
V Ajuñtament ~; de Palma 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 18/2021

Assumpte: contracte menor de subministrament d'un camp de waterpolo amb porteries i 
banquetes. 

l. OBJECTE DEL CONTRACTE
Descripció: contracte menor per a subministrar un camp de waterpolo per a piscina de 50 x 
25 m complet, amb porteries i banquetes. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
Les Piscines Municipals de Son Hugo no disposen d'un camp de waterpolo complet per a 
piscina de 50 m ja que l'anterior, que data de 1999, s'ha deteriora! i ja no és operaliu. Per 
complementar el camp de waterpolo és necessari disposar de porteries reglamen!Clries d'ús 
exclusiu per a competició i banquetes per als dos equips que competeixen. 

Tenint en compte la gran inversió realitzada en les obres de rehabilitació de les Piscines de 
Son Hugo, creim que cal disposar d'aquest equipament nou i en perfecle esta! perqué s'hi 
puguin organitzar competicions importants, tant d'Clmbit nacional com internacional, les 
quals exigeixen aquets elements. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ

• 2 unitats de porteries reglamentóries de waterpolo. Han de complir la normativa FINA
i LEN.

o Dimensions de cada porterio: 3,6 x 1, 1 x 1,55 m.
o El more de la porteria, fabricada amb perfil d'alumini 75 x 40mm, lacat en

blanc i amb un refor<; interior.
o Amb ganxos per subjecció de ta xarxa.
o Flotadors d'a!umini local amb l'interior d'escuma, amb suport de línies de

comp.
o Quaire rodes submergibles direccionals.
o Xarxa pera la portería.

• Delimitacló del camp de joc pera piscina de 50 x 25 m, línies de gol Moscou (discs).
Camp de joc de 25m marcats, per lotes les compelicions femenines {tant nacionals
com internacionals, com a masculines, en oquest cas { competicions aulonómiques i
nacionals).

o Joc de línies de gol: 4 surades amb cable i tensor pera la part pels flotadors
de les porteries. 4 surades amb corda i mosquetó per a la part davantera deis
flotadors de les porteries, les quals han de dur incorporal el senyal
reglamentari de reentroda del jugador expulsat.

o Joc de limitació lateral del comp de waterpolo, format per 2 suredes de 50 m
amb cable i tensor, amb els senyals reglamentaris corresponents: línies de gol,
2 metres, penal, 6 m i centre del comp.
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