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Referència: 2022/12217N
Sol·licitud: Contrato menor de obras
Assumpte: Substitució dels cables de la cúpula de la piscina municipal de s’Arenal
Interessat:  

Representant:  
INTERVENCIÓ (VBT) 

Informe justificatiu de la necessitat de contractar l’obra de substitució dels cables de la 
cúpula de la piscina municipal de s’Arenal

Antecedents

1 L'article 43 de la Constitució Espanyola de 1978 reconeix el dret a la protecció de la 
salut. Competeix als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de 
mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris. Els poders públics 
fomentaran l'educació sanitària, l'educació física i l'esport.

2 La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, estableix, segons la nova 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració local, com a competències pròpies dels ajuntaments, en 
els articles 25.2.I i 25.2.m respectivament, les de promoció de l'esport i instal·lacions 
esportives i d'ocupació del temps lliure i de promoció de la cultura i equipaments 
culturals.

3 L'article 12 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears on es 
detalla que són competències dels ajuntaments controlar i inspeccionar les instal·lacions 
públiques.

Consideracions tècniques

Els cables de la cúpula de la piscina municipal de s’Arenal no es troben en bon estat, inclús 
algun d’ells ja està romput. Les condicions de climatització i ambient de la piscina 
provoquen la degradació dels materials, sumada al desgast natural pel pas del temps 
que suposa que el cablejat no mantingui les seves prestacions de càrrega de ruptura, 
qualitat i límit elàstic.

Aquesta intervenció no es pot demorar perquè existeix el risc que algun dels cables 
romputs es despengi, fet que suposa un gran perill per als usuaris i el personal de la 
piscina. Per altra banda, la degradació i el desgast de les forquilles i els tensors poden 
provocar problemes d’estructura i funcionament de la cúpula.

Tenint en compte que l’objecte dels treballs descrits són actuacions de reparació i 
substitució dels cables de la cúpula de la piscina municipal de s’Arenal, l’arquitecte 
municipal haurà de determinar si és necessària la redacció del projecte de l’obra.
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Conclusió

Per tot això, i per tal de donar compliment a l'article 28 de la LCSP 9/2017, es fa constar que 
resulta precís per als interessos municipals procedir a la contractació de l’obra de substitució 
dels cables de la cúpula de la piscina municipal de s’Arenal.
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