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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 03/2019 

Assumpte: controcte menor de subministroment instol ➔oció d'un descolcificodor o Son 
Hugo 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: subministroment i instol ➔oció d'un descolcificodor que doni servei o les Piscines 
Municipols de Son Hugo. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

Arran d'una revisió es va detectar que el diposit del descalcificador estova foradat, la qual cosa 
feia que perdés la resina cationica, que té com a funció descalcificar l'aigua. Al mateix temps, 
la perdua d'aquest material provocava obstaculització i tamponament de les canonades del 
sistema, i feia disminuir la pressió al circuit. lnicialment es va valorar la possibilitat de reparar-lo 
retirant la resina existents als diposits i substitunt-la per una de nova, pero el cost del conjunt 
d'aquestes intervencions era molt més elevat que adquirir-ne un que s'ajustas a les necessitats. 

Per tot aixo es considera necessari reemplrn;:ar el descalcificador actual per un de nou, que 
s'adapti a la demanda real de la instal ➔oció. Actualment, com a conseqüencia que el 
descalcificador no esta operatiu s'agafa directament aigua de la xarxa, no descalcificada, 
amb les conseqüencies negatives que aquest fet suposa si s'allarga en el temps. Per tant és 
necessari substituir el descalcificador actual per un de nou al més aviat possible. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:

lnstal ➔oció, muntatge, ajustaments, comprovacions i posada en funcionament del 
descalcificador. 
l Descalcificador Dúplex Clack CI 2" 600 lt. base muntatge lateral, amb dues valvules clack CI
side 2", regeneració de l'equip co-corrent, cabal punta vólvulo: 26 m3/h, cabal punta aigua
descalcificada 26 m3/h.
Capacitat d'intercanvi per columna: 3840 Hfx m3

• 

Entrada/Sortida 2".
Pressió 3-7 bar.
2 botelles bobinades de 36x72.
Consum de sal per regeneració: 120Kg.
Complert amb carrega de resina monosfera cationica forte d'ús alimentari.
Valvula de tres vies.
Desmuntatge equip existent, recollida i transport a un punt de reciclatge.
Petit material necessari per la connexió del nou equip

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D'ADJUDICACIÓ DE
L'EXPEDIENT:

En aplica ció de I' article 118 de la Llei 9 /20 l 7, de contractes del sector públic, el contracte es 
qualifica de menor jaque el seu import és inferior a [15.000] (IVA no incl6s). 1 
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