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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 41/2019

Assumpte: contracte menor 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: Realització de les analítiques del producte químic (clor i pH), subministrat per 
!'empresa adjudicataria del concurs de químics de l'IME. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

El Plec de clausules técniques per a la contractació de subministrament de productes 
químics per a les piscines dependents de l'lnstitut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de 
Palma indica al seu annex I els nivells de concentració de l'hipoclorit i del reductor pH-: 

150/160 
H- 18%

La millor manera de conéixer la qualitat del producte químic que ens serveixen és fer-ne 
una analisi de laboratori. 

El 2017, amb la finalitat de supeNisar la qualitat del producte químic seNit pel prove'idor 
habitual a termini mitja, el servei per a fer aquestes analítiques (clor i pH) es va incloure al 
Plec de laboratori, amb tractament de contracte major, perqué pogués tenir un caracter 
plurianual. 

Les indicacions rebudes amb motiu de !'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, han fet necessari introduir modificacions al 
Plec de condicions, per la qual cosa es calcula un retard indeterminat en la publicació 
del contracte major. 

El servei en aquests moments esta cobert amb un contracte menor que acabara el 31 
de desembre de 2019. 

Es pretén que durant el segon semestre de l'any 2020 s'actualitzi i es tramiti el plec de 
laboratori perqué pugui adjudicar-se i entrar en vigor a partir de gener de 2021. 

La proposta de duració d 'aquest contracte menor seria de 12 mesos; és a dir, de gener 
a desembre de 2020. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:

- Les actuacions que pertoca realitzar són, entre d 'altres:

- Realitzar de manera aleatoria una analítica mensual en una de les piscines municipals,
coincidint amb la data de subministrament deis productes químics (clor i pH) per part
del prove'idor. Les instal-lacions més grans (Son Moix, Germans Escalas i Son Hugo)
tindran dues analítiques al finalitzar I 'any.
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