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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR
Núm. d'expedient: CM 13/2019
Assumpte: Direcció d'Obra de !'obra de insta! acions per l'alimentació amb energia
calorífica a la piscina de Sant Jordi.
➔

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
Contracte menor d'estudi, de Direcció d'obra industrial de les obres per a les insta! ·lacions,
amb l'objecte d'alimentar amb energia calorífica la piscina de Sant Jordi per mantenir-la a
28 ºC, durant tot l'any, mitjanc;ant la calor excedent, procedent deis motors de cogeneració
de biogós de la depuradora EDARl (estació depuradora d'aigües residuals Palma l ), per
possibilitar aquest subministrament d'aigua calenta.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:
Per a la correcta execució de !'obra es necessita la direcció d'obra, de la part industrial per
al trasllat de la calor residual de la depuradora de Sant Jordi a la instal ➔oció de Xavi Torres
3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
La direcció d'obra per l'execució del Projecte districte heating EDARl per a subministrament
de calor a la piscina municipal de Sant Jordi, ha d'ésser assumida per un Enginyer industrial.
4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D'ADJUDICACIÓ DE
L'EXPEDIENT:
En aplicació de l'article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es
qualifica de menor jo que el seu import és inferior a 15.000 €.
Tipus de contracte: Servei.
Procediment i forma d'adjudicació: Adjudicació directa, contracte menor.
Criteris de puntuació: L'oferta més económica.
D'altra banda, s'assenyala que l'objecte del contracte no s'ha configurat per a evitar
l'aplicació de les regles generals de contractació.
5. ORGAN DE CONTRACTACIÓ:

L'organ de contractació competent és el Gerent, conformement determina l'article 20.e
deis Estatuts de I'lnstitut Municipal de I' Esport de I' Ajuntament de Palma, en relació amb la
base 21. e. i) d'execució del pressupost, correspon al gerent: "l'autorització de les despeses
per un import inferior a 50.000 € quan siguin d'obres ó inferiors a 18.000,00 € si són a/tres
despeses. Les quanties anteriors s'entendran referides a l'import deis contractes menors quan
entri en vigor la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic".
L'article 118.l de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
determina que es consideren contractes menors als contractes de valor estimant inferior a
40.000 euros (IVA no inclos), quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros (IVA no
inclos), quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis.
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