
Ajuntament + de Palma

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 24/2022

Assumpte: Contracte menor de servei d'organització i realització d'un torneig de futbol 7 

d'estiu al poliesportiu municipal Germans Escalas. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Con tracte menor de servei organització realització d'un torneig de futbol 7 d'estiu al 

poliesportiu municipal Germans Escalas. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

Davant la detecció d'una demanda i interés per part de la ciutadania, especialment deis 

barris propers al poliesportiu per a la práctica d'aquest esport. des de l'IME s'ha decidit 

organitzar un torneig de futbol d'estiu, per tal de satisfer I' interés social, i facilitar així la 

práctica, el material, l'espai i l'organització adequada. 

Per aixó, és necessária la contractació d'un servei d'organització i desenvoluparnent del 

mateix. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ. FUNCIONS I TASQUES A REALITZAR

o Dies i horaris: diumenges de 18:30 a 21:30h, (8 jornades) deis mesas de juliol, agost i

com a máxim fins a I' 11 de setembre.

o Lloc: Camps de futbol 7 Germans Escalas.

o Destinataris: Dones i homes a partir de 14 anys.

o Total equips participants: 16.

L'organització i desenvolupament del torneig, inclou: 

• Gestionar inscripcions, a través de plataforma electróica, deis participants i

entregar a l'IME les !listes d'inscrits amb informació de nom i llinatges, número de

DNI, data de naixement, sexe, teléfon i adre<;:a electrónica de contacte.

• Així com de les autoritzacions de participació de menors i drets d'imatge deis

participants.

• Organització deis partits, als dies i horaris establerts. Definició de !'estructura i

sistema de puntuació del torneig.

• Organització i redacció del reglament de joc (duració partits, nombre de

jugadors, reglament de joc especific, inscripció de nous jugadors, sancions, etc.)

• Creació de l'órgan disciplinari del torneig.
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