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Ajuntament � de Palma

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 14/2021 

Assumpte: contracte menor de servei d'obertura i tancament de les pistes poliesportives 
municipals de Son Cladera, Es Pil ·larí i Alexander Fleming 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: Servei d'obertura i tancament de les pistes poliesportives municipals de Son 
Cladera, Es Pil �orí i Alexander Fleming (de juliol a desembre 2021 ). 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

Les pistes poliesportives municipals d'Alexander Fleming, Es Pil �orí i Son Cladera consten de 
tancament perimetral. Actualment estam a !'espera de poder adjudicar un contracte majar 
d'obertura i tancament d'instal ·lacions IME (on s'inclouen aquestes tres pistes poliesportives 
exteriors), expedient de licitació 02/2020, pero mentres no tenguem aquest nou contracte 
adjudicat necessitam tenir un contracte d'obertura i tancament d'aquestes tres pistes. Son 
pistes exteriors descobertes pero que consten de tancament perimetral de reixa i de varíes 
portes d'accés per accedir-hi. 

Per motius de seguretat necessitam que aquestes tres pistes puguin quedar tancades durant 
les nits i puguin tornar a abrir-se pel matí. D'aquesta manera s'evita que puguin quedar 

obertes durant tota la nit, amb les conseqüencies que se'n deriva d'aquest fet (renou a les 
nits, incivisme, música, vandalisme, etc). Des del lnstitut Municipal d'Esports no disposam de 
mitjans tecnics i/o humans per dur a terme aquest servei actualment. 

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 (Plac;a Alexander Fleming, Palma)

Aquest servei s'ha de realitzar durant 6 mesas, des del mes de julio! al desembre de 2021, de 
dilluns a diumenge. Bósicament es tracto d'obrir les pistes cada matí i tancar-les cada 
vespre a l'horari acordat, informant de les incidencies que es puguin detectar. 

L'horari d'obertura sera a les 7h i el tancament a les 21 h. 

S'el ·laborara un comunicat diari d'actuació i un informe resum mensual d'incidencies que és 

remetró a l'IME en format electronic al següent correu electronic 
(pau.company@ime.palma.cat). 
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