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Ajuntament � de Palma 111 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 42/2019 

Assumpte: contracte menor 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control en línia deis 
resultat de les analítiques exigides a I' RD 742/2013 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

L'article 2.a del Reial decret 742/2013, que estableix els criteris técnics i sanitaris de les 
piscines, diu que les piscines de tipus l són aquelles en qué l'activitat relacionada amb 
l'aigua és i l'objectiu principal, com és el cas de les piscines públiques. 

L'article 3.1 del dit Reial decret indica que aquest "s'aplica a qualsevol piscina d'ús 
públic instal,lada al territori espanyol o sota bandera espanyola." 

L'article 4.2 estableix que "una vegada iniciada l'activitat, el funcionament de la piscina és 
una responsabilitat exclusiva del titular, que, per tant, ha d'observar i complir les exigéncies 
derivades d'aquesta norma i d'altres disposicions vigents. sense perjudici que l'administració 
competent estableixi les mesures de vigilancia que consideri pertinents". 

L'article 15. l estipula pel que fa les piscines d'ús públic que abans del 30 d'abril de cada any 
l'autoritat competent ha d'enviar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i lgualtat, per mitjans 
o comunicació electrónica, la informació de l'any anterior relativa a les dades descrites a
l'annex IV del Reial decret. Per aquest motiu el Ministeri ha creat el Sistema d'lnformació
Nacional de piscines, un sistema d' inf ormació sanitari que recull da des sobre les
característiques de les piscines d'Espanya i la qualitat de l'aigua deis seus vasos. Aquest
sistema té el nom de SILOE i se sustenta en una aplicacló informatica a través d'lnternet.

Per a facilitar el compliment de les exigéncies normatives i que la contractació d'un 
programari per la gestió i el control en línia de les analítiques tingués un caracter 
plurianual, el 201 7 es va confeccionar un plec de condicions amb el tractament de 
contracte major. 

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

A hores d'ara el servei es cobreix amb un contracte menor que acaba el 31 de 
desembre de 2019. 

Aquest servei facilita enormement al personal de manteniment de les instal-lacions on hi 
ha piscines determinar els valors que s'han d'introduir al SILOE, el sistema de informació 
sobre piscines del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i lgualtat. L'emplenament anual de 
les dates del SILOE és obligatori 

És segur que I' l de gener de 2020 el contracte major no haura entrat en vigor; per tant, 
a partir d 'aquesta data aquest servei no quedara cobert si no es tramita aquesta 
proposta. 
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