
Ajuntament ♦ de Palma

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 78/2018

Assumpte: contracte menor 

l. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: SéNei de Laboratori perla realització de les onolítiques exigides a l'RD 742/2013 i
cloc en ambient en les piscines cobertes. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

L'article 2.o del Reial decret 742/2013, que estableix els criteris técnics i sonitoris de les 
piscines, diu que les piscines de tipus 1 són aquelles en qué l'octivitot relacionado omb 
l'oiguo és i l'objectiu principal, com és el cas de les piscines públiques. 

L'article 3.1 del dit Reiol decret indico que oquest "s'aplico o quolsevol piscina d'ús 
públic instol• lodo ol territori esponyol o soto bandera espanyolo." 

L'orticle 4.2 estobleix que "una vegado iniciado l'octivitot. el funcionament de lo piscina és 
uno responsobilitot exclusivo del titular, que. per tont. ha d' obseNar i compl

i

r les exigéncies 
derivodes d'aquesta norma i d'oltres disposicions vigents. sense perjudici que l'odministroció 
competent estobleixi les mesures de vigilancia que consideri pertinents".

L'orticle 9.1 estipula que "els laborotoris on s'onalitzin les mostres d'oiguo de piscina han de 
tenir implontot un sistema de gorontio de quolitot". 

L'orticle 11. 1 exposo que ··el titular de lo piscina ha de controlar o codo vos, com o minim.
els porometres establerts ols onnexos I i 11".

Per o complir lo normativa i que lo reolitzoció de les anolítiques d'oiguo i ombient tos un 
seNei omb corócter plurionuol, el 2017 es va confeccionar un plec de condicions omb
el troctoment de controcte major. 

A hores d'oro aquest seNei es cobreix omb un contracte menor que acabo el 31 de 
desembre de 2018. 

Es pretenia fer coincidir l'entroda del controcte mojor omb la finalització del contracte
menor per a evitar possibles encavolcoments. 

Les indicacions rebudes amb motiu de l'entrada en vigor de lo Uei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic. va ter necessari introduir modificocions al
Plec de condicions, per la qua! cosa es calculo un retard indeterminot en lo publicació
del contracte mojar. 

És mott poc probable que l'l de gener de 20 19 el contracte mejor hogi entrot en vigor: 
per tont. o partir d'oquesta dato oques! servei no quedará cobert si no es tramita
aquesto proposta. 

La proposta de duroció d'aquest conlracte menor serio de 12 mesas: és o dir, de gener 
o desembre de 2019.

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:

- Les actuocions que pertoca reolitzar són, entre d' al tres:
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