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Antecedents 
 

Finalitzat el termini establert de presentació d’ofertes pel CM 47/2022 contracte menor de 

substitució d’un filtre d’arena, del sistema de filtració de la piscina de gran del Poliesportiu 

Germans Escalas, i amb un pressupost màxim de licitació de 15.372,83 € (iva inclòs), s'han 

presenta dues ofertes per part de les següents empreses:   
 

 

 -  GISPERT DEPURACIÓN DE AGUAS, SA,    14499,38 euros (iva inclòs)  

 -   INSTAL.LACIONES MECÀNICAS MUÑOZ SLU   15200,00 euros (iva inclòs)  

  

Conclusió 
 

D'acord amb el criteri d'adjudicació que estipula que serà l'oferta més econòmica i seguint 

que compleix amb els requeriments tècnics sol·licitats, es proposa l'adjudicació a l'empresa 

GISPERT DEPURACIÓN DE AGUAS, SA. per la substitució d’un filtre d’arena, del sistema de 

filtració de la piscina de gran del Poliesportiu Germans Escalas (CM 47//2022) 
 

Als efectes del que disposa l’article 118.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic es 

deixa constància de que l’empresa GISPERT DEPURACIÓN DE AGUAS dins l’exercici 

pressupostari corresponent a l'any 2022 i d'acord amb la informació aportada per l'Àrea 

administrativa ha realitzat operacions per un valor de 11.837,59 euros, les quals corresponen 

a despeses que no tenen cap relació amb l'objecte d'aquest contracte menor, per això es 

considera que l'empresa GISPERT DEPURACIÓN DE AGUAS SA compleix els requisits per a 

poder optar a licitar, ja que l'objecte qualitatiu d'aquest contracte de subministrament és 

distint i suposa una unitat funcional diferent a altres prestacions perfeccionades amb la 

mateixa empresa i sense que suposin cap fraccionament. 
 

És el que informo als efectes oportuns.  
 

     

Palma, 19 d'octubre de 2022   
 

La Directora del PM Germans Escalas  

 

 
 
 
 

 
Aina Portas Uviña  

UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  
Direcció PM Germans 

Escalas  

CCooddii  oorrggàànniicc::   

RR//NN::   

RR//VV::  CM 47/2022 

UUnniittaatt  

ddeessttiinnaattààrriiaa::  

Àrea de Manteniment i Obres 

Serveis Jurídics 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

DDeessttiinnaattaarrii//ttààrriiaa::   

AAssssuummppttee::  

Informe valoració amb proposta d'adjudicació pel contracte de substitució d’un 

filtre d’arena, del sistema de filtració de la piscina de gran del Poliesportiu 

Germans Escalas (CM 47//2022) i informe d’observació de les prescripcions de 

l’article 118.3 LCSP 
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