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AJuntament ♦ de Palma

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 02/2022 

Assumpte: Subministrament i insta! ·lació d'un tancament de reixa per a les 

instal.lacions exteriors del Poliesportiu Germans Escalas. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Subministrament i insta! ·lació d'un tancament de reixa per a les instal.lacions exteriors 

del Poliesportiu Germans Escalas. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

Subministrament i insta! ·lació de dos trams de reixa per a tancar: 

1. Tram de reixa delimitadora entre el camp de futbol 11 i la vio de cintura.

Actualment, disposem d'una reixa !imitadora de 1,20 cm propietat del departament 

de carreteres del Consell de Mallorca. Pero aquesta, té una altura de 1,20 cm, la 

qual provoca que diferents persones la botín i entrin a fer ús de les instal.lacions 

exteriors sense tenir reserva d'espai. 

2. Tram de reixa delimitadora entre els vestidors nous de futbol i la reixa de la

instal ·lació de petanca. Després de la finalització i entrega a l'IME de les noves 

instal.lacions esportives municipals exteriors del poliesportiu Germans Escalas, sorgeix 

la necessitat de disposar d'aquest tancament, per tal de poder separar el camp de 

rugbi i el cap de futbol 11, ja que quan hi ha reserves només a un d'aquests camps 

no es pugui accedir a l'altre, i garantir així la correcte funcionalitat d'aquestes 

insta! .lacions. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:

Per tal de poder optar a la licitació és imprescindible que !'empresa realitzi una visita 

a la insta! ·lació per tal de conéixer in situ la intervenció a realitzar. D'aquesta 

manera, es podra garantir fer un pressupost ajustat a les necessitat demandades. 

El subministrament consta de: 

1. Tram de reixa delimitadora entre el camp de futbol 11 i la vía de cintura: tram

total de 180m d'allargada i 2,00m d'alc;ada nominal enreixat. Tipus LUX E.S.T. (Rivisa) 
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