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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

 

Núm. d’expedient:  CM 04/ 2023 

Assumpte: Contractació  d’un servei per monitoritzar l’activitat i la seguretat dels usuaris de la 

Piscina del Poliesportiu Germans Escalas. 

 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

Contractació de servei per la implantació d’un sistema de geolocalització en temps real que 

permeti monitoritzar l’activitat i la seguretat dels usuaris de la Piscina de 25 metres del 

Poliesportiu Germans Escalas. Prova pilot. 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE: 

Es proposa la implantació d’aquest servei (com a prova pilot) amb la instal·lació d’un 

sistema de posicionament en temps real que permeti monitoritzar l’activitat  dels usuaris de la 

piscina durant la pràctica amb l’objectiu de: 

o Facilitar un millor control sobre la seguretat dels usuaris avisant als socorristes de 

possible incidències i/o ofegaments. 

o Controlar els aforaments dels vasos de manera automàtica mitjançant una pantalla 

informativa. 

o Facilitar informació visual i en temps real als usuaris sobre la seva pràctica en quan a 

metres nedats, velocitat, temps, ritme, etc. 

o Tenir control estadístic sobre número d’usuaris (diari, setmanal, etc.) 

 

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

Totes les especificacions tècniques venen detallades a l’annex I adjunt. 

 

Per tal de poder optar a la licitació, és imprescindible que l’empresa realitzi una visita a la 

instal·lació, amb un justificant d’assistència, per tal de conèixer in situ les tasques a realitzar. 

D’aquesta manera és podrà garantir fer un pressupost ajustat a les necessitats demandades, 

tenint en compte les característiques, dimensions, especificacions tècniques i de qualitat dels 

materials a subministrar, així com els obstacles a sortejar. 

S’ha de concretar el dia i hora de la visita per correu electrònic(aina.portas@ime.palma.cat) 

dins el període en què estarà publicada la licitació. 

S’ha de presentar un pressupost detallat, que ha d’incloure tots els conceptes, es considera 

com una prestació d’un servei tot inclòs (claus en mà)   

L’empresa adjudicatària haurà de complir la normativa de prevenció de riscs laborals i de 

coordinació d’activitats empresarials i presentar la documentació exigida en matèria de PRL 

i CAE que el tipus de feina implica. 

Per a optar a la licitació ha de presentar emplenats els annexos IV i VIII, de la documentació 

adjunta, i els annexos V, VI i VII, si escau. 
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4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D’ADJUDICACIÓ DE 

L’EXPEDIENT: 

En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es 

qualifica de menor ja que el seu import és inferior a 15.000 € IVA no inclòs 

 

Tipus de contracte: Servei 

 

Procediment i forma d’adjudicació: adjudicació directa, contracte menor 

 

Criteris de puntuació: l’oferta més avantatjosa econòmicament. 

 

D’altra banda, s’assenyala que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a evitar 

l’aplicació de les regles generals de contractació. 

 

5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: 

L’òrgan de contractació competent és el Gerent, conformement determina l’article 20.e 

dels Estatuts de l’Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma, en relació amb la 

base 21.1. e. i) d’execució del pressupost, correspon al gerent: “l’autorització de les despeses 

per un import inferior a 40.000 € quan siguin d’obres ó inferiors a 15.000,00 € si són altres 

despeses. Les quanties anteriors s’entendran referides a l’import dels contractes menors quan 

entri en vigor la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic”. 

 

L’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

determina que es consideren contractes menors als contractes de valor estimant inferior a 

40.000 euros (IVA no inclòs), quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros (IVA no 

inclòs), quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis. 

 

 

6. VALOR ESTIMAT: 

Aquest contracte té un valor estimat de 13.500,00 €, iva no inclòs 

 

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

Pressupost IVA inclòs Aplicació pressupostària Referència RC 

16.335,00 € 24 34200 22707 

 

220230000633 

 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ: 

El termini d'execució serà de 10  mesos des de  l’1 de març fins a 31 de desembre de 2023. 

 

9. LLOC DE PRESTACIÓ: 

Poliesportiu Germans Escalas  

 

10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: 

La direcció del  centre 

 

11. TERMINI DE GARANTIA (O JUSTIFICACIÓ QUE NO SE N'ESTABLEIX): 

No s’estableix al tractar-se d’un servei.  

 

12. GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR: 
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No és necessari constituir garantia definitiva, d’acord amb l’article 153 en relació amb el 118 

de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. 

 

 

13. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU: 

Presentant una factura mensual corresponent a la desena part de l’import d’adjudicació. 

 

 

 

 

Palma, 24 de gener de 2022 

 

 

Aina Portas Uviña      Montserrat Genestra Pericàs 

 

 

 

Directora Poliesportiu Germans Escalas  Cap d’Àrea AGEI 

 

 

 

D'acord,  

Rafel Navarro Roig   

 

 

 

   

Gerent IME  
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Annex I 

CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI. FUNCIONS I TASQUES A REALITZAR 

Durant la vigència del contracte l’empresa realitzarà la instal·lació i prestarà el servei 

d’acord amb els requeriments següents: 

 

- Servei i instal·lació de 7 localitzadors (antenes LD-7L) 

- Servei d’1 tauleta de 10” (per rebre informació en temps real els socorristes)  

- Serveis de 40 etiquetes(tags) i pinces per els usuaris, i si escau, la seva reposició. 

- Serveis i instal·lació d’1 rac (Patch panell de 24 canals, Switch de 16 canals i SAI) 

- Servei d’1 televisió de 75” amb un  mini PC 

- Servei d’Internet ( router i targeta Internet 4G) 

- Servei de cablejat de la xarxa  (interna RJ categoria 6 lliure de halagons UTP) 

- Servei de software 

- Posada en marxa  

- Curs de formació per a socorristes i personal de la instal·lació 

  

Els subministraments aportats per la prestació del servei son propietat en tot moment de 

l’empresa adjudicatària, havent-se de retirar de la instal·lació una vegada finalitzada la 

prestació.  
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