
 

Exp.: 835/2017 

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ I PEATONALITZACIÓ DE LA 

PLAÇA MAJOR I PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

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 

PAVIMENTACIÓ  I  PEATONALITZACIÓ  DE  LA  PLAÇA  MAJOR  I  PLAÇA  DE 

L’ESGLÉSIA

Data de la sessió:

15 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. Isabel Repiso Prades, vicesecretària

Secretari: Sr. Josep Lluís Herráiz Escribano, funcionari

Desenvolupament de la sessió:

D’acord  amb el  que estableix  la  clàusula  17  del  plec  de clàusules administratives 

particulars que regula aquesta contractació, aprovat per acord de la Junta de Govern 

Local,  reunida  en  sessió  ordinària  celebrada  el  dia  5  de  octubre  de  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. CIVICONS, CONSTRUCCIONES PÚBLICAS, SL

2. REPOSICION Y CONSTRUCCION, SLU

3. PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA

4. CONSBE SL

 



 

5. PETUCHINI CONSTRUCCIONES, SL

6. RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL

7. URBAMED INFRAESTRUCTURAS, SL

8. REBOGAR OBRAS Y SERVICIOS, SL

9. AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U.

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 

Les empreses  Civicons, Construcciones Públicas,  SL i  Consbe, SL  hauran de 

presentar els següents documents:

El licitador haurà de presentar els següents documents: 

 Declaració  expressa  responsable  de  l’empresa  licitadora  relativa  al  grup 

empresarial al qual pertany i comprensiva de totes les societats que pertanyen a 

un mateix grup, en els termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç. En cas 

de no pertànyer a cap grup empresarial, la declaració es realitzarà en este sentit. 

(Annex VII del Plec).

L’empresa  Petuchini  Construcciones,  SL  haurà  de  presentar  els  següents 

documents: 

 El full resum de dades del licitdor a efectes de notificació  –amb el nom, 
NIF, direcció completa del licitador a estos efectes, incloent-hi número de telèfon, 
fax  i  persona  de  contacte,  amb  indicació  d’una  direcció  de  correu   electrònic, 
degudament firmada pel representant.

 Declaració  expressa  responsable  de  l’empresa  licitadora  relativa  al  grup 
empresarial al qual pertany i comprensiva de totes les societats que pertanyen a 
un mateix grup, en els termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç. En cas 
de no pertànyer a cap grup empresarial, la declaració es realitzarà en este sentit. 
(Annex VII del Plec).

 En  el  Annex  IV  presentat,  indicar  el  documento  públic  pel  qual  s’atribueix  la 
condició d’administrador a la persona representant.

L’empresa  Ravi  Obras,  Transportes  y  Excavaciones,  SL  haurà  de  presentar  els 

següents documents: 

 Declaració  expressa  responsable  de  l’empresa  licitadora  relativa  al  grup 

empresarial al qual pertany i comprensiva de totes les societats que pertanyen a 

 



 

un mateix grup, en els termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç. En cas 

de no pertànyer a cap grup empresarial, la declaració es realitzarà en este sentit. 

(Annex VII del Plec).

 Compromís de subministrar informació per al compliment de la transparència de 

l’activitat pública (Annex VIII).

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

la documentació fins al dilluns, 20 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. Isabel Repiso Prades

Celina I. Candau Ramos Vicesecretària

Secretari de la mesa

Josep Lluís Herráiz Escribano
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