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Ajuntament � de Palma

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 27/2021

Assumpte: Canvi d'ubicació del comptador eléctric i modificació del tram de la derivació 
individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Canvi d'ubicació del comptador eléctric i modificació del tram de la derivació individual del 
camp de futbol municipal de Sant Jordi. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

Al camp de futbol municipal de Sant Jordi hi ha contractada una potencia eléctrica 
insuficient (13,2 kW) per abastir el consum de les torres de llum del camp de futbol i deis 
vestuaris. S' ha elaborat un projecte eléctric en el que es conclou que la potencia total 
demandada és 76.72 kW, aquesta manca ha generat problemes d'excés de consum, així 
com a sobretensions de la línea. El conjunt d'actuacions a realitzar per aconseguir l'augment 
de potencia idoni per a la insta! ·lació és defineixen al projecte adjunt com annex l. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ

Totes les especificacions técniques venen detallades al annex 1 "CAMBIO DE UBICACIÓN DEL 

CONTADOR ELÉCTRICO" encarregat a !'empresa AMM TECHNICAL GROUP (MKD ESTUDI 
D'ENGINYERIA SL) i signat per l'enginyer industrial Joan Antoni Mercadal Rúbies, empresa que 
també s'encarregara de la direcció d'obra i de la coordinació de seguretat i salut 
d'aquesta actuació a realitzar. 

Per poder optar a la licitació, és obligatori: 

• Que les empreses facin una visita a la instal -lació per a conéixer in situ les
característiques de l'actuació. S'ha de concretar el dio i hora de la visita per correu
electronic dins el període en qué estora publicada la licitació. A l'annex II es troba la
documentació per l'acreditació de la visita, així com el correu electronic per
concertar-la.

• Que l'empresa estigui homologada per la Direcció General d'lndústria de la CAIB

• Que !'empresa estigui inscrita en el REA

• Aplicar les mesures de seguretat i protecció necessaries segons la normativa.

• L'empresa licitadora ha de complir la normativa de prevenció de riscs laborals i de
coordinació d' activitats empresarials.

• l'empresa licitadora ha d'acreditar de capacitat técnica del personal al seu corree

• La retirada de tots els residus generats per a reciclatge i/o abocador autoritzat.

• T ots els recursos, mitjans, elements i feines auxiliars necessaris per a realitzar I' obra han
d'estar inclosos.
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