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Exp.: 1369/2017
ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE "MILLORA DE LA SEGURETAT VIAL DEL
CAMÍ DELS PALS I GUAL INUNDABLE SOBRE EL RIU SEC EN EL TERME
MUNICIPAL DE BETXÍ"
ACTA D’AVALUACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA PREVISTA EN LA
CLÀUSULA 20, APARTAT 1, DEL PLEC

Identificació de la sessió:

Dates de la sessió:
Dia 25 de setembre de 2018, a les 09.30 hores.
Assistents:
President:
Vocals:

Secretari:

Sr. Alfred Remolar Franch, alcalde
Sra. Carmen Lázaro Martínez, secretària general
Sra. Celina I. Candau Ramos, interventora acctal
Sra. Lourdes Boix Macías, arquitecta municipal
Sr. Josep Lluís Herráiz Escribano, funcionari
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Desenvolupament de la sessió:
Mitjançant resolució de l’alcaldia número 2018-1062, de data 10/09/2018, i en virtut de
la proposta de la Mesa de contractació de data 05/09/2018, es va requerir a l’empresa
CONSBE, SL per tal que, en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a
aquell en que hagués rebut el requeriment, presentara la documentació justificativa
prevista en la clàusula 20, apartat 1, del Plec de clàusules administratives particulars
que regeix l’adjudicació de les obres de "Millora de la seguretat vial del camí dels Pals i
gual inundable sobre el riu Sec en el terme municipal de Betxí".
Examinada la citada documentació, presentada en el registre d’entrada en data
21/09/2018, amb número 3150, la mesa ha acordat requerir a l’empresa CONSBE, SL
per tal que, en el termini de tres dies, aporte els documents següents:
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Acta de la sessió de qualificació de la documentació presentada per l’empresa
CONSBE, SL, justificativa prevista en la clàusula 20, apartat 1, del Plec de clàusules
administratives particulars per a l’adjudicació de les obres de "Millora de la seguretat
vial del camí dels Pals i gual inundable sobre el riu Sec en el terme municipal de
Betxí".

-

Poder (complet) en el qual s’acredite que la persona que firma la declaració
ostenta la deguda representació per a la presentació de la proposició i
d’aquella.
Bastanteig del citat poder, emés per la secretaria general de la corporació.
Pel que fa a l’acreditació de la solvència tècnica o professional:
o

Per a cadascun dels certificats de bona execució aportats, s’haurà de

o

descriure l’import de les obres executades que es correspondran amb
algun dels subgrups inclós en el Grup E Obres hidràuliques, al qual fa
referència el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, desglossant-se ml o m2, en el seu cas. Es tindrà en compte
que sols s’admetrà com a obres de pavimentació vinculables a la d’obra
hidràulica les absolutament necessàries per tal de cobrir les citades
instal.lacions.
Els certificats de bona execució desglossats en la manera anterior,

o

s’hauran de subscriure pel tècnic director de les obres, amb firma
original manual o firma electrònica acreditable.
En relació a les obres de caràcter plurianual, i de conformitat amb el
previst el Plec de clàusules administratives particulars, l’import es
dividirà, als efectes d’acreditar la solvència, pel número d’anys
d’execució.

Es dóna per acabada la sessió, de la qual, s’estén aquesta acta.
Signen l’acta,
L’alcalde president
Alfred Remolar Franch

La secretària general
Carmen Lázaro Martínez

La interventora.
Celina I. Candau Ramos

L’arquitecta municipal
Lourdes Boix Macías

El secretari de la mesa
Josep Lluís Herráiz Escribano
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