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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR

Núm. d’expedient: 2022/12215X

ASSUMPTE: CONTRACTE MENOR Manteniment dels camps de futbol del municipi de 
Llucmajor

TIPUS DE CONTRACTE: Serveis

PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ: CONTRACTE MENOR

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquest contracte és el manteniment dels cinc camps de futbol existents en el 
municipi de Llucmajor, per tal de mantenir unes prestacions tècniques adequades per a la 
pràctica esportiva.

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 tècniques de la prestació que ens até són les següents:

Espais esportius objecte del manteniment:

• Camp de futbol 11 de s’Arenal.

• Camp de futbol 7 de s’Arenal.

• Camp 1 de futbol 11 de Llucmajor.

• Camp 2 de futbol 11 de s’Arenal.

• Camp de futbol 5 de Badia Blava.

Tasques a dur a terme a cada un dels espais esportius:

• Raspallar, descompactar, netejar i anivellar cautxú.

• Neteja dels laterals i voreres del camp amb aspirador.

• Retirada de males herbes.

A més, s’ha de tenir en compte:
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• Les tasques esmentades es realitzaran dues vegades durant l’any.

• S’ha d’incloure la maquinària i la mà d’obra especialitzada, així com els transports 
necessaris.

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

Amb aquest contracte es pretén que els camps de futbol propietat de l’Ajuntament de 
Llucmajor mantinguin unes prestacions tècniques adequades per a la pràctica esportiva i 
que allarguin la seva vida útil al màxim.

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 5.052,00 €.

6. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Import IVA inclòs: 6.112,92 €

Identificador Exercici Descripció Import

100002/340/2120000 2022
CONSERVACION 

EDIFICIOS INSTAL.DEPORTIVAS
6.112,92 €

7. TERMINI D'EXECUCIÓ

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

8. LLOC DE PRESTACIÓ

• Camp de futbol 11 de s’Arenal.

• Camp de futbol 7 de s’Arenal.
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• Camp 1 de futbol 11 de Llucmajor.

• Camp 2 de futbol 11 de s’Arenal.

• Camp de futbol 5 de Badia Blava.

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 de dues factures, a la finalització de cada una de les actuacions, 
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
23/11/2022.8:07:00

Firma Electrónica ALCALDE/SA
Firmat electrònicament per:
VIVES CARDONA BERNADI - DNI 42984587W
23/11/2022.10:59:42

Firma Electrónica ALCALDE/SA
Firmat electrònicament per:
Eric Jareño Cifuentes
24/11/2022.8:15:05


