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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR

Núm. d’expedient: 2022/12216B

ASSUMPTE: CONTRACTE MENOR Subministrament i instal·lació de la sonorització del 
camp de futbol 11 del Poliesportiu Municipal de s’Arenal

TIPUS DE CONTRACTE: Subministrament

PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ: CONTRACTE MENOR

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquest contracte és la sonorització del camp de futbol 11 del Poliesportiu

Municipal de s’Arenal. Una vegada duta a terme, aquest espai podrà disposar de música

ambient durant les competicions i es podran reproduir anuncis d’interès per al públic o

participants dels esdeveniments que s’hi desenvolupen.

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:

Un moble de transport Rack 19"

• Amb suport superior per a equips de so i il·luminació.

• En fusta contraxapada revestida.

• Tapes amb protecció de foam i tancament hermètic, anses de transport, peus de

goma i cantoneres metàl·liques de protecció.

• Construcció robusta per a transport i protecció de l'equip muntat en el rack.

Un reproductor i mesclador USB/SD/FM:

• Mesclador amb entrada de mic i auxiliars.

• Gravador/reproductor USB/SD.

• Ràdio FM.

• Memòries USB/SD de 64 GB màxim.

• Formats de fitxers d'àudio suportats MP3, WMA, WAV.
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• Control de greus, aguts i balanç.

• Comandament a distància del reproductor.

Etapa de potència de megafonia de 2 canals:

• Potència: 2 x 135 W RMS.

• Sortida de 100 V o 70 V per a instal·lacions de megafonia.

• Amplificador classe D d'alta eficiència i gran fiabilitat gràcies als circuits de protecció

amb baix manteniment.

• Connectors euroblock, assegurances i de fàcil connexió.

• Gran qualitat de so i baix soroll.

Dos altaveus:

• Amb transformador de línia 100 V i baixa impedància 8 Ohm.

• Woofer de gran potència i un motor amb difusor que ofereix un so ric en matisos,

definit i sense distorsions.

• Construcció robusta i compacta.

• Reixeta d'alumini.

• Preparat per a ús en exteriors, protecció contra aigua i materials anticorrosió.

Un micròfon sense fil de mà UHF:

• Receptor true diversity amb micròfon sense fil de mà amb càpsula de condensador

electret unidireccional.

• Funció acte scan.

• Transmissió del canal al micròfon per ANAR.

• Antenes desmuntables.

• Amb diversos receptors, màxim 4 - 5 micròfons al mateix temps. Per a més micròfons

usar altres bandes de freqüència.

Dues proteccions per als altaveus:

• Amb caixa de metacrilat i reixa.

A més, s’ha de tenir en compte:

• S’ha d’incloure tot el muntatge del sistema i tot el cablejat per dur-lo a terme.

• El sistema es compon d’un flight case transportable amb tot el sistema a dins per
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ubicar a la zona de locutors.

• Dotar la zona d’una caixa de connexions tancada amb clau per als altaveus i la

connexió elèctrica.

• El muntatge dels altaveus es farà sobre la zona dels vestidors.

• El sistema ha de reproduir l’àudio del micròfon sense fil de mà.

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

L'EXPEDIENT

Amb aquest contracte es pretén que el camp de futbol 11 del Poliesportiu Municipal de

s’Arenal disposi de música ambient durant les competicions i que es puguin reproduir

anuncis d’interès per al públic o participants dels esdeveniments que s’hi desenvolupen.

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 3.607,50 €.

6. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Import IVA inclòs: 4.365,08 €

Identificador: 012000/340/6250010

Descripció: Mobiliario servicios deportivos

Exercici: 2022

7. TERMINI D'EXECUCIÓ

Un mes des del dia següent a la notificació de l’adjudicació.
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8. LLOC DE PRESTACIÓ

Camp de futbol 11 del Poliesportiu Municipal de s’Arenal.

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
24/11/2022.9:53:42

Firma Electrónica ALCALDE/SA
Firmat electrònicament per:
Eric Jareño Cifuentes
24/11/2022.12:49:51


