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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient: CM 05/2022 
Assumpte: contracte menor de subministrament d' 11 sureres de 25 m, per a configurar una 
piscina de 25 m per a competició. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Descripció: contracte menor per a subministrar 11 sureres de 25 m, per a configurar una
piscina de 25 m, de competició.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
Les sureres de la piscina interior de 25 m per a competició presenten un estat degradat i de
deficiencies generals. Ates aquest mal estat real i evident, és necessari adquirir-ne un nou joc
que estigui en consonancia amb la remodelació realitzada a les piscines de Son Hugo.
Durant el Campionat d'Espanya de Natació Absolut, que es dugué a terme a Son Hugo el
passat mes de novembre, es va voler impugnar el resultat d'una prova per la mala alineació
deis colors de les sureres i del seu estat. Per tant més enlla de la necessitat estética, és
necessari subministrar-ne un joc nou per a poder oferir garanties en les competicions que es
realitzen a les Piscines Municipals de Son Hugo.

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ

• 11 sureres antionatge de 25 m amb cable i mosquetó, de 10,50 cm de diametre
• 11 tensors de llautó sureres. Carraca R-00208
• L'empresa licitadora ha de complir la normativa de prevenció de riscs laborals i de

coordinació d'activitats empresarials. Per a optar a la licitació ha de presentar
emplenats els annexos 111 i VIII de la documentació adjunta, i els annexos V, VI i VII, si
s'escau.

• L'empresa licitadora ha d'acreditar la capacitat técnica del personal a corree seu.

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] (IV A no indos). 

Tipus de contracte: subministrament. 

Procediment i forma d'adjudicació: adjudicació directa, contracte menor. 

Criteris de puntuació: únic criteri, oferta més económica. 

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. ORGAN DE CONTRACTACIÓ
L'organ de contractació competent és el gerent. D'acord amb l'article 20.e deis Estatuts de
l'lnstitut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma, en relació amb la base 22.1.e.i de
les d'execució del Pressupost, correspon al gerent "l'autorització de les despeses per un
import inferior a 40.000 € quan siguin d'obres o inferiors a 15.000,00 €si són altres despeses. Les
quanties anteriors s'entendran referides a l'import deis 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 els de valor estimat inferior a 40.000 euros
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