
 
 
 
 
 

ACTA D’OBERTURA DE PROPOSICIONS 

-SOBRE“A”: DOCUMENTACIÓ GENERAL 

SISTEMA D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI 

 

1.- Identificació de la reunió: 

Núm. de la sessió: 1 

Dia: 08 de maig de 2017 

Lloc: Fundació URV. Aula Multimèdia. Edifici S2 CTTi. Avd. Països Catalans nº 18 43007 

Tarragona. 

Exp. Núm: FURV 2017-02 

Objecte del contracte: Pòlissa de responsabilitat civil de la FURV . 

Unitat que convoca: Servei de Gestió Econòmica. 

Data de publicació: Al perfil del contractant 11/04/2017 

 

2.- Assistents: 

Presidenta: Lourdes Jané Ros, Directora CTTi 

Vocals: Guillem Tapias Zaragoza, David Martín Frígols, Julia Nebot Vila, Carolina Baiges Gabaldà 

Secretari: Víctor Márquez Fernández 

 

3.- Contingut i resultat de la sessió. 

a) Contingut i resultat de la sessió. 

 

En compliment del que disposen les normes de contractació, així com el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars, la sessió té per objecte la qualificació dels 

documents presentats pels licitadors en les seves proposicions, dins del SOBRE A a que 

es refereix la clàusula onzena de l'esmentat Plec. 

Sol·licituds de participació rebudes: 

 

Nom Núm.registre 
d’entrada 

Data Hora 

March JLT SGE-03 27/04/2017 10:22 

 

b) Resultat obtingut: 

Obert cada sobre, examinat el seu contingut i validat amb el que preveu el Plec, la mesa 



 
 
 
 

considera que hi ha mancança de  documentació aportada. 

Així mateix s’han detectat vicis esmenables en les proposicions que a continuació 

s’indiquen: 

 

Annex 3. Declaració de vigència de poders. 

Annex 4. Confidencialitat de dades. 

Annex 8. Declaració responsable de compromís de dedicar els recursos humans i 

materials suficients per a la correcta execució del contracte. 

Annex 9. Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de 

prevenció de riscos laborals. 

 

 

 

Conclosos els treballs objecte de la sessió, la presidenta per delegació dona per 

finalitzada la mateixa a les 10:00 hores, de la qual, com a secretària estenc la present 

acta. 

 

 

 

 

Òrgan de contractació 

8 de maig de 2017 

Tarragona 
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