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Finalitzat el termini establert de presentació d’ofertes per al subministrament de reixa per 
canal de desbordament d’aigua per la piscina del Palau Municipal d’Esports Son Moix s’ha 
presentat la següent empresa que adjunta Declaració responsable i aporta la següent 
oferta econòmica:  

 
-ALPE POOLS, SL (B-62147632) – 13.612,50€ IVA inclòs 
 
Segons el criteri de puntuació (oferta més econòmica, punt 4), l’adjudicació del 
subministrament ha d’esser per l’empresa ALPE POOLS, SL (B-62147632) 
 
Conclusió 
 
Es proposa la contractació de l’empresa ALPE POOLS, SL (B-62147632) per al subministrament 
de reixa per canal de desbordament d’aigua per la piscina del Palau Municipal d’Esports 
Son Moix. 
 
Als efectes del que disposa l’article 118 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic es 
deixa constància de que l’entitat ALPE POOLS, SL (B-62147632) dins l’any 2022, no ha subscrit 
més contractes menors que individual o conjuntament superin la quantitat de 15.000 euros, 
IVA exclòs per a contractes de subministrament. 
 
Els sotasignants declaren conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic 
de l'empleat públic i l’article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i 
no tenir conflictes d’interès en aquesta actuació que integra l'expedient. 
 
Palma, 5 d’octubre de 2022 
 
 
 
 
Margalida Sastre Mestres 
Directora Palau Municipal d’Esports Son Moix 

UUnniittaatt  
eemmiissssoorraa::  

Direcció Palau 
Municipal d’Esports Son 
Moix 

CCooddii  oorrggàànniicc::  22000000 

RR//NN::   

RR//VV::  CM 46/2022 

UUnniittaatt  
ddeessttiinnaattààrriiaa::  

Àrea de Manteniment i Obres 
 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

DDeessttiinnaattaarrii//ttààrriiaa::   

AAssssuummppttee::  

Informe de valoració amb proposta d’adjudicació pel contracte menor de 
subministrament de reixa per canal de desbordament d’aigua per la piscina del 
Palau Municipal d’Esports Son Moix i informe d’observació de les prescripcions 
de l’article 118 LCSP 
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