
 

Exp.: 179/2018 

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE RECUPERACIÓ DE L’ESPAI PER AL VIANANT 

I CAMINS ESCOLARS 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 

RECUPERACIÓ DE L’ESPAI PER AL VIANANT I CAMINS ESCOLARS DE BETXÍ

Data de la sessió:

14 de març de 2018. 13.15 h.

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

Sra. Lourdes Boix Macías, arquitecta municipal.

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  9  de  febrer  de  2018,  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. CONTRATAS HIDRAULICAS, SL
2. GADITANA DE FIRMES Y CONSTRUCCIONES, S.L.
3. INGENIERIA CASTELLON OMEGA, SL
4. VAINSA INFRAESTRUCTURAS, SL

 



 

5. TELECSO, SL
6. PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA
7. CONSBE SL
8. ARIMCA, S.L.
9. JUJOSA
10. CAESCA, SL
11. GIMECONS, CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SL
12. RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL
13. URBAMED INFRAESTRUCTURAS, SL

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  Ingeniería  Castellón  Omega,  SL;  VAINSA Infraestructuras,  SL, 

Telecso, SL i JUJOSA hauran 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).

L’empresa Arimca, 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).

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

la documentació fins al divendres, 16 de març de 2018, a les 14.00 h. 

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

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

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.

 

http://betxi.sedelectronica.es/


 

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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