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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 
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Reeislre Intern 

Sor11da nún;�, �SE 
Doc. núm . ..... -2c:u:: -- · -
Data: t 2 FEB. 2019 

Núm. d'expedient: CM 04/2019

Assumpte: contracte menor de servei de seguretat i vigilancia en !'obertura i tancament de 
les pistes Son Ciad era, Es Pil ·larí i Alexander Fleming 

l. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

Descripció: Servei de seguretat i vigilancia en d'obertura i tancament de les pistes esportives 
de Son Cladera, Es Pil -!orí i Alexander Fleming, 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE: 

Aquestes pistes consten de tancament perimetral i disposen de portes d'accés, per tant 
creiem necessari oferir aquest servei per tal de que quedin tancades duran! les nits per tal 
d'evitar molesties als vernats i altres possibles acles de vandalisme, ja que són pistes amb 
equipament esportiu i des de l'lnstitut Municipal d'Esports no disposam de mitjans tecnics i/o 
huma ns per dur a terme aquest servei. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ; 

- Servei d' obertura i tancament de les pistes esportives detallades a continuació i realitzat
per vigilants de seguretat titulats: 

, Son Cladera (C/ Cala Mitjana nº59, Palma) 

· Es Pil -!orí (C/ Francesca Bosch s/n, Palma)

· Alexander Fleming (Pla<;:a Alexander Fleming, Palma)

- Aquest servei s'ha de realiitzar duran! JO mesos, des del mes de mary del 2019 al 31 de
desembre de 2019, tots els dies de la setmana.

Horari mesos d'octubre a maig (obertura a les 9:00h i tancament a les 21 :OOh) 

Horari mesos juny a setembre (obertura a les 8:00h i tancament a les 22:00h) 

- S'el laborara un comunica! diari d'actuació i un informe resum mensual d'incidencies que
és remetra a l'IME en formal electrónic al següent correu electronic
/pau.company@ime,palma,es)

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

En aplicació de I' 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 15.000€ (IVA no inclos).1 

Tipus de contracte: servei 

Procediment i formo d'adjudicació: adjudicació directa, contracte menor 

Pagina 1 de 1 

lnstitut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B 
Camf de La Vileta, 40 (07011) Palma Tel, 971 281 870. Fax: 971 453 414. !J1tP-.;/.Lim.�!lª!m-ª&111 

MODEL NORMALITZAT (07/02/2017) 







 


