
 

Exp.: 551/2017 

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE LA FASE V DE RECUPERACIÓ DEL PALAU 

CASTELL DE BETXÍ

ACTA DE LA SESSIÓ DE QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ (sobre núm. 1)

Identificació de la sessió: 

Acta de les sessions de qualificació de la documentació presentada pels licitadors que 

han concorregut al procediment obert per a l’adjudicació de les OBRES DE LA FASE V 

DE RECUPERACIÓ DEL PALAU CASTELL DE BETXÍ

Data de la sessió:

20 de novembre de 2017.

Assistents:

President: Sr. Alfred Remolar Franch, alcalde

Vocals: Sra. Carmen Lázaro Martínez, secretària general

Sra. Celina I. Candau Ramos, interventora acctal.

Sra. Lourdes Boix Macías

Secretari: Sr. Josep Lluís Herráiz Escribano, funcionari

Desenvolupament de la sessió:

D’acord  amb el  que estableix  la  clàusula  22 del  plec  de clàusules  administratives 

particulars que regula aquesta contractació, aprovat per decret de l'alcaldia número 

2017-1128, de data 18/10/2017, i de conformitat amb el que disposa l’art. 320 del Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, finalitzat el termini de presentació de 

proposicions,  per  la  Mesa  es  procedeix  a  l’obertura  dels  sobres  núm.  1  i  a  la 

qualificació de la documentació presentada.

Han concorregut al procés de licitació les següents empreses:

1. CONSBE SL

2. ENRIQUE I. ARTOLA, S.L. 

3. ESTUDIO DE LA RESTAURACIÓN, S.L.

La Mesa, examinada la documentació presentada pels licitadors en els sobres núm. 1, 

ha adoptat els següents acords:

 



 

PRIMER.- Han estat observats els següents errors i/o omissions 

L’empresa Enrique I. Artola, SL haurà de presentar els següents documents:

 En el FULL RESUM DE DADES DEL LICITADOR A EFECTES DE NOTIFICACIÓ, 
es farà constar la persona de contacte.

 En l’Annex IV presentat, cal indicar el document públic pel qual s’atribueix a la Sra. 
María Dolores Olucha Badenes la condició d’apoderada de l’empresa.

L’empresa  Estudio  Métodos  de  la  Restauración,  SL  haurà  de  presentar  els 

següents documents: 

 En el  Annex IV presentat, cal indicar el document públic pel qual s’atribueix la 
condició de directora a la Sra. J. Mercedes Ortí Ballester.

En conseqüència, es concedeix a les empreses citades un termini per a la correcció de 

la documentació fins al dijous, 23 de novembre de 2017, a les 14.00 h. 

La  documentació  es  presentarà  en  mà,  en  el  registre  general  de  l'Ajuntament,  o 

mitjançant la Seu electrònica (http://betxi.sedelectronica.es/) municipal.

En cas de no aportar i/o esmenar la documentació requerida en el termini i termes 

indicats,  es  rebutjaran  les  proposicions  presentades  a  la  licitació  de  referència, 

quedant excloses del procediment les empreses requerides.

Es dóna per acabada la sessió, de la qual, s’estén aquesta acta.

Signen l’acta,

L’alcalde president La secretària general

Alfred Remolar Franch Carmen Lázaro Martínez

La interventora actal. L’arquitecta municipal

Celina I. Candau Ramos Lourdes Boix Macías

El secretaria de la mesa

Josep L. Herráiz Escribano

 

http://betxi.sedelectronica.es/
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