
 

Exp.:             1309/2016 

Assumpte:     Adjudicació obres de Pavimentació de la Pl.  de Santa Cecília i  cr.  de 
Tales

CERTIFICAT

Carmen Lázaro Martínez, secretària general de l'Il.lm. Ajuntament de Betxí (Castelló).-
CERTIFICA:

Que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, reunida en sessió de caràcter ordinari 
celebrada el dia 3 de novembre de 2016, va adoptar, entre altres, el següent acord:

3.  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE LA 
PLAÇA DE SANTA CECÍLIA I DEL CARRER DE TALES, EN BETXÍ.-

Per unanimitat dels membres de la Junta, en virtut de la delegació de l’alcaldia, queda 
aprovada la proposta que es transcriu:

“L’alcaldia presidència, mitjançant resolució dictada en data 7 de juliol  de 2016, va 
prestar aprovació al projecte bàsic i d’execució de l’obra de “Pavimentació de la Plaça 
de Santa Cecília i del carrer de Tales”, de Betxí, redactat per l’arquitecta municipal, 
Sra. Lourdes Boix Macías, amb un pressupost de licitació 51.643,88 euros, i 10.845,21 
euros d’IVA,  que ha estat  inclòs en el  Pla Provincial  de Cooperació a les Obres i 
Serveis de Competència Municipal per a l’any 2016.

La  Junta  de  Govern  Local,  reunida  en  sessió  ordinària  celebrada  en  data  9  de 
setembre de 2016, va prestar aprovació al plec de clàusules administratives particulars 
que  havia  de  regir  l’adjudicació  de  les  citades  obres,  així  com  l’expedient  de 
contractació, disposant l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte, tramitat 
mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Conforme al que es preveu als articles 171 d) y 177.2 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, RDL, 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), s’han dut a 
terme els tràmits necessaris per a l’adjudicació del contracte pel procediment negociat 
sense publicitat.

Pel que fa a la classificació de les ofertes, i a l’adjudicació i notificació de l’adjudicació 
del contracte, cal atendre al que disposen els articles 151 i 169 del TRLCSP i al plec 
de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.

Al  procediment  han  estat  convidades  a  participar  les  següents  empreses: 
Construcciones y Reformas Andreu, SL; Rubipa; Construcciones i  Reformes Plàcid 
Rodríguez,  SL;  Consbe,  SL;  Construcciones  y  Canalizaciones  CYCA,  SL;  LAM 
Rehabilitación, SLU; SEVENGAR Servicios, Mantenimientos y Obras Sevengar, SL; 
LATRA2010, SL; Juan José Sánchez López, SA (JUJOSA) i La Plana Gestcons, SL.

Finalitzat el termini de presentació de proposicions, l’òrgan de contractació, mitjançant 
resolució de data 17/10/2016, va acordar admetre al procediment totes les empreses 
que han concorregut  al  mateix,  i  que seguidament se relacionen:  Construcciones i 
Reformes Plàcid Rodríguez, SL; Consbe, SL; SEVENGAR Servicios, Mantenimientos y 

 



 

Obras Sevengar, SL; LATRA2010, SL; Juan José Sánchez López, SA (JUJOSA) i La 
Plana Gestcons, SL.

Ha estat examinada la documentació i les ofertes presentades pels licitadors, i sobre 
les mateixes obra a l’expedient l’informe tècnic redactat per l’arquitecta municipal en 
data 18/10/2016, que tot seguit es transcriu:

ANEXO (Informe de l’arquitecta municipal)

 LICITACION 51643,88 PUNTO S PUNTOS

 OFERTA BAJA  EUROS OFERTA TOTAL

PLACID S.L 51442,95 200,93 0 0

JUJOSA 49990,98 1652,9 2 63,2

GETSCONS 51643,88 0 0 95,2

CONSBE 51643,88 0 0 71,5

SEVENGAR 48643,88 3000 6 106

LATRA 50643,88 1000 2 9,5

OFERTA MÁS VENTAJOSA SEVENGAR

 MEJ 1 MEJ 2 MEJ 3 MEJ 4 MEJ 5 MEJ 6 MEJ 7 MEJ 8 MEJ 9
PUNTOS 
MEJORAS

 
Escultur
a arbolado fuente paneles farolas papelera jardinera

línea 
eléctrica bancadas   

CONST. 
PLACID S.L no no no no no no no no no no no 0

JUJOSA 7,5 6 no no no 34 2,4 no 11,3 no no 61,2
GETSCONS, 
SL 7,5 6 no 10 6 34 2,4 9,2 11,3 4,1 4,7 95,2
CONSBE, 
SL 7,5 6 4,8 10 no 34 no 9,2 no no no 71,5
SEVENGAR, 
SL 7,5 6 4,8 10 6 34 2,4 9,2 11,3 4,1 4,7 100
LATRA2010, 
SL 7,5 no no no no no no no no no no 7,5

En la seua virtut, l’alcaldia presidència, mitjançant resolució de data  19/10/2016, va 
requerir  a  l’empresa  Servicios,  Mantenimientos  y  Obras  SEVENGAR,  SL,  que  va 
presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa, per tal que, en el termini de deu 
dies hàbils, presentara la documentació justificativa a què es refereix la clàusula 21 del 
Plec.

En data 27/10/2016 ha estat acreditada la constitució de la garantia definitiva per valor 
de 2.432,19 euros i ha estat acreditada la presentació de la documentació relativa al 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social.

En conseqüència, de conformitat amb les atribucions assenyalades en la Disposició 
addicional segona, apartat 1, del TRLCSP i vista la resolució de 21 de juny de 2011, de 
la  alcaldia  presidència,  per  la  qual  se  deleguen  en  la  Junta  de  Govern  Local  les 
contractacions i concessions de tota classe, competència de l’alcaldia, l’import anual 
de  les  quals  supere  els  30.050,61  euros,  així  com  l’aprovació  dels  projectes 
corresponents, es proposa a la Junta la adopció del següent 

ACORD 
PRIMER.-  Declarar  l’admissió  al  procediment  de  les  empreses  següents: 
Construcciones i Reformes Plàcid Rodríguez, SL; Consbe, SL; SEVENGAR Servicios, 

 



 

Mantenimientos y Obras Sevengar, SL; LATRA2010, SL; Juan José Sánchez López, 
SA (JUJOSA) i La Plana Gestcons, SL.

SEGON.- Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres de “Pavimentació de la 
Plaça  de  Santa  Cecília  i  del  carrer  de  Tales”,  de  Betxí, a  l’empresa  SEVENGAR 
Servicios,  Mantenimientos y  Obras Sevengar,  SL (CIF B97258594),  de conformitat 
amb  la  proposta  de  adjudicació  efectuada  per  l’òrgan  de  contractació  en  data 
19/10/2016, i que seguidament se detalla:

Proposta presentada per l’empresa  SEVENGAR Servicios, Mantenimientos y Obras 
Sevengar, SL
Preu del contracte sense IVA 48.643,88€
IVA 21 % 10.215,21€
Preu del contracte amb IVA 58.859,09€
L’empresa adjudicatària es compromet a executar totes les millors contemplades al 
Plec.

TERCER.- Ordenar que se publique el present acord en el perfil  del contractant de 
l’Ajuntament de Betxí, que es notifique a l’adjudicatari i a tots els qui han pres part en 
la licitació.
La formalització del contracte s’efectuarà durant els quinze dies hàbils següents a la 
notificació de l’adjudicació als licitadors i  candidats en la  forma prevista en l’article 
151.4 del TRLCAP.

QUART.- Contra aquest acord que esgota la via administrativa, independentment de la 
seua immediata executivitat, d’acord amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa  administrativa,  es  podrà  interposar  recurs 
contenciós  administratiu  davant  els  jutjats  contenciós  administratiu  de  la  ciutat  de 
Castelló de la Plana.  El  recurs es podrà interposar en el  termini  de dos mesos, a 
comptar  des  de l’endemà a la  notificació  de la  resolució,  segons el  que estableix 
l’article 46 de l’esmentada llei. També es podrà interposar qualsevol altre recurs que es 
conside procedent. 

No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un 
recurs de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la 
notificació,  davant  el  mateix  òrgan  que  l’ha  dictat.  En  aquest  cas,  no  es  podrà 
interposar el recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o 
presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 123 i ss. 
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques.
Betxí, 2 de novembre de 2016. L’alcalde president, Alfred Remolar Franch.” 

Lliurant el present certificat de conformitat amb el que disposa l'art. 206 del ROF i a 
reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent.

I per què conste i tinga efectes on procedisca, lliure el present d'ordre i amb el vistiplau 
del senyor Alfred Remolar Franch, alcalde president. Betxí, en la data que figura en la 
firma electrònica al marge.

Vip, Certifica,

L’alcalde president La secretària general
Alfred Remolar Franch Carmen Lázaro Martínez
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