
 
Ajuntament de Pedreguer

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA POTABLE DE PEDREGUER.

A Pedreguer, el vint-i-dos d’agost de dos mil desset.

A la Sala de sessions de l'Ajuntament, a les 13.30 hores, es  procedeix a la reunió de 
la mesa d’adjudicació del servei de subministrament d’aigua potable, en compliment de 
les Sentencies 51/2017 i 425/2017 de la secció 5 del Tribunal Superior de Justícia que 
ordenen la retroacció de les actuacions al moment de la valoració de les ofertes a fi de 
que  desprès  de  la  nova  avaluació  de  les  mateixes,  es  procedisca  a  adjudicar  el 
contracte a la oferta mes avantatjosa.

Assisteixen com a membres de la mesa: l’Alcalde Sergi Ferrús Peris, com a president, 
els Regidors Blai Server, Andrés Ferrer i David Prats com a vocals i com a Secretari  
Vicente-J.  Angel  Ricart,  que  dona  fe  de  l'acte.  Van  assistir  igualment  l’Arquitecte 
Tecnic, Javier Albero i la Técnica de gestió econòmica, Josefa Costa.

A continuació es dona compte de l’obertura de les proposicions (sobre C) que es va fer 
el 15 de febrer de 2013:

Proposta econòmica Percentatge de la facturació global del servei 
AMJASA 7,3

S.E.A.S.A. 23
AQUALIA 15,7

AQUAGEST 12,03
TECVASA 22,5

TARANCON 17

Es va presentar l’informe redactat per la Técnica de Gestió Econòmica de 17 d’agost 
de 2017, el qual va ser acceptat per la Mesa amb 2 vots a favor (l’Alcalde i Blai Server) 
1 abstenció (David Prats) i 1 vot en contra (Andrés Ferrer). Andrés Ferrer va raonar el 
seu vot en contra de l’informe de la Técnica, al no estar d’acord en la expressió de “no 
podem tornar a revisar la valoració del sobre B, indicant que es deuria de fer una 
valoració en el mateix informe”
La valoració total va quedar de la següent manera:

Millores 
tècniques
(Sobre B) 
35 punts

fiabilitat i 
seguretat
(Sobre B) 
15 punts

Total
Sobre B

Proposta 
econòmica
(Sobre C)
50 punts

Puntuació 
Total

AMJASA 4,70 6,40 11,10 (7.3)   15.87 26,97
SEASA 9,86 12,80 22,66 (23)   50,00 72,66
AQUALIA 24,57 12,10 36,67 (15.7)   34,13 70,80
AQUAGEST 11,61 10,30 21,91 (12.03)  26,15 48,06
TECVASA 35 8,10 43,10 (22.5)   48,91 92,01
TARANCON 20,06 7,60 27,66 (17)   36,96 64,62
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La Mesa amb 2 vots a favor (l’Alcalde i Blai Server) i 2 abstencions (Andrés Ferrer i 
David Prats) acordà proposar al Ple de l’Ajuntament l’adjudicació de TECVASA per al 
servei de subministrament d’aigua potable.

El  Regidor David Prats va  raonar la  seua abstenció al  no estar  el  seu grup en la 
Corporació anterior, quan va tindre objecte el procés d’adjudicació i en que el seu grup 
apostava per la municipalització dels serveis.

El Regidor David Prats va fer constar en acta lo següent: “des del grup municipal de la 
CUP volem fer constar la nostra queixa sobre el  trasllat  d’informació a la mesa de 
contractació i demanem que es corregisca. I en concret, fem referència a que s’incloga 
un ordre del dia més clar a les convocatòries, que el redactat de l’acta siga més fidel al 
transcurs de les reunions i que es possibiliten les esmenes posteriors. 

Es donà per finalitzada la reunió a les 14.15 hores. I per a constància del que hem 
tractat, redacte la present acta que jo el Secretari, done fe.
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