
 

Exp.: 947/2018 

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ D’UN TRAM DE CLAVEGUERAM 

EN L’AV. DE SANT JOSEP OBRER 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 

RENOVACIÓ D’UN TRAM DE CLAVEGUERAM EN L’AV. DE SANT JOSEP OBRER 

DE BETXÍ

Data de la sessió:

21 d’agost de 2018. 13.15 h.

Assistents:

President: Sr. Alfred Remolar Franch, alcalde

Vocals: Sra. Carmen Lázaro Martínez, secretària general

Sr. Joaquín Gumbau Torres, interventor en funcions.

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  15  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 4 de juliol de 2018, 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:

1. RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL  

2. QUEROL GUARDIOLA, SLU 

3. CONSBE SL 

4. OMEGA INGENIA OBRAS Y SERVICIOS, SL

 

https://gestiona-04.espublico.com/dossier.38
https://gestiona-04.espublico.com/dossier.38


 

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

ha adoptat els següents acords:

L’empresa  OMEGA INGENIA OBRAS  Y  SERVICIOS,  SL  haurà  de  completar  la 

declaració responsable amb indicació del núm. de inscripció en el Registro Oficial 

de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

En conseqüència, es concedeix a l’empresa citada un termini per a la correcció de la 

documentació fins al divendres, 24 d’agost 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  rebutjarà  la  proposició  presentada a  la  licitació  de referència,  quedant 

exclosa del procediment.

Segon.- La Mesa es reunirà el proper dimecres 29 d’agost de 2018, a les 10.30 h. 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

El interventor en funcions Lourdes Boix Macías

Joaquín Gumbau Torres Arquitecta municipal

Secretari de la mesa

Josep Lluís Herráiz Escribano
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