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Fets
Per acord de Ple de data 2 de desembre de 2020 es va aprovar l'adjudicació de
les obres de construcció d'una piscina municipal a l'empresa M i J Gruas, SA
(LOT 1 - Piscines i entorn) i a l'empresa Voracys, SL (LOT 2 - Instal·lacions
hidràuliques i sistema de depuració).
En la part expositiva de la resolució es fa constar en el punt quatre que la mesa
de contractació realitza la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb
millor puntuació de conformitat amb la classificació obtinguda i s'ha detectat un
error en el quadre de classificació del lot 2 on apareix dues vegades l'empresa
Equidesa Group SL i no apareix l'empresa Riegos Murcia, SL.

LOT 1
ORDRE

LICITADOR

PUNTUACIÓ

1

M I J Gruas SA

70,00 punts

2

COASA

63,29 punts

3

Equidesa Group SL

52,70 punts

4

Gestion ingenieria y construccion de la costa dorada SA

52,47 punts

5

Riegos Murcia SL

52,13 punts

6

Voracys SL

51,33 punts

7

Galitec Desarrollos Tecnológicos SL

49,94 punts

8

Catalana d’Obres del Penedès, SA

33,64 punts

9

Elecnor SA

8,29 punts
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LOT 2
ORDRE

LICITADOR

PUNTUACIÓ

1

Voracys SL

70,00 punts

2

Galitec Desarrollos Tecnológicos SL

66,74 punts

3

COASA

66,62 punts

4

Equidesa Group SL

55,22 punts

5

Equidesa Group, SL

54,65 punts

6

Elecnor SA

53,72 punts

7

Catalana d'Obres del Penedès SA

42,74 punts

Fonaments de dret
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques estableix a l'article 109.2 que les administracions
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics en els seus actes.

En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Rectificar el quadre de les empreses que es van presentar al lot 2
de l'apartat quatre de la part expositiva de l'acord de Ple de data 2 de
desembre de 2020, relatiu a la proposta de la mesa d'adjudicació a favor del
candidat amb millor puntuació de conformitat amb la classificació obtinguda,
quedant de la següent manera:
LOT 2
ORDRE

LICITADOR

PUNTUACIÓ

1

Voracys SL

70,00 punts

2

Galitec Desarrollos Tecnológicos SL

66,74 punts

3

COASA

66,62 punts

4

Equidesa Group SL

55,22 punts

5

Riegos Murcia SL

54,65 punts

6

Elecnor SA

53,72 punts

7

Catalana d'Obres del Penedès SA

42,74 punts
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Segon.- Publicar aquest decret al perfil de contractant.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs
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L'alcalde
Enric Ferré Ginovart
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