
 

DECRET D’ALCALDIA

Relatiu a l’admissió d’ofertes i obertura del sobre núm. 2

Exp.: 1092/2016 

Adjudicació de les obres de “Pavimentació de la Plaça de Santa Cecília i cr. de Tales”

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, reunida en sessió ordinària celebrada el dia 

9 de setembre de 2016, va aprovar l’expedient per a la contractació de les obres de 

“Pavimentació de la Plaça de Santa Cecília i del carrer de Tales”, en Betxí, tramitat 

mitjançant procediment negociat sense publicitat, conforme al previst  en els articles 

171 d) i 177.2 del TRLCSP.

Finalitzat el termini de presentació de proposicions, per l’òrgan de contractació, assistit 

per la  secretaria  i  la  intervenció municipals,  es va procedir,  en data 10/10/2016,  a 

l’examen de la  documentació  presentada  en  els  sobres  núm.  1  pels  licitadors,  de 

conformitat amb el que disposa l’art. 146 del TRLCSP i la clàusula 13 A) del Plec. 

Proposicions presentades:

 Construcciones i Reformes Plàcid Rodríguez, SL

 Consbe, SL

 SEVENGAR Servicios, Mantenimientos y Obras Sevengar, SL

 LATRA2010, SL

 Juan José Sánchez López, SA (JUJOSA)

 La Plana Gestcons, SL

Atès  que  en  la  documentació  presentada  es  van  observar  defectes  o  omissions 

subsanables, i que aquests han estat corregits en termini; de conformitat amb el que 

es disposa en la clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que 

regula el procediment, 

HE RESOLT:

PRIMER.-  Declarar  l’admissió  al  procediment  negociat  sense  publicitat,  per  a 

l’adjudicació de les obres de “Pavimentació de la Plaça de Santa Cecília i del carrer de 

Tales”, en Betxí, de les següents empreses:

 Construcciones i Reformes Plàcid Rodríguez, SL

 Consbe, SL

 SEVENGAR Servicios, Mantenimientos y Obras Sevengar, SL

 



 

 LATRA2010, SL

 Juan José Sánchez López, SA (JUJOSA)

 La Plana Gestcons, SL

SEGON.- Procedir a l’obertura de les proposicions econòmiques contingudes en els 

sobres núm. 2, sol·licitant informe sobre les mateixes als serveis tècnics municipals.

L’alcalde president
Certifica,
La secretària general

Alfred Remolar Franch Carmen Lázaro Martínez 

Betxí, 17/10/2016

(Document firmat electrònicament)
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