
Ajuntament ♦ de Palma

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d · expedient: CM 79/2018 

Assumpte: controcte menor 

l. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: Servei de controctoció d·un progromori per o lo gestió i el control en linio deis 
resultot de les onolítiques exigides o l'RD 742/2013 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

l'orticle 2.o del Reiol decret 742/2013. que estobleix els criteris técnics I sonitoris de les 
piscines. diu que les piscines de tipus 1 són oquelles en qué l'octivitot relacionado amb
l'oiguo és i robjectiu principal, com és el cos de les piscines públiques. 

l'orticle 3.1 del dit Reiol decret indico que oques! "s'oplico o quolsevol piscina d'ús 
públic instal- lodo al territori esponyol o soto bandero esponyolo." 

L'orticte 4.2 estobleix que "uno vegoda iniciada 1·octivitot. el funcionoment de lo piscina és 
una responsabilitat exclusiva del titular, que, per tont, ha d'observor i complir les exigéncies 
derivades d'oquesta norma i d'oltres disposicions vigents. sense perjudici que l'odministració 
competen! estobleixi les mesures de vigilancia que consideñ pertinents". 

l'article 15.1 esl'ipulo pel que to les piscines d'ús públic que abons del 30d'abril de cada ony 
l'outoritot competen! ha d'envior al Ministeri de Sonitot, Serveis Sociols i lguoltot. per mitjons 
o comunicació electrónica, la informació de l'any anterior relativo a les dodes descrites o
l'onnex IV del Reiol decret. Per oquest motiu el Ministeri ha creot el Sistema d'lnformoció
Nocional de piscines. un sistema d'informoció sonitori que recul/ dodes sobre les 
corocteñstiques de les piscines d·Espanyo i la qualitol de l'aiguo deis seus vasos. Aquest 
sistema té el nom de SILOE i se sustenta en uno aplicació informatice a través d'lnternet. 

Per a facilitar el compliment de les exigéncies normotives i que lo conlroctació d'un 
progromari per la gestió i el control en línio de les onolitiques tingués un corócter 
plurianual, el 2017 es vo confeccionar un plec de condicions omb el fractoment de 
contracte major. 

A hores d'ara el servei es cobreix omb un controcfe menor que acaba el 31 de 
desembre de 2018. 

Es pretenia fer coincidir !'entrada del controcte mejor omb la finoli•tzoció del con1rocte 
menor per a evitar possibles encavolcaments. 

Les indicacions rebudes omb motiu de l'entroda en vigor de lo llei 9/2017. de 8 de 
novembre, de controctes del sector públic, varen fer necessori introduir modificocions al 
Plec de condicions. per lo quol cosa es calcula un retard indeterminot en lo publicoció 
del contracte mejor. 

Aquest servei tocilita enormement al personal de manteniment de les instol-lacions on hi 
ho piscines determinar els valors que s'han d'introduir al SILOE, el sistema de informació 
sobre piscines del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i lguoltat. L'emplenament anual de 
les dotes del SILOE és obliga·tori 
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