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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

 

Núm. d’expedient: CM 13/2022 

Assumpte: Execució d’una rasa per a la tala de les arrels al camp de futbol de Sant Jordi.  

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

Aquest contracte té per objecte el tall de les arrels que incideixen i creixen en la zona del 
camp de futbol de Sant Jordi i la formació d’una barrera antiarrels preventiva. 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 

Al camp de futbol 11 de Sant Jordi es troben unes zones, a dia d’avui puntuals, amb una 
planimetria irregular pel fet que les arrels dels arbres pròxims han crescut cap al camp de 
futbol cercant l’aigua de reg i creant zones afectades que fan insegura la pràctica de 
l’esport. 

Per tant, per a que aquestes arrels no segueixin afectant a la zona de pràctica de l’esport 
resultant un perill per als usuaris, s’ha hagut de cercar una solució que garanteixi que 
aquestes arrels no tornaran a aparèixer. 

D’altra banda, s’ha de perseguir vetllar per l’existència de la vegetació i que l’última 
intervenció passi per la tala d’aquestes espècies. A més que en aquest camp aporten zones 
d’ombra que ajuda a mantindre una millor temperatura per al camp i protegir més la gespa 

i jugadors d’altes temperatures. 

La solució que es proposa i és objecte del contracte és la formació d’una rasa lineal de 20 
metres, amplada 40 cm y 1,20 de profunditat, que tallaria aquestes arrels i, a la vegada, 
formaria una barrera per a evitar que tornessin a aparèixer.  
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3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ 

Els treballs a realitzar seran els següents: 

- Apertura de rasa amb mitjans mecànics d’una longitud de 20 metres lineals., 0,4 m 
d’ample i 1,2 m de profunditat.  

- Excavació, càrrega, transport i cànon a abocador autoritzat.  

- Col·locació de làmina antirarrels ReRoot2000.  

- Omplert de rasa amb grava de 3/6 mm.  

- Seguretat i salut.  

- Poda de 3 uts. d’arbrat, retirada de restes i cànon a abocador autoritzat.  

 

Per poder optar a la licitació, és obligatori: 

- Que les empreses facin una visita a la instal·lació per a conèixer in situ les 
característiques de l’actuació. S’ha de concretar el dia i hora de la visita per correu 
electrònic dins el període en què estarà publicada la licitació. A l’annex I es troba la 
documentació per l’acreditació de la visita, així com el correu electrònic per 

concertar-la. 

- Que l’empresa estigui inscrita en el REA. 

- Aplicar les mesures de seguretat i protecció necessàries 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 tècnica del personal al seu càrrec.  

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

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

- Els mitjans emprats seran: camió basculant, camió amb plata forma elevadora, 
excavadora, equip de poda, motoserra i compactador. 

- Serà responsabilitat del contractista la no afecció del serveis exsitents. 
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4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D’ADJUDICACIÓ DE 
L’EXPEDIENT 

En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es 

qualifica de menor, ja que el seu import és inferior a 40.000 € (IVA no inclòs). 

Tipus de contracte: obra.  

Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor. 

Criteris de puntuació: oferta més avantatjosa econòmicament. 

D’altra banda, s’assenyala que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació. 

 

5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

L’òrgan de contractació competent és el gerent. D’acord amb l’article 20.e dels Estatuts de 
l’Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma, en relació amb la base 21.e.i, 
d’execució del pressupost, correspon al gerent “l’autorització de les despeses per un import 
inferior a 40.000 € quan siguin d’obres o inferiors a 15.000 € si són altres despeses. Les quanties 
anteriors s’entendran referides a l’import dels contractes menors quan entri en vigor la Llei 

9/2017, de contractes del sector públic.” 

L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
determina que es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 
40.000 euros (IVA no inclòs) quan es tracta de contractes d’obres o a 15.000 euros (IVA no 
inclòs) quan es tracta de contractes de subministrament o de serveis. 
 
6. VALOR ESTIMAT: aquest contracte té un valor estimat de 5.200,00 €.  

 

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Import amb l’IVA inclòs 

6.292,00 €. 

Aplicació pressupostària 

      57.34200.21200 

Referència RC 

          220220004707 

 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ:  

El termini d’execució serà de 1 setmana  

 

9. LLOC DE PRESTACIÓ 

Camp de futbol municipal Sant Jordi 

 

10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Pau Company Santos 

 

11. TERMINI DE GARANTIA (O JUSTIFICACIÓ QUE NO SE N’ESTABLEIX):  

Fins a un any des de la finalització de l’obra.  
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12. GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR:  

No és necessari constituir garantia definitiva, d’acord amb l’article 153, en relació amb el 118 
de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. 

 

13. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU: 

Presentant la corresponent factura després de l’emissió per part de la Direcció Tècnica del 
certificat final d’obra, recepció i liquidació. 

 

 

Palma, 01 d’abril de 2022 

 

Director de Camps de Futbol i    TAE Enginyera de Camins, Canals i Ports 
Instal·lacions Exteriors    

 

 

 

 

Pau Company Santos     Caterina Reus Sintes 

 

 

D’acord 

El gerent 

 

 

 

 

 

Rafael Navarro Roig 
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ANNEX 1: 
 
DOCUMENT D’ACREDITACIÓ DE VISITA A LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom:  

DNI:  

Empresa:  

CIF:  

 
 

Una vegada visitada la instal·lació del camp municipal de Sant Jordi, en compliment del 
punt 1 de les prescripcions tècniques, amb l’objecte d’avaluar la situació de l’actual arbrat i 
arrels als efectes de la presentació de la corresponent oferta del contracte menor d’obra, 
DECLARA: 

 

- Haver reconegut i examinat el camp municipal de Sant Jordi, per optar al CM.  
 
 
 
 
Empresa.............................................. 

 
 
 
 
 
Signatura de la persona interessada 

 
 
 
 
 

Per l’IME   

 
 
 
 
Palma ..... de ........................ de 2022 

 

 
 
 
 
 

(*) Per concertar la visita a la instal·lació heu de contactar amb l’adreça de correu  
electrònic maria.veny@ime.palma.cat   
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