
 

 
Exp.: 523/2019

 

ADJUDICACIÓ  DE  LES  OBRES  DE  CONDICIONAMENT  DEL  CAMÍ  DEL 

PUNTARRÓ

 

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

Identificació de la sessió: 

 

Acta de la sessió de qualificació de la documentació presentada pels licitadors que han 

concorregut  al  procediment  obert  simplificat  per  a  l'adjudicació  de  les  obres  de 

condicionament del camí del Puntarró.

 

Data de la sessió:

 

Dia 25 de juny de 2019. Hora: 09.15h.

 

Assistents:

 

President:      Sr. Alfred Remolar Franch, alcalde

Vocals:           Sra. Carmen Lázaro Martínez, secretària general

                      Sra. Celina I. Candau Ramos, interventora

Secretari:       Sr. Josep Lluís Herráiz Escribano, funcionari

 

Desenvolupament de la sessió:

 

D'acord  amb el  que estableix  la  clàusula  15  del  plec  de clàusules  administratives 

particulars que regula aquesta contractació, aprovat en sessió ordinària celebrada per 

la Junta de Govern Local en data 23 de maig de 2019, i de conformitat amb el que 

disposa l'art. 326 de la Llei de 9/2017, de 8 de novembre, 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:

CIF Nom
Registre 

d'Entrada

Data 

d'Entrada

A46041711 BECSA, SAU 2019-E-RC-2093
21/06/2019 

12:02

A46015129 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA 2019-E-RC-2094
21/06/2019 

13:11

 

 



 

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

acorda  declarar l'admissió al procediment de licitació de les dos empreses que 

han concorregut,  atès que en tots els casos s'acredita el  compliment del  que es 

disposa a la clàusula 14 del Plec.

 

Segon.- La Mesa, de conformitat amb l'anunci publicat en el Perfil de contractant, es 

reunirà a les 10.00 h., del dijous 27 de juny de 2019, per tal de procedir a l'obertura de 

les proposicions admeses (sobre núm. 2).

 

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                                              Secretari de la mesa

Celina I. Candau Ramos                               Josep Lluís Herráiz Escribano
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