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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR

Núm. d’expedient: 2022/12084V

ASSUMPTE: CONTRACTE MENOR Adquisició d'un netejafons per a les piscines municipals 
de Llucmajor i S’Arenal

TIPUS DE CONTRACTE: Subministrament

PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ: CONTRACTE MENOR

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquest contracte és el subministrament d’un netejafons per tal de mantenir en un 
estat òptim els vasos de les piscines municipals de Llucmajor i s’Arenal.

Per altra banda s'assenyala que l'objecte del contracte no s'ha configurat per evitar 
l'aplicació de les regles generals de contractació.

2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ

Les característiques del netejafons hauran de ser com s’indica a continuació o equivalents:

• Característiques estàndard: commutació amb/sense contacte amb la paret i en 
inclinació, ajustament de l’inici, desconnexió final, temps màxim i sistema de neteja 
X.

• Funciones addicionals: commutació per a beach pools, abans d’inclinació, 
circumnavegació d’obstacles, neteja per segments i sistemes de neteja H i N.

• Pes / Dimensions: carro de transport amb cable 21 kg, aparell bàsic 16 kg, pes total 
net 37 kg, dimensions aparell amb carro (A x L x A) 65 x 58 x 105 cm, dimensions 
robot (A x L x A) 44 x 43 x 29 cm.

• Connexió elèctrica: tensió d’alimentació 100-120/200-240 V AC (~), freqüència 50/60 
Hz. absorció de corrent 4-3 A, potència nominal 0,4 kW, cable d’alimentació de la 
xarxa, longitud 10/20 m.

• Comandament: funcionament manual sense cable (radiocontrol) i d’emergència amb 
teclat en quadre de control, radiofreqüència 868/433 MHz.

• Dades de l’aparell: tensió de servei 24 V CC (=), intensitat de corrent 14 A, potència 
d’entrada 0,35 kW, tipus de protecció IP68, classe de protecció III, amplària 430 mm, 
amplària neteja màx. 530 mm, cabdal 500 l/min, 2 cartutxos filtrants, finor 50/100/130 

 cable flotant longitud 25/30 m, velocitat de desplaçament 12-15 m/min.

• Entorn: profunditat mínima d’aigua 20 cm, temperatura de l’aigua 10-40 °C i 
profunditat màxima 10 m (8-10 m baix condicions). 
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A més, les ofertes han d’incloure:

• Posada en marxa, instruccions d’utilització, formació del personal i transport.
• Garantia d’un mínim de dos anys.

3. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, TRAMITACIÓ I FORMA D'ADJUDICACIÓ DE 
L'EXPEDIENT

Amb aquest contracte es pretén mantenir en un estat òptim els vasos de les piscines 
municipals de Llucmajor i s’Arenal, mantenint i complint amb unes condicions higiènico-
sanitàries adequades per a una pràctica segura de la natació.

En aplicació de l'article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es 
qualifica de menor en funció de la seva quantia, ja que el seu import és inferior a 15.000 
euros (IVA no inclòs).

4. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

L’òrgan de contractació competent és Éric Jareño Cifuentes com a Batle de Llucmajor.

5. VALOR ESTIMAT

El present contracte té un valor estimat de 9.540 €.

6. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Import IVA inclòs: 11.543,40€

Identificador Exercici Descripció Import

012000/340/6230010 2022 MAQUINARIA ESPORTS 11.543,40 €

7. TERMINI D'EXECUCIÓ:

Un mes des del dia següent a la notificació de l’adjudicació.

8. LLOC DE PRESTACIÓ

Piscines municipals de Llucmajor.
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9. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La persona responsable del contracte és el TAE en gestió esportiva, Antonio José Muñoz 
Socias.

10. GARANTIES EXIGIDES PER CONTRACTAR

No és necessària la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 en relació amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

11. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU

Mitjançant la presentació d’una única factura, a la finalització de la prestació, expedida per 
l’entitat i conformada pel responsable del contracte.

12. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

En els casos de resolució del contracte per incompliment imputable a l'empresa 
adjudicatària, l'Ajuntament de Llucmajor podrà sol·licitar una indemnització pels danys i 
perjudicis ocasionats, amb la possibilitat d’instar la prohibició de contractar amb 
l’Administració, d’acord amb la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic.

Llucmajor, en la data de la signatura electrònica.

EL RESPONSABLE DEL CONTRACTE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

T.A.E ESPORTS
Signat elctrònicament per:
MUÑOZ SOCIAS ANTONIO JOSE - DNI 43142211F
23/11/2022.8:06:02

Firma Electrónica ALCALDE/SA
Firmat electrònicament per:
VIVES CARDONA BERNADI - DNI 42984587W
23/11/2022.11:00:31


