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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR DE CONSTRUCCIÓ D’UNA 
RAMPA – PASSAREL·LA DE FORMIGÓ EN ELS JARDINS DE LA FUNDACIÓ PILAR I 
JOAN MIRÓ A MALLORCA (2022-02) 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

Construcció d’una rampa – passarel·la de formigó que connecta la terrassa de la cafeteria 
amb el jardí de la Fundació. 

 

2. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT 

S’exposa la necessitat de renovar la rampa – passarel·la de taulons de fusta que connecta la 
terrassa de la cafeteria amb el jardí de la Fundació. Aquesta rampa – passarel·la té més de 20 
anys, es troba deteriorada pel pas del temps i podria provocar caigudes. Es considera que la 
millor solució de cara a una millor accessibilitat és construir una passarel·la de formigó.  

Atès que els treballs d’obra no es poden proporcionar per part del personal propi de la 
Fundació ni es disposa del material necessari, es fa imprescindible comptar amb una empresa 
externa especialitzada que s'ocupi de realitzar i cobrir totes les funcions i obligacions 
recollides en aquest document. 

 

3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE 

Es tracta de la construcció d’una rampa – passarel·la de formigó d’ aproximadament 92 
metres de llarg que connecta la terrassa de la cafeteria amb el jardí de la Fundació.  

Els treballs han d’incloure les següents tasques: 

- Desmuntar i retirar la rampa de fusta i els seus suports i preparar els encofrats pel 
paviment 

- Solera de formigó imprès, subministrament de 8-10 cm de gruix de formigó H200/B12, 
subministrament de fibra de polipropilè en dosificació de 600 gr/m3, talls per les juntes de 
dilatació, neteja i lacat de la superfície.  

- Subministrament de fibres Owens Corning Anti-crack HP 67/36 en dosificació de 3kg/m3 
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- Color i disseny de la rampa – passarel·la: El licitador haurà de presentar mostres de 
diferents colors (si bé, dins la tonalitat de l’edifici Moneo a on s’ubica la rampa) i dissenys de la 
rampa per a la seva acceptació per l’Òrgan de Govern de la Fundació.  

 

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: Únic criteri: 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 

Comissió de Govern de la Fundació.  

 

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

Aquest contracte té un valor estimat de 5.300 €. 

 

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Import amb l’IVA inclòs: 6.413 €  

Aplicació pressupostaria: 2110.1 - Construccions edifici Moneo 
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8. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres serà d’un màxim dues setmanes, a partir que es notifiqui 
l’adjudicació. 

 

9. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ D’OFERTES 

Les ofertes, juntament amb la declaració responsable, el model de declaració d’absència de 
conflicte d’interessos (DACI) i les mostres de color i disseny de la rampa a executar, s’han de 
presentar presencialment amb sobre tancat, abans de les 14 hores del dia 15 de setembre de 
2022, a la seu de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca,  direcció Carrer Saridakis, 29 07015 
– Palma, Illes Balears, atenció departament d’Administració   

10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació. 

 

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

L'empresa adjudicatària assumirà el compromís de garantir tots i cada un dels treballs 
realitzats, així com dels materials que ho composen. El termini de garantia serà el que 
estableixi la legislació vigent, comptat des de la finalització i entrega de l’obra.  

 

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. CONTINGUT DE LES PROPOSTES  

Pressupost de l’oferta signat i segellat, numerat, amb la despesa i l’IVA inclòs.  

Declaració responsable signada. 
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Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI). 

Mostres de colors i dissenys de la rampa a executar 

 

14. PAGAMENT DEL PREU I FORMA 

L’import esmentat s’abonarà de la següent manera: 

- 50% a l’adjudicació del contracte per l’aprovisionament de material i altres elements 
necessaris. 

- 50% una vegada finalitzada l’obra, s’hagi rebut la factura corresponent i s’hagi 
conformat adientment. 

A títol informatiu, la Fundació té habitualment un termini d’abonament d’entre 30 i 60 dies.  

 

15. PROTECCIÓ DE DADES  

- Responsable: Comissió de Govern de la Fundació 

- Identitat: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca - CIF: G57753915  

- Dir. postal: Saridakis, 29 07015 Palma - Illes Balears  

- Telèfon: 971701420  

- Correu electrònic: dpd@miromallorca.com 

En nom de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca tractem la informació que ens facilita amb 
la finalitat de realitzar la comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es 
conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir 
amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què 
existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació de si a la Fundació Pilar i Joan 
Miró a Mallorca estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les 
seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les 
dades ja no siguin necessaris. 
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Si els proveïdors aporten les seves dades mitjançant un altre sistema, se'ls demanarà que 
signin un formulari datat que figuri a la informació abans citada. 

 

Els sotasignants declaren no tenir conflictes d’interès en aquesta actuació que integra 
l'expedient. 

 

Palma, a la data de la signatura, 

El Director,    

   

  

Francisco Copado Carralero     
D’acord, 

        El President,  
 
 
 
 
        Antoni Noguera Ortega  
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