
Ajuntament ♦ de Palma

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient ; CM 80/2018 

Assumpte: controcte menor 

l. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: Reolitzoció de les onolitiques del producte químic (clor i pH). subministro! per
l'empresa odjudicatório del concurs de químics de l'IME. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

El Plec de clóusules técniques per a la contractoció de subministroment de productes
químics pero les piscines dependents de l'lnsl'ilut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de
Palmo indico al seu onnex I els nivells de concentroció de l'hipoclorit i del reductor pi 1-:

150/160 
H- 18%

Lo millor manero de conéixer lo quolitot del producte químic que ens serveixen és ter-ne 
uno onólisi de loborotori. 

El 2017, amb la tinalitot de supervisar la qualitot del producte quírnic servit pel proveidor 
habitual a termini mitjó. el servei per o fer aquestes anolítiques (clor i pH) es va incloure al 
Plec de loborotori, amb troctoment de controcte mojor. perqué pogués tenir un carácter 
plurionuol. 

El servei es cabria amb un controcte menor que acabó el 30 de seternbre de 2018. En 
oquest moment el servei no esto cobert. 

Es pretenia fer coincidir !'entrado del controcte mojor omb lo finolització del controcte 
menor per o evitar possibles encovolcaments. lo quol coso no s'ha produ'it. 

Les indicocions rebudes ornb motiu de l'entrodo en vigor de lo Llei 9/2017, de 8 de 
novembre. de contractas del sector públic, han tet necessari introduir modificocions al 
Plec de condicions. per lo qual cosa es calcula un retard indeterminat en lo publicoció 
del contracta majar. 

Lo proposto de duroció d · oques! controcte menor seria de 12 mesos: és a dir, de gener 
o desembre de 2019.

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:

- Les actuocions que pertoco reolitzor són. entre d' altres:

• Reolitzar de manero oleotófio uno analítico mensual en uno de les piscines municipals.
coincidint omb lo doto de subministroment deis productes químics (clor i pH) per port
del prove'idor. Les instol-locions més grons (Son Maix, Germons Escalos i Son Hugo)
tindron dues onolitiques al finolitzor l'ony.
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