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Ajuntament ♦ de Palma

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 06/2022

Assumpte: contracte menor 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Descripció: 
L'objecte d'aquest contracte menor és el de regular, definir l'abast i les condicions de les 
prestacions deis serveis que hauran de regir per a la contractació del servei de manteniment 
normatiu de les instal-lacions de seguretat de l'lnstitut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament 
de Palma (IME). 

Les instal-lacions municipals on es realitzaran els serveis objecte d'aquesta licitació, vendran 
determinades segons les següents consideracions: 

Pel que fa referencia a les centrals d'alarma contra incendi i als equipaments de 
lluita contra incendis (actius i passius), seran objecte d'aquest contracte els 
poliesportius, pavellons, pistes esportives exteriors, camps de futbol i piscines de l'IME 
relacionats a l'annex 1 (taules I i 11), d'aquest document. 

Pel que fa referencia a les centrals d'alarmes d'intrusió i els equips de detecció 
d' intrusió, seran objecte d' aquest contra et e els poliesportius, pavellons, pistes 
esportives exteriors i piscines de l'IME relacionats a l'annex 2 d'aquest document. 

Pel que fa referencia als circuits tancats de televisió i sistemes de captació, 
visualització i gravació d'imatges, seran objecte d'aquest contracte els poliesportius, 
pavellons, i piscines de l'IME relacionats a l'annex 3 d'aquest document. 

Pel que fa referencia al seNei de recepció, resposta i verificació, davant un cas 
afirmatiu d'alarma, així com el seNei de guardia i custodia de les claus deis centres, i 
de comunicació, si procedeix, al servei corresponent, amb independencia de 
!'origen de !'alarma, seran objecte del contracte els poliesportius, pavellons, i piscines 
de l'IME relacionats a l'annex 1 (taula 1), d'aquest document. 

Pel que fa referencia al servei d'adquisició i col-locació de senyalística, seran objecte 
d'aquest contracte els poliesportius, pavellons, pistes esportives exteriors i piscines de 
l'IME, relacionats a l'annex 1 d'aquest document. 

Tot aixó sense perjudici de la possible ampliació o minoració deis poliesportius, p1sc1nes, 
pavellons, camps de futbol i pistes esportives exteriors o qualsevol altre tipus d'instal-lació, 
durant la vigencia del contracte en els termes contemplats als plecs tecnics i administratius. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

L'lnstitut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma, compta en les seves dependencies 
amb diversos sistemes de protecció contra incendis, els quals estan subjectes al Reglament 
d'lnstal- lacions de Protecció Contra lncendis (Reial decret 513/2017, de 22 de maig). 
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