
¿t, 
Ajuntament � de Palma

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 25/2020 

Assumpte: contracte menor subministrament ·d'un modul prefabricat MP-6 pel Poliesportiu 
Germans Escalas. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: subministrament d'un modul prefabricat MP-6 per a la ubicació de les tasques de 
control de les instal ·lacions de la zona exterior del Poliesportiu Germans Escalas. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

Davant la próxima finalització de les obres d'ampliació i reforma de les instal �acions exteriors 
del Poliesportiu Germans Escalas. les quals a partir d'ara comptaran amb un camp de Rugbi, 
un camp de futbol 11, una camp de futbol 7 i 2 moduls de vestidors . sorgeix la nece?sitat de 
disposar/' instal 1ar un punt de control d'accés a tates aquestes dependencies. Per aquest 
moti u es- fa necessari la instal �oció d'un modul prefabricat per a que el personal de 
recepció tingui un lloc adequat i que reuneixi les condicions necessaries per a realitzar le s 
tasques. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTA.CIÓ:

► Per tal de poder optar a la licitació és imprescindible que !'empresa realitzi una visita a la
instal �oció per tal de coneixer in situ la intervenció a realitzar. D'aquesta manera, es
podra garantir fer un pressupost ajustat a les necessitat demandades, tenint en compte
les característiques, dimensions i especificacions tecniques i de qualitat del producte a
subministrar i instal lar.

► Modul Mp-6, arnat. de dimensions aproximades de 6m llarg x 2,35 m ample x 2.56 m d'alt
( aproximat). Diafan. Amb dues finestres a una de les cares !largues, 1 finestra a cada
lateral i una porta a la cara llarga contraria. *S'adjunta dibuix a l'annex. ·

Estructuro: Material per a la construcció de !'estructura és d'acer de qualitot S27 5JR o 
similars, per a perfils laminats en calent y DX51 D o similars per a perfils de xapa galvanitzada. 

• Bastidor del terra: perfils perimetrals plegats en xapa d'acer e=mm conformats en
fred, amb corretges galvanitzades cl00x2mm o similars.

• Bastidor del sotil: perfils perimetrals en xapa d'acer de 2mm. conformada en fred amb
corretges transversals galvanitzades de tub rectangular soldat, per a recolzament de
les xapes perfilades de la coberta.

• pilars: perfils en xapa d'acer de e=2mm, conformat en fred, de 2,2 m d'altura
(aproximat).

Dimensions exteriors: 6 x 2,35 x 2,56 m aproximot. 

Coberta: 
• arnament de fibra de vidre e=80mm (com a mínim)
• xapa perfilada galvanitzada de e=60mm (com a mínim)amb caiguda cap els

canalons del costot estret de la caseta.
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