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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR
Núm. d'expedient: CM 27/2020
Assumpte: contracte menor d'obra per a la impermeabilització de la coberta del
poliesportiu municipal Viver i solucionar la problematica de filtracions d'aigua.
l. OBJECTE DEL CONTRACTE
Contracte menor d'obra per a la impermeabilització de la coberta del poliesportiu
municipal Viver i solucionar la problematica de filtracions d'aigua
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
Al poliesportiu municipal del Viver hi ha una problematica de filtracions d'aigua. La coberta
es troba en mal estat i, quan plou, l'aigua es filtra arribant a la pista esportiva, aix6 genera un
problema important de seguretat als propis usuaris/es de la insta! ·lació i cal posar-hi solució
urgent. Hem contactat amb varíes empreses perqué ens valorin aquesta problematica i
totes elles han manifestat la necessitat d'impermeabilitzar la coberta, reparar els desaigües
existents i revisar i reparar les baixants si és necessari.
3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ
• Per tal de poder optar a la licitació, és obligatori que !'empresa realitzi una visita a la
insta! ·lació, per tal de coneixer in situ la problematica i l'espai a treballar. Caldra
trucar previament al IME (971281870) i demanar per la Direcció de Camps de Futbol i
lnstal �acions Exteriors (FIE) en horari de 8h a l 4h per acordar la visita a la insta! ·lació.
S'adjunta un document que cal emplenar i signar el dio de la visita i enviar per correu
a la següent direcció: pau.company@ime.palma.es
• L'oferta ha d'incloure un Pla de Seguretat i Salut per a la realització del treball
•

L'actuació ha d'incloure totes les mesures de seguretat que siguin necessaries en
materia de seguretat en obres i prevenció de riscs laborals

•

Les empreses hauran d'estar inscrites en el R.E.A (Registre d'Empreses Acreditades)

Actuacions a realitzar
Sistema de doble capa

lmpermeabilització de coberta mitjanc;ant la instal ·lació d'un sistema de doble
lamina adherides entre elles a tota la coberta, inclús imprimació amb emulsió
bituminosa i reforc;os als punts singulars, desaigües, etc. Sistema opte pel transit de
persones.
Subministrament i col ·locació de lamina LBM-30 FP (270m2)
Subministrament i col ·locació de lamina LBM-40 G/FP, acabada amb lamines de
pissarra de color l270m2)
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