
 

Exp.: 60/2018 

ADJUDICACIÓ  DE  LA  CONCESSIÓ  ADMINISTRATIVA  DE  LA  UTILITZACIÓ 

PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL I EXPLOTACIÓ DEL BAR RESTAURANT 

SANT ANTONI 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 per l’únic licitador 

que  ha  concorregut  al  procediment  obert  per  a  l’adjudicació  de  la  CONCESSIÓ 

ADMINISTRATIVA DE LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL I 

EXPLOTACIÓ DEL BAR RESTAURANT SANT ANTONI DE BETXÍ

Data de la sessió:

27 de març de 2018. 10.15 h.

Assistents:

President: Sr. Alfred Remolar Franch, alcalde

Vocals: Sra. Carmen Lázaro Martínez, secretària general

Sra. Celina I. Candau Ramos, interventora acctal.

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  13  del  plec  de clàusules administratives 

particulars que regula aquesta contractació, aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament, 

reunit en sessió ordinària celebrada el dia 31 de gener 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. BRISAMAR GRUP BETXÍ, 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 

L’empresa Brisamar Grup Betxí, SL haurà de presentar els següents documents:

 Diligència de bastanteig de la secretaria de la Corporació, atès que s’actua per 

representació.

 Compromís de concertar una pòlissa de responsabilitat d’assegurança multirisc de 

Restaurant,  de  conformitat  amb el  contingut  de  l’apartat  6.1  e)  de  la  clàusula 

onzena del Plec.

 Document  que  acredite  la  presentació  dels  comptes  anuals  en  el  Registre 

Mercantil.

En  conseqüència,  es  concedeix  a  l’únic  es  empreses  citades  un  termini  per  a  la 

correcció de la documentació fins al dimarts, 3 d’abril 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,  quedant  exclosa  del  procediment 

l’empresa requerida.

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. Lourdes Boix Macías

Celina I. Candau Ramos Arquitecta municipal

Josep Lluís Herráiz Escribano

Secretari de la mesa

 

http://betxi.sedelectronica.es/
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