
 

Exp.: 523/2019 

ADJUDICACIÓ  DE  LES  OBRES  DE  CONDICIONAMENT  DEL  CAMÍ  DEL 

PUNTARRÓ, DE BETXÍ

ACTA D’AVALUACIÓ  DE  LES  PROSICIONS  PRESENTADES  I  DE  PROPOSTA 

D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Identificació de la sessió: 

Acta de la sessió per a l’avaluació de les proposicions admeses al procediment obert 

simplificat per a l’adjudicació de les  OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE 

PUNTARRÓ, DE BETXÍ i proposta d’adjudicació.

Dates de la sessió:

Dia 27 de juny de 2019, a les 10.00 hores.

Assistents:

President: Alfred Remolar Franch, alcalde

Vocals: Carmen Lázaro Martínez, secretaria general

Celina I. Candau Ramos, interventora

Secretari: Josep Lluís Herráiz Escribano, funcionari

 

Desenvolupament de la sessió:

De  conformitat  amb  el  que  disposa  la  clàusula  núm.  15  del  Plec  de  clàusules 

administratives particulars i amb l’art. 326 de la Llei de 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes  del  Sector  Públic,  la  mesa  reuneix  per  tal  d’avaluar  la  documentació 

presentada en el sobre “B” pel licitadors i elevar una proposta d’adjudicació a l’òrgan 

de contractació.

A la sessió no ha comparegut cap representant de les empreses licitadores.

En primer lloc, es procedeix l’obertura i lectura del contingut dels sobres “B”, amb la 

documentació relativa a l’oferta econòmica, conforme a l’annex III del Plec.

Atès l’informe emés per l’arquitecta municipal Sra. Lourdes Boix Macías, en relació a 

les ofertes admeses al procediment de licitació, i en aplicació del Plec de clàusules 

administratives particulars, s’obté el quadre amb els resultats següents:

 



 

Empreses Oferta €
Puntuació 

oferta
Termini

Reducció
TOTAL

1 BECSA 53.948,22 77,53 0 77,53
2 PAVASAL 52.000,00 100,00 0 100,00

L’oferta de l’empresa PAVASAL Empresa Contructora, SA, no es troba en situació de 

baixa temerària.

En  conclusió,  l’empresa  que  obté  una  major  puntuació  és  PAVASAL  Empresa 

Constructora, SA

Atesos els termes de l’informe, la Mesa de Contractació acorda assumir-lo com a propi 

i,  de conformitat amb els criteris per a la selecció del  contractista continguts en la 

clàusula 16 del Plec, acorda elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació 

del  contracte les  OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE PUNTARRÓ, DE 

BETXÍ en favor de l’empresa Pavasal Empresa Constructora, SA.

Es dóna per finalitzada la sessió i s’estén acta de la mateixa.

Signen l’acta.,

L’alcalde president La secretària general

Alfred Remolar Franch Carmen Lázaro Martínez

La interventora. El secretari de la mesa

Celina I. Candau Ramos Josep Lluís Herráiz Escribano
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