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Ajuntament � de Palma

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 28/2020

Assumpte: Contracte menor per a la reparació i millora de l'estació de fecals del poliesportiu 
Toni Servera. 

1.0BJECTE DEL CONTRACTE 

Descripció: contracte menor per al desmontatge de bombes, substitució de guies en 
inoxidable, substitució impulsions de bombes, soports de boies, valvules comporta i retenció, i 
neteja i condicionament de la fosa. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

El deteriorament de les guies i, en general, de tota la estructura interior de l'estació de fecals 
del poliesportiu Toni Servera fa necessario una actuació a distints nivells, amb la substitució 
de tots els elements que estan en pitjor estat. 

3.ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ

Per tal de poder optar a la licitació, és obligatori que !'empresa realitzi una visita a la 
instal.lació, per tal de coneixer in situ la problematica i l'espai on s'ha de treballar. Caldra 
acordar previament la visita telefonant al número 646 982 265 i, posteriorment, enviar a 
l'adrec;a francisca.payeras@ime.palma.cat el document que s'adjunta emplenat i signat en 
data de la visita. L'oferta ha d'incloure un Pla de Seguretat i Salut específic per a la 
realització del treball en espais confinats i qualsevol altre que pugui ésser necessari. 
L'actuació ha d'incloure totes les mesures de seguretat que siguin necessaries en materia de 
seguretat en obres i prevenció de riscos laborals. Per a optar a la licitació haura de presentar 
emplenats els annexos IV i VIII de la documentació adjunta, i els annexos V, VI i VII si escau. 
Les empreses hauran d'estar inscrites en el R.E.A (Registre d'Empreses Acreditades. 

Actuacions a realltzar 

-Dues (2) guies de 4mts per a bombes en inoxidable 304 DN40 i doble tub.

-Un (1) soport de boies en inoxidable 316 amb 5 ganxos per a soport de cablejat, boies i
bombes.

-Quatre (4) boies de nivel! model AKO-5312-A, o altre que tengui les mateixes característiques
tecniques.

-Dues (2) impulsions per a bombes formades per:

► Quatre ( 4) canonades pead DN80 PN 1 O.
► Un ( 1) colze electrosoldat DN80 PN 16.
► Dos (2) brides d'acer DN80 Plastitalia, o altra que tengui les mateixes característiques

tecniques.
► Dos (2) portabrides DN80 d'electrosoldar.
► Dos (2) maneguets d'electrosoldar DN80.
► Conjunt de 16 unitats de cargols en inoxidable de 16x90 amb famelles i volanderes

dobles en inoxidable 304.
► Dues (2) juntes.
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