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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 15/2021 

Assumpte: lnstal ·lació del nou enllumenat led als camps de futbol municipals de Son Roca, 
Secar de la Real, Es Coll d'en Rabassa i La Victoria (Sa lndioteria). 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Canvi d 'enllumenat a led als camps de futbol municipals de Son Roca, Secar de la Real, Es 
Coll d'en Rabassa i La Victoria (So lndioteria) i comprovació de les cimentacions existents. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

Després de l'acord del Consell Rector de data 27 d'abril de 2021 pel qual es resolia el 
contracte amb !'empresa ILUMIA LIGHTING COMPANY, S.L. (CIF B55162200) per incompliment 
de contracte (lot 5- Canvi d'enllumenat per tecnologia LED als camps de futbol de Coll d'en 
Rabassa, Secar de la Real, Son Roca i La Victoria) queden pendents d'instal �oció les unitats 
de focus tipus LED que s'havien de substituir i que han quedat enmagatzemades a cada 
comp. 

Existeix la necessitat de finalitzar la insta! �ació/substitució deis focus aplegats. 

A més, es requereix una comprovació previa per assegurar la estabilitat deis baculs respecte 
l'efecte del vent, degut a l'increment de pes que suposa la instal ·lació deis nous focus, tal i 
com es detalla en el projecte. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:

Totes les especificacions tecniques sobre la instal ·lació venen detallades en el annex I en el 
"PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LOS PROYECTORES DE LAS TORRES DE ILUMINACIÓN DE 
VARIOS CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES" encarregat a CUBIC Consultors i signat per 
l'Enginyer Industrial Jaume Socias Llull. 

A més, per poder optar a la licitació, és obligatori: 

o Que les empreses facin una visita a la lnstal iacl6 per a coneixer in situ les
característiques de l'actuació. S'ha de concretar el dio i l'hora de la visita per correu
electronic dins el període en que estora publicada la licitació. A l'annex 11 es troba la
documentació per l'acreditació de la visita, així com el contacte per a concertar-la.

o Que !'empresa estigui homologada per la Direcció General de Industria de la CAIB.
o Que !'empresa estigui inscrita en el REA.
o Aplicar les mesures de seguretat i protecció necessaries segons la normativa
o La retirada de tots els residus generats per a reciclatge i/o abocador autoritzat.
o L'empresa licitadora ha de complir la normativa de prevenció de riscs Laborals i de

coordinació d'activitats empresarials. S'han de presentar emplenats els annexos II i
VIII, de la documentació adjunta, i els anexos V, VI, VII si s'escau.

o L'empresa licitadora ha d'acreditar la capacitat técnica del personal a corree seu,
especialment pel que fa a la formació específica de treballs en altura.

o Tots els recursos, mitjans, elements i feines auxiliars necessaris per a realitzar l'obra han
d'estar inclosos.

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D'ADJUDICACIÓ DE
L'EXPEDIENT:
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