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                                       PLE  DE  L’AJUNTAMENT Sessió:   05 /2012

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia:  2 de juliol de 2012

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant 
Regidors presents:
Grup PP 
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena
Miguel Vidal Ferrando

Grup  Socialista
David Mogort Alberola (Portaveu)
Álvaro Joaquín Almiñana Andrés

Grup EUPV 

Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)

Grup BLOC-INICIATIVA-
VERDS- COALICIÓ-
COMPROMÍS
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)

Grup ERPV (ESQUERRA 
REPUBLICANA
Joan Serra i Folguerà (Portaveu) 

Regidors absents. Cap

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,25h. del dia dos de juliol  de dos
mil  dotze, es  reuniren  les  persones  que  dalt  s’indica, en  la  condició  que  per  a  cadascú  d’ells
s’assenyala, per  tal  de  realitzar  sessió  extraordinària  del  Ple  de  l’Ajuntament, la  qual  ha  estat
prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els següents

ORDRE DEL DIA:

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1 Determinació dels dies festius laborals locals per a 2013.
1.2 Aprovació, si procedeix, del projecte bàsic i d’execució, i del Plec de condicions per

a l’adjudicació de la contractació de l’obra «REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL»

1.3 Aprovació,  si  precedeix,  de  préstec  a  llarg  termini  per  al  finançament  de  la
instal·lació de gespa artificial al camp de futbol.

           --------------------------- // ----------------------------

Oberta la sessió, es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia amb
el resultat que tot seguit s’arreplega.
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1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE  :

1.1. Determinació dels dies festius laborals locals per a 2013.

Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vist l'escrit tramés per la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, Direcció Territorial
d’Educació, Formació i Treball, per mitjà del qual sol·licita la remissió de l'acord de la corporació
municipal que determine les dues festes locals que, amb caràcter de no recuperables, se celebraran
a este municipi durant el pròxim any 2013, a l'objecte de procedir a l'elaboració del calendari laboral
de la província.

Atès el calendari de l’any 2013.

Atesos els costums i tradicions d’esta població, pel que fa la celebració de festius locals.

Vista la qual cosa es proposa al Plenari:

Primer. Determinar  com a  festes  locals  no  recuperables  del  municipi  de  Simat  de  la
Valldigna per al pròxim any 2013 les següents (dos d’elles):

- 8 d’abril, dilluns, festivitat de Sant Vicent Ferrer.

- 26 de juliol, divendres festivitat de Santa Anna

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Direcció Territorial d’Educació, Formació i
Treball de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, a l’efecte que s’incloguen les festes en el
Calendari Laboral de la província de València per a l'any 2013.»

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica que cal determinar dos dies de festes locals
i que la proposta en concret son el dilluns dia de Sant Vicent i el divendres de Santa Anna.

El regidor Joan Serra planteja el canvi del dia de Santa Anna per el «dia del Cristo» i per si
el grup popular ho ha parlet o no, com quedava la qüestió.

L’alcalde li contesta que creiem convenient seguir com fins ara i es manté la proposta.

Finalitzades les intervencions, el ple de la  corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió informativa, per NOU (9) VOTS A FAVOR ( 6 PP, 2 GMS-PSOE, 1 COMPROMIS-BLOC)
i DOS( 2) ABSTENCIONS( 1 EUPV i 1 ERPV), acorda:

Primer. Determinar  com a  festes  locals  no recuperables  del  municipi  de Simat de la
Valldigna per al pròxim any 2013 les següents (dos d’elles):

- 8 d’abril, dilluns, festivitat de Sant Vicent Ferrer.

- 26 de juliol, divendres festivitat de Santa Anna

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Direcció Territorial d’Educació, Formació
i Treball de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, a l’efecte que s’incloguen les festes en
el Calendari Laboral de la província de València per a l'any 2013.
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 1.2. Aprovació, si procedeix, del projecte bàsic i d’execució, i del Plec de condicions
per a l’adjudicació de la contractació de l’obra “REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL”

Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Atès que cal procedir a l’aprovació del projecte de les obres consistents en «Reforma de
camp de futbol municipal per a la instal·lació de gespa artificial».

Atès que cal declarar urgent l’execució de l’obra per tal estiga acabada en el termini més
curt possible davant la necessitat de la seua utilització per part del clubs locals en començar la
temporada regular de futbol, que en principi està previst que ho faça a principis d’octubre, i que
afecta a un centenar de joves practicants d’eixe esport que cas contrari haurien d’anar a jugar a un
altre poble.

Atès que s’estima que l’execució de l’obra es de 75 dies i que el Conveni amb la Diputació
de València, que finança  part  de la  inversió, té  una durada que comprèn l’exercici  2012 i  cal
justificar-ho dins l'esmentat termini.

Ateses totes estes circumstàncies es considera com a procediment més adequat per a la
seua contractació el procediment obert, l’oferta econòmicament més avantatjosa amb varis criteris
d'adjudicació, i tramitació urgent d’acord amb l’article 112 del RDL 3/2011, de 14 de novembre pel
qual s’aprova el Text Refós de la LCSP.  

Atès que en data 28 de juny de 2012 es va emetre informe de Secretaria-Intervenció
sobre  el  percentatge  que  suposa  la  contractació  en  relació  amb  els  recursos  ordinaris  del
pressupost vigent.

Atès que en data  28 de juny de 2012 es va emetre Informe de Secretaria-Intervenció
sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, i atès que de conformitat amb aquest, l’òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte és el Plenari perquè l’import del Pressupost base
de licitació (IVA exclòs) ascendeix a 314.539,53€, i l’Impost sobre el Valor afegit, a data de hui
(18%), i ascendeix a 56.617,12€ i per tant, si que supera el 10 % dels recursos ordinaris previstos
del pressupost d’este Ajuntament per a 2012 que munten la quantitat de 2.267.092,71€. 

Atès que en data 25 de juny de 2012, s’ha presentat el Projecte d’Obres redactat per
AQURB-2005,SLP, sent l’arquitecte Juan Jose Sancirilo Camarena.

Atès que s’ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars,
redactat a l’efecte, que ha de regir l’adjudicació del contracte.

Examinada la  documentació  que l’acompanya, i  de conformitat  amb allò  que estableix
l’article 94, la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic, els articles 109 i ss del RDL 3/2011, de 14 de novembre pel que s’aprova el Text
Refós de la LCSP, esta Alcaldia proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar el projecte de l’obra «Reforma del camp de futbol per a la instal·lació de
gespa artificial» redactat per AQURB-2005,SLP, sent l’arquitecte Juan José Sancirilo Camarena.

SEGON. Aprovar  l’expedient  de  contractació  mitjançant  procediment  obert,  oferta
econòmicament mes avantatjosa amb varis criteris d’adjudicació, i tramitació urgent per a l’obra
consistent en «Reforma del camp de futbol per a la instal·lació de gespa artificial»  
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TERCER. Autoritzar el gasto, per la quantia de 314.539,53€ com a pressupost base de
licitació i per 56.617,12 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (18%), que fa una despesa
total  de  371.156,65€, que per  a  este  Ajuntament  representa  la  contractació  de les  obres  de
«Reforma del  camp de futbol  per a la  instal·lació de gespa artificial», amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria «61999.341. Millores Camp de Futbol (Gespa Artificial)», mitjançant procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa i amb varis criteris d’adjudicació i tramitació urgent,
amb càrrec al finançament que li ha estat atribuït pel pressupost municipal de 2012, consistent en
un Conveni amb la Diputació de València per un import màxim de 200.000,00€ i un préstec a llarg
termini a formalitzar per l’ajuntament per un import de 200.000,00€

QUART. Aprovar  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars  que  han de  regir  el
contracte  d’obres  consistent  en  “Reforma  del  camp  de  futbol  per  a  la  instal·lació  de  gespa
artificial”  mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb varis criteris
d'adjudicació i tramitació urgent.

CINQUÈ. Publicar, en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  València  i  en  el  Perfil  de
Contractant, anunci de l’aprovació del projecte de l’obra i del Plec de Clàusules Administratives
Particulars,  perquè  durant  el  termini  de  tretze  dies,  els  interessats  puguen  presentar  les
al·legacions que estimen pertinents. Cas de no presentar-se s’entendran definitivament aprovats. Si
se’n presenten seran resoltes pel ple de la Corporació.

SISÈ. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el Perfil de Contractant
anunci de licitació, perquè durant el termini de tretze dies puguen presentar-se les proposicions
que estimen pertinents. En cap cas s’obririen les ofertes sense estar definitivament aprovat el
projecte d’obres. Cas que es presentaren al·legacions al projecte que modificaren les condicions
de les ofertes presentades estes es retornarien als interessats i s’obriria un nou termini perquè es
presentaren noves ofertes. »

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que el divendres es va fer una reunió
informativa amb el tècnic que va redactar el projecte de l’obra, i a mes hi ha un CD per cada grup.
A mes del projecte també cal aprovar el plec de condicions per a la seua adjudicació i d’acord com
hem  quedat  en  la  Comissió  informativa  és  planteja  la  modificació  en  relació  al  foment  de
l’ocupació. Es dona lectura al text a incloure.

L’alcalde  explica  les  modificacions  plantejades  al  plec  inicialment  presentat  i  es  dona
compte de les mateixes. S’informa com es valoraran i s’aplicarien els criteris avaluables. 

La regidora Agustina Brines manifesta que el BLOC en este punt anem a abstindre-mos.
Encara que ja varem votar en contra perquè creguem que no és el moment per esta inversió en el
poble de Simat. Tècnicament  no tenim res en contra del projecte ni del plec de condicions i en
este punt anem a votar abstenció.

El regidor David Mogort, manifesta que també van a votar abstenció. Encara que, en el seu
moment, votarem en contra del camp de futbol, ja explicaren que ho portàvem al seu programa
però no es el moment. Però la inclusió del punt 1.7 de foment de l’ocupació va ser una idea que
teníem i que ha plantejat el regidor Alvaro Almiñana, estem contents i agraïts que l’equip de govern
ho haja arreplegat i  que ho pose al contracte. Però en el fons no podem votar a favor i  ens
abstindre’m.

El regidor Victor Mansanet, manifesta que per coherència quan es va presentar el projecte
global també anem a votar abstenció.

El regidor Joan Serra manifesta que el  seu grup va a votar en contra perquè no és la
prioritat  numero 1 de poble, hi  ha  altres  prioritats  molt  més importants i  que estan en una
situació  molts més deficitària, pensem en educació, per exemple en l’escola. No tenim res en
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contra del projecte, a més estarem perquè es complisquen el plec de condicions i que el projecte
es factible i a tots ens apeteix tindre millor equipaments però en este cas en altres menesters on
tot el poble participa i siguen mes importants.

L’alcalde contesta que des del grup popular creguem que ara tenim l’oportunitat  de fer-lo,
ara hi ha subvenció de la Diputació de 200.000,00 € i pot ser que l’any que bé no estiguin i l’altre
tampoc.  Conforme esta l’ajuntament  esta obra la port suportar legalment, esta clar que tenim
que aportar  una part en forma de préstec  i  que després  tenim que aprovar en este  ple. La
implantació de la gespa artificial ja estiguérem parlant-ho la legislatura passada i l’ajuntament no
podia assumir el cost total era una inversió molt forta. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la  corporació, amb el dictamen favorable de la
comissió  informativa, per  SIS(6) VOTS A FAVOR (6 PP),  UN (1) EN CONTRA (1 ERPV) i
QUATRE(4) ABSTENCIONS ( 2 GMS-PSOE, 1 EUPV i 1 COMPROMIS- BLOC i),  acorda:

PRIMER. Aprovar el projecte de l’obra «Reforma del camp de futbol per a la instal·lació
de gespa artificial» redactat per AQURB-2005,SLP, sent l’arquitecte Juan Jose Sancirilo Camarena.

SEGON. Aprovar  l’expedient  de  contractació  mitjançant  procediment  obert, oferta
econòmicament mes avantatjosa amb varis criteris d’adjudicació, i tramitació urgent per a l’obra
consistent en “Reforma del camp de futbol per a la instal·lació de gespa artificial”  

TERCER. Autoritzar el gasto, per la quantia de 314.539,53€ com a pressupost base de
licitació i per 56.617,12 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (18%), que fa una despesa
total  de  371.156,65€, que per  a  este  Ajuntament  representa  la  contractació  de les  obres  de
«Reforma del  camp de futbol  per a la  instal·lació de gespa artificial», amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria «61999.341. Millores Camp de Futbol (Gespa Artificial)», mitjançant procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa i amb varis criteris d’adjudicació i tramitació urgent,
amb càrrec al finançament que li ha estat atribuït pel pressupost municipal de 2012, consistent en
un Conveni amb la Diputació de València per un import màxim de 200.000,00€ i un préstec a llarg
termini a formalitzar per l’ajuntament per un import de 200.000,00€

QUART. Aprovar el  Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir  el
contracte  d’obres  consistent  en  “Reforma  del  camp  de  futbol  per  a  la  instal·lació  de  gespa
artificial”  mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb varis criteris
d'adjudicació i tramitació urgent i que textualment diu:

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ URGENT,

OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS
D'ADJUDICACIÓ, DE L'OBRA “REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL”.

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Qualificació

L’objecte  del  contracte  és  la  realització  de  les  obres  de  REFORMA DEL CAMP DE

FUTBOL MUNICIPAL  PER  A  LA  INSTAL·LACIÓ DE GESPA  ARTIFICIAL  en  les  condicions

previstes en el projecte bàsic i d'execució redactat per AQURB-2005, SLP, sent arquitecte Juan

José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, la codificació del qual és:
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CPV 45212290-5 Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives.

Les obres citades es plategen amb la finalitat d'aconseguir la millora de les condicions de

joc del camp, dotant al mateix de les característiques adequades per a la pràctica de l'esport.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò

que estableix l’article 6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars, pel plec de

prescripcions tècniques, pel  Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel que s’aprova el Text Refós de la

Llei de Contractes del Sector Públic, i en quant no es trobe derogat per aquesta, pel Reglament

General  de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques,  aprovat  pel  Reial  Decret

1098/2011 de 12 d’octubre. En tot cas, se li aplicarà allò establert a l’article 68.3 del mencionat

reglament.

L’òrgan per a contractar serà el Ple de la corporació, vist que el pressupost del mateix és

superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal, tal i com  disposa la disposició

addicional segona del Text Refós.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació. Tramitació de
l'expedient.

La  forma  d’adjudicació  del  contracte  d’obres  de  REFORMA DE  CAMP  DE  FUTBOL

MUNICIPAL PER A INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL serà el procediment obert, en què

tot empresari interessat podrà presentar una proposició; s’exclou tota negociació dels termes del

contracte  amb  els  licitadors,  de  conformitat  amb  l’article  157  del  Text  Refós  de  la  Llei  de

Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més

avantatjosa s’han d’atendre a diversos criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, de

conformitat amb l’article 150.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat

pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i amb la clàusula desena d’aquest Plec. 

L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta

o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en aquest plec.

Aquest expedient, es tramitarà de forma urgent, vist que l’obra cal que estiga acabada en

el termini més curt possible davant la necessitat de la seua utilització per part del clubs locals en
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començar la temporada regular de futbol,  que en principi està previst que ho faça a finals de

setembre o primers d’octubre, tenint en compte que l’estimació d’execució de l’obra és de 75 dies

i que el Conveni amb la Diputació de València, que finança part de la inversió, té una durada que

compren l’exercici 2012 i cal justificar-ho dins eixe termini.

CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de Contractant

Per assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat

contractual,  i  sense perjudici  de la  utilització  d’altres  mitjans  de publicitat,  aquest Ajuntament

compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir segons les especificacions que es

regulen en la pàgina web següent: www.simat.org.

CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte

L’import del present contracte ascendeix a la quantia de tres-cents catorze mil cinc-cents

trenta-nou euros i cinquanta-tres cèntims (314.539,53.-€), al qual s’addicionarà l’Impost sobre el

Valor Afegit per valor de cinquanta-sis mil sis-cents dèsset euros i dotze cèntims (56.617,12.-€),

fet que suposa un total de tres-cents setanta-u mil cent cinquanta-sis euros i seixanta-cinc cèntims

(371.156,65.-€).

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de euros tres-cents catorze mil cinc-

cents trenta-nou euros i cinquanta-tres cèntims (314.539,53.-€) IVA exclòs.

L’import  s’abonarà  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  de  gastos  «341.61999

MILLORES CAMP DE FUTBOL (GESPA ARTIFICIAL)» del Pressupost Municipal vigent, que es

finança amb càrrec al  Conveni singular de col·laboració subscrit entre la Diputació Provincial de

València i l'Ajuntament de Simat de la Valldigna per a l'actuació “Instal·lació de gespa artificial  en

el camp de futbol municipal” amb data 17 de maig de 2012, per un import màxim de dos-cents mil

euros  (200.000,00.-€),  i  mitjançant la  formalització d'un préstec  a  llarg  termini  per  un import

màxim de dos-cents mil euros (200.000,00.-€); si existeix crèdit suficient fins a l’import aprovat

per  l’Ajuntament,  quedarà  acreditada  la  plena  disponibilitat  de  les  aportacions  que  permeten

finançar el contracte. L'ordre d'abonament serà primer amb càrrec al Conveni singular de data 17

de maig de 2012 , fins l'import definitiu, i en segon termini amb càrrec al préstec. 

CLÀUSULA CINQUENA. Durada de l’execució de l’obra
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La durada de l’execució de les obres de REFORMA DE CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

PER A INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL serà de dos mesos i quinze dies, des de l’acta de

replanteig.

L’execució  del  contracte  d’obres  començarà  amb  l’acta  de  comprovació  del

replantejament en el termini de deu dies des de la data de formalització del contracte. 

CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l’Aptitud per Contractar

Podran  presentar  proposicions les  persones  naturals  o  jurídiques,  espanyoles  o

estrangeres,  que  tinguen  plena  capacitat  d’obrar,  no  estiguen  incurses  en  prohibicions  de

contractar, i acrediten la seua solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

1. La capacitat d’obrar de l’empresari s’acreditarà:

a)  La  capacitat  d’obrar  dels  empresaris  que  siguen  persones  jurídiques,  mitjançant

l’escriptura  o  document  de  constitució,  els  estatuts  o  l’acte  fundacional,  en  què  consten  les

normes per les quals es regula la seva activitat,  degudament inscrits,  si  s’escau, en el Registre

públic que corresponga, segons el tipus de persona jurídica de què es tracte.

b) La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguen nacionals d’Estats

membres de la Unió Europea, per a la seua inscripció en el registre procedent d’acord amb la

legislació de l’Estat on estiguen establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un

certificat,  en  els  termes  que  s’estableixen  reglamentàriament,  d’acord  amb  les  disposicions

comunitàries d’aplicació.

c) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent

d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit territorial del qual radique el

domicili de l’empresa.

2.  La  prova  per  part  dels  empresaris  de  la  no  concurrència  d’alguna  de  les

prohibicions de contractar de l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector

Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es podrà realitzar:

a) Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest

document no puga ser expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració

responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional

qualificat.
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b) Quan es tracte d’empreses d’Estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat

estiga prevista en la legislació de l’Estat respectiu, podrà també substituir-se per una declaració

responsable, atorgada davant una autoritat judicial.

3. La solvència de l’empresari:

3.1 La solvència econòmica i financera de l’empresari podrà acreditar-se per un o

diversos dels mitjans següents:

a)  Declaracions  apropiades  d’entitats  financeres  o,  si  s’escau,  justificant  de l’existència

d’una assegurança d’indemnització per riscs professionals.

b)  Els  comptes anuals  presentats en el  Registre Mercantil  o en el Registre oficial  que

corresponga.  Els  empresaris  no obligats  a presentar  els  comptes  en Registres  oficiales  poden

aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de negocis en

l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims

exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la

mesura en què es dispose de les referències d’aquest volum de negocis.

3.2. En els contractes d’obres, la solvència tècnica dels empresaris s’acreditarà per un o

diversos dels mitjans següents:

a) Relació de les obres executades durant els últims cinc anys, avalada per certificats de

bona execució per a les obres més importants; aquest certificats indicaran l’import, les dates i el

lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es

regeix  la  professió  i  es  van portar  normalment  a  bon  terme;  si  escau,  l’autoritat  competent

comunicarà aquests certificats directament a l’òrgan de contractació. 

b) Declaració tot indicant els tècnics o les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa,

dels quals es disposa per a l’execució de les obres, especialment els encarregats de control de

qualitat, junt amb els documents acreditatius corresponents.

c)  Títols  acadèmics  i  professionals  de  l’empresari  i  dels  directius  de  l’empresa  i,  en

particular, del responsable o responsables de les obres.

d) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari

podrà aplicar en executar el contracte.
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e) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu personal

directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.

f) Declaració que indique la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a

l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent.

CLÀUSULA SETENA. Classificació del Contractista

No serà preceptiva l'exigència de la  classificació  del  contractista d'acord amb allò que

estableix l'article 65 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el

text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació amb l'article 88 del mateix Reial

Decret Legislatiu i atès que el valor de l'obra (PEM) no és igual o superior a 350.000,00.-€. 

CLÀUSULA VUITENA. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa

Les  ofertes  es  presentaran  en  l’Ajuntament,  Plaça  Constitució,  1,  46.750  Simat  de  la

Valldigna, en horari d’atenció al públic (de 9 a 14 hores), dins del termini de tretze dies, tal com

estableix l’article 159.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, a comptar a partir del dia següent al de la publicació

de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el Perfil de Contractant.

Les proposicions es podran presentar, per correu, per telefax, o per mitjans electrònics,

informàtics o telemàtics, en qualsevol dels indrets establerts en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de

26  de  novembre,  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment

Administratiu Comú.

Quan les proposicions s’envien per correu, l’empresari ha de justificar la data d’imposició

de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta

mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el número de l’expedient, títol

complet de l’objecte del contracte i nom del licitador. 

L’acreditació de la recepció de l’esmentat tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant

diligència estesa pel Secretari municipal. Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa

la proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del

termini assenyalat en l’anunci de licitació. 
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Els  mitjans  electrònics,  informàtics  i  telemàtics  utilitzables  han de complir,  a  més,  els

requisits establerts en la Disposició Addicional Setzena del Text Refós de la Llei de Contractes del

Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Cada licitador no podrà presentar més d’una oferta [sense perjudici d’allò que estableixen

els articles 147 i 148 del Text Refós de la Llei de Contractes aprovat pel Reial Decret Legislatiu

3/2011, de 14 de novembre]. Tampoc no podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb

altres si ho ha fet individualment o consta en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes

normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites pel licitador.

La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de les

clàusules d’aquest Plec.

Les proposicions per participar en la negociació es presentaran en dos sobres tancats,

signats pel licitador i amb indicació del domicili als efectes de notificacions, en què hi constarà la

denominació del sobre i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació d’obres de REFORMA

DE  CAMP  DE  FUTBOL  MUNICIPAL  PER  A  INSTAL·LACIÓ  DE  GESPA  ARTIFICIAL».  La

denominació dels sobres és la següent:

— Sobre «A»: Documentació Administrativa.

—  Sobre  «B»:  Proposició  Econòmica  i  Documentació  Quantificable  de  Forma

Automàtica.

Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autenticades, d’acord

amb la Legislació en vigor.

No  s'acceptarà  cap  proposta  que  incloga  documentació  econòmica  en  el  sobre  de

documentació administrativa atès que la citada circumstància podria condicionar el resultat del

procés.

A dins de cada sobre, s’inclouran els documents següents així com una relació numerada

dels mateixos:

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l’empresari.

b) Documents que acreditin la representació.

—  Els  que compareguen o signen  proposicions  en nom d’un altre,  presentaran còpia
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notarial del poder de representació, validat pel Secretari de la Corporació.

—  Si el licitador és persona jurídica, aquest poder ha de constar inscrit en el Registre

Mercantil, quan siga exigible legalment.

— Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha d’acompanyar

fotocòpia  compulsada  administrativament  o  testimoni  notarial  del  seu  document  nacional

d’identitat.

c) Declaració responsable de no estar incurs en cap prohibició per contractar de

les recollides en l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Aquesta  declaració  inclourà  la  manifestació  d’estar  al  corrent  en  el  compliment  de  les

obligacions  tributàries  i  amb la  Seguretat  Social  imposades  per  les  disposicions  vigents,  sense

perjudici que la justificació acreditativa d’aquest requisit s’haja de presentar, abans de l’adjudicació

definitiva, per l’empresari a favor del qual se n’haja d’efectuar.

d) Els que justifiquen els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o

professional.

Documentació descrita a la clàusula sisena del present Plec.

e) Si escau, una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions. 

f) Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional per import de

nou mil quatre-cents trenta-sis euros i dènou cèntims (9.436,19.-€), corresponents al 3%

del pressupost del contracte, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 

g)  Les  empreses  estrangeres  presentaran  declaració  de  submissió  a  la

Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes aquelles

incidències  que de  manera  directa  o  indirecta  puguen  sorgir  del  contracte,  amb

renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que puga correspondre al licitador.

SOBRE «B»

PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA.

a) Proposició econòmica.

Es presentarà conforme al model següent:
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«En/Na  _________________________,  amb  domicili  als  efectes  de  notificacions  a

_____________,  c/  ____________________,  n.º  ___,  amb  DNI  n.º  _________,  en

representació de l’Entitat ___________________, amb CIF n.º ___________, assabentat de

l’expedient per a la contractació de les obres de REFORMA DE CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

PER  A  INSTAL·LACIÓ  DE  GESPA  ARTIFICIAL,  mitjançant  procediment  obert,  oferta

econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, i tramitació urgent, anunciat en el

Butlletí Oficial de la Província n.º ___, de data _______, i en el Perfil de contractant, faig constar

que conec el Plec que serveix de base al contracte i l’accepte íntegrament, participe en la licitació i

em compromet a portar a terme l’objecte del contracte per l’import de/d’ _________________

euros i ___________ euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.

____________, ___ de/d’ ________ de 2012.

Signatura del licitador,

Signatura: _________________»

En cas de presentar discordança l’oferta econòmica entre la xifra expressada en

lletra i en número, llevat que siga evident un mer error de transcripció, es considerarà

vàlida l'oferta expressada en lletra.

b)  Documents  relatius  als  criteris  de  valoració,  diferents  del  preu,  que  es

quantifiquen de forma automàtica.

CLÀUSULA NOVENA. Garantia Provisional

Els licitadors han de constituir una garantia provisional per import de nou mil quatre-cents

trenta-sis euros i dènou cèntims (9.436,19.-€), import que correspon al 3% del contracte, exclòs

l'Impost  sobre  el  Valor  Afegit,  que  respondrà  del  manteniment  de  les  seves  ofertes  fins  a

l’adjudicació del contracte.

La  garantia  provisional  es  dipositarà,  tot  d'acord  amb  l'article  130.2  del  Reial  Decret

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del

Sector Públic:

— A la Caixa General de Dipòsits o a les seves sucursals enquadrades a les Delegacions

d’Economia i Hisenda, o a la Caixa o establiment públic equivalent de les Comunitats Autònomes
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o Entitats locals contractants davant les quals hagen de sortir efecte, quan es tracte de garanties

en efectiu. 

— Davant l’òrgan de contractació, quan es tracte de certificats d’immobilització de valors

anotats, d’avals o de certificats d’assegurança de caució.

La  garantia  provisional  s’extingirà  automàticament  i  es  retornarà  als  licitadors

immediatament després de l’adjudicació del contracte. En tot cas, la garantia  serà retinguda al

licitador la proposició del qual haja estat seleccionada per a l’adjudicació fins que procedisca a la

constitució de la garantia definitiva, i confiscada a les empreses que retiren injustificadament la

seva proposició abans de l’adjudicació. 

L’adjudicatari podrà aplicar l’import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a una

nova  constitució  d’aquesta  última,  en  el  qual  cas  la  garantia  provisional  es  cancel·larà

simultàniament a la constitució de la definitiva.

CLÀUSULA DESENA. Criteris d’Adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més

avantatjosa s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació, avaluables de forma automàtica, que són els

que consten a continuació, als quals se'ls assignarà un màxim de 100 punts.

Criteris Fórmula Valoració

1.- CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

1.1.-  Estudi  del  projecte  i  comparatiu,  concreció
monetària.

Proporcionalitat 
directa

15

1.2.-  Altres  millores  relacionades  i  quantificades
econòmicament,  com:.  Substitució  de  tanca  perimetral,
revestiment de paraments, grades desmuntables.

Proporcionalitat 
directa

45

1.3.- Increment de l’Aval legalment exigible. Proporcionalitat 
directa

5

1.4.- Oferiment del manteniment i conservació de la gespa
per  anualitats,  durant  el  termini  de  garantia,  podent
ampliar-se  el  citat  termini  amb  el  manteniment
corresponent.  

Proporcionalitat
directa

18

1.5.- Reducció del termini d’execució. Proporcionalitat 
directa

5

1.6.- Baixa en el pressupost de licitació. Proporcionalitat 
directa

2

1.7.- Foment de l’ocupació.  La contractació de personal Proporcionalitat 10
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Criteris Fórmula Valoració
aturat del municipi en jornades completes de treball. directa

Total punts 100

VALORACIÓ  DE  CRITERIS  AVALUABLES DE  FORMA AUTOMÀTICA  I

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA/ACREDITATIVA A INCLOURE.

A este apartat se li assignarà un màxim de   100 punts  . Per a puntuar este mèrit és  

necessari que el licitador expressament es comprometa a executar tals millores sense cap

cost addicional per a l’Ajuntament, i que la verificació de la seua execució es farà per mitjà

de certificació específica, diferenciada, i no correlativa en numeració, a les certificacions

d’obra que s’expedisquen.

1.1.-  Concreció de  l’estudi  comparatiu, admetent  com  a  millores,  les

diferències observades, o altres que es considere adequades per a completar el Projecte

en qüestió, fins a un màxim de 15 punts.

Totes  estes  diferències  i/o  omissions,  s’hauran  de  quantificar  econòmicament.

L’assignació de valor a les mateixes,  es realitzarà de forma proporcional,  per mitjà de

l’aplicació d’una regla de tres directa, assignant-li la màxima puntuació a aquella proposta

la valoració econòmica de la qual siga la major i  equivalga almenys al 7% del PEM del

projecte. La no presentació de la valoració econòmica de les mateixes, portarà implícita al

seu torn la no assignació de punts a este apartat. El cost econòmic assignat a les citades

diferències i/o omissions, s’entendrà assumit pel contractista, excepte indicació expressa

en sentit contrari, i en este cas, no se li assignarà cap puntuació en el dit apartat. 

En el cas que realitzat, pel licitador, un estudi complet (perfectament detallat i

justificat), s’arribara a la conclusió de la inexistència de diferències entre el projecte i la

comprovació realitzada per este i  a més es concloguera pel contractista,  que excepte

error  o  omissió  d’existir  alguna  diferència  s’assumirà  la  mateixa  pel  contractista  si

resultara adjudicatari, este obtindrà la mateixa puntuació de l’empresa que haja obtingut la

màxima puntuació en este apartat. 

La  documentació  justificativa  a  aportar  consistirà  en  l’elaboració,  per  part  de

cadascun dels aspirants,  d’un estudi comparatiu entre els mesuraments de les distintes

unitats d’obra que figuren en el Projecte, i les realment comprovades pel contractista, que
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incloga,  tant  les  omissions,  com  els  defectes  i/o  discordances  detectades  en  la

documentació  del  Projecte.  Així  mateix,  s’especificaran  les  discordances  que  poguera

haver-hi  entre  la  documentació  gràfica  i  l’escrita  (memòria,  pressupost,  mesuraments,

preus unitaris i descompostos). Als efectes de poder avaluar adequadament este apartat,

el licitador haurà de: relacionar correlativament les unitats d’obra omeses(1) segons el seu

criteri, incorporant una breu descripció de les mateixes així com el preu unitari d’estes;

respecte de la  comprovació dels mesuraments (2), ressenyar les partides que presenten

diferències  de  mesurament  (tant  en  excés  com  en  defecte),  i  detallar  les  possibles

discordances i la resta d’aspectes no tinguts en consideració que considere rellevants per

a l’execució de l’obra. Tot això es reflectirà en format Excel, en el document en què es

compare allò que s’ha assenyalat en els punts (1) i (2), fixant la quantia econòmica que

això  represente.  També  s’aportarà  una  Memòria  Descriptiva  en  què  es  posarà  de

manifest: el coneixement de l’obra a pressupostar; les solucions per a la seua correcta

execució; i millores en els accessos i en el plantejament global. Es realitzarà una descripció

del  solar/parcel·la  objecte  de  l’actuació,  indicant  la  seua  topografia,  servicis  i

infraestructures existents, instal·lacions, accessos, servituds, edificacions existents, etc. A

més  s’inclourà  un  reportatge  fotogràfic  acreditatiu  dels  mateixos.  Acompanyarà  a  la

descripció,  pla  d’organització  general  de  l’obra,  que  incloga  quantes  dades  d’interès

considere el  licitador.  S’acompanyarà d’un Pla  d’Obra,  el  qual  formarà  part  propi  del

contracte, i vincularà com a document obligacional al licitador, en cas de resultar este

adjudicatari del mateix.

1.2.-  Altres millores  que  es  concreten  en:  Substitució  de  tanca  perimetral,

revestiment de paraments, grades desmuntables fins a un màxim de 45 punts.

Les millores que es valoraran són: Substitució de tanca perimetral, revestiment de

paraments, grades desmuntables.

Es  valorarà l’import  econòmic  total  assignat  als  mateixos  segons  la  qualitat  i

descripció  indicada  en l’ANNEX 1 per  a les  partides  de Desmuntatge  i  Substitució  del

tancament perimetral existent en mal estat, el revestiment dels paraments de tancament del

recinte del Camp de Futbol i el tipus de les grades mòbils descrites en el mateix.

Totes estes millores, s’hauran de quantificar econòmicament. L’assignació de valor

a les mateixes, es realitzarà de forma proporcional, per mitjà de l’aplicació d’una regla de
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tres directa, assignant-li la màxima puntuació a aquella proposta la valoració econòmica de

la qual siga la major i equivalga almenys al 2% del P.E.M. del Projecte. La no presentació de

la valoració econòmica de les mateixes, portarà implícita al seu torn la no assignació de

punts a este apartat. El cost econòmic assignat a les citades millores, s’entendrà assumit

pel  contractista,  excepte  indicació expressa  en sentit  contrari,  i  en  este  cas,  no se  li

assignarà cap puntuació en el citat apartat. 

1.3.- Increment de l’Aval legalment exigible: A este apartat se li assignarà fins a

un màxim de 5 punts.

Es valorarà l’increment sobre tant per cent de l’AVAL legalment establert del 5%

aplicat sobre l’import d’Adjudicació del Contracte., establint que com a màxim aquesta

podrà arribar al 10% del preu del contracte (article 95.2 RDL 3/2011).

L’assignació de valor a les mateixes, es realitzarà de forma proporcional, per mitjà

de  l’aplicació  d’una  regla  de  tres  directa,  assignant-li  la  màxima  puntuació  a  aquella

proposta la valoració econòmica de la qual siga la major i equivalga almenys a l’1% de

l’import d’Adjudicació del Contracte.

1.4.-  Oferiment  del  manteniment  i  conservació  de  la  gespa  per

anualitats, durant el termini de garantia, podent ampliar-se el citat termini

amb el manteniment corresponent: A este apartat se li assignarà fins a un màxim de

18 punts.

Es valorarà:

L’oferiment  del manteniment i conservació de la gespa per anualitats,  durant el

termini de garantia, lligant l’ampliació del citat termini de garantia amb el manteniment

corresponent.

L’ampliació del termini mínim de garantia xifrat en 12 mesos, amb l’assumpció de

compromís de manteniment segons el PROGRAMA de treballs indicats en la descripció

següent:
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PLA ANUAL DE MANTENIMENT

La freqüència dels treballs a realitzar seria la següent:

TASQUES TRIMESTRAL MENSUAL

Neteja de la superfície *

Descompactació dels farciments *

Raspallat, redistribució del farcit *

Verificació de l’estat de les juntes i línies *

Verificació dels farciments *

Reparación juntes i línies *

Neteja perimetral *

Revisió equipament esportiu *

Tractaments fitosanitaris *

Revisió de xarxa de reg i drenatge *

Assistència tècnica 365 dies * *

Informe tècnic de l’estat del camp *

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS DE MANTENIMENT:

- NETEJA DE LA SUPERFÍCIE.

Consistix en l’agranat dels residus que solen acumular-se en la superfície com ara

fulles seques, restes de papers, plàstics, puntes de cigarret i qualsevol tipus de residu sòlid

que es deposita en la superfície.

Esta tasca es realitza amb màquina especial, manta arreplega residus o inclús per

mitjà de mitjans manuals.

- DESCOMPACTACIÓ DELS FARCIMENTS.

En funció de l’ús de la instal·lació els farciments poden compactar-se en major o

menor intensitat provocant l’enduriment de la superfície de joc incidint negativament en

les propietats esportives del mateix quant al bot del baló, més dificultat en l’agarre dels

tacs, major abrasivitat , etc.

Per això és necessari procedir a la descompactació dels mateixos airejant-los amb

maquinària adequada aconseguint d’esta manera recuperar les qualitats esportives inicials i
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evitar la ruptura de les fibres provocada per l’acció constant del calçat del jugador sobre

una base excessivament endurida, permetent així allargar la vida útil del camp.

- RASPALLAT.

A més de netejar la superfície amb el raspallat s’aconseguix suprimir i redistribuir

les possibles acumulacions de cautxú en determinades zones homogeneïtzant la superfície

i alçar les fibres que s’hagen tombat o hagen quedat soterrades en el farcit. Esta operació

és  convenient  realitzar-la  amb  maquinària  especialitzada  per  a  aconseguir  un  acabat

correcte.

- COMPROVACIÓ DE L’ESTAT DE LES JUNTES.

Encara que la instal·lació i l’encolat de les juntes haja sigut la correcta, pot succeir

amb el temps que a causa de les tensions provocades pels jugadors en la disputa dels

partits o per un altre tipus d’incidents alguna part de les mateixes es desapeguen. En este

sentit les zones de major risc són les juntes, línies de marcatge i en especial el punt de

penal.

- VERIFICACIÓ DE FARCIMENTS.

En algunes zones de major ús com puguen ser les àrees i les bandes laterals del

camp, per la seua proximitat a la canaleta de desaigüe, pot ocórrer que ocasionalment siga

necessària una aportació de farciments.

Esta operació es realitza manualment en cas de zones concretes localitzades o amb

maquinària específica si es tracta d’una aportació generalitzada.

- REPARACIÓ DE JUNTES I ESBOSSES.

Comprovat  l’encolat  de  les  juntes  i  les  línies  es  procedirà  a  reparar  les

defectuoses.

-  NETEJA  PERIMETRAL,  BANDES,  FONS,  POSTERIORS  DE  PORTERIES  I

CANONS.

- REVISIÓ D’ESTAT I SEGURETAT DE L’EQUIPAMENT ESPORTIU, PORTERIES,

XARXES PARABALONS, ETC.

_____________________________________________________________________________________
 svalldigna@gva.es / www.simat.org 

1



- TRACTAMENTS FITOSANITARIS.

En el  cas d’observar-se l’aparició de males herbes,  fongs o molsa s’ha d’aplicar

algun tipus de tractament amb productes herbicides o fungicides no tòxics per a persones

o animals i que no siga abrasiu amb les superfícies. Estos tractaments poden aplicar-se

també  de  forma  preventiva,  sempre  per  personal  especialitzat  i  amb  les  mesures  de

seguretat necessàries.

- XARXES DE REG I DRENATGE.

Encara  que  no  han  de  veure  directament  amb  el  manteniment  del  paviment

esportiu és convenient la verificació del funcionament correcte d’estos elements ja que

formen part del camp de joc. Convé en este apartat procedir a revisar el sistema de reg

per a detectar possibles fallides.

- ASSISTÈNCIA TÈCNICA 365 DIES.

- REALITZACIÓ D’UN INFORME TÈCNIC DE L’ESTAT GENERAL DEL CAMP.

MAQUINÀRIA ESPECÍFICA  PER  AL  MANTENIMENT  DE  GESPA
ARTIFICIAL A EMPRAR:

“RECEBADORAS”.

DESCOMPACTADORES.
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RASPALLADORES.

NETEJADORES.

SULFATADORS.

COMPROVACIÓ DE JUNTES.

L’import fixat per a la realització dels treballs s’estableix en un import anual de

2.200,00.-€ IVA vigent no inclòs.
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El  licitador  en  este  punt  podrà  oferir  les  anualitats  completes  que  considere

oportunes i la millora consistirà en el resultat de les anualitats pel preu de cadascuna de

les anualitats.

L’assignació de valor a les mateixes, es realitzarà de forma proporcional, per mitjà

de  l’aplicació  d’una  regla  de  tres  directa,  assignant-li  la  màxima  puntuació  a  aquella

proposta la valoració de la qual en anualitats supere a la mínima d’1 any. 

1.5.- Reducció del termini d’execució: Es valorarà la reducció del termini total

d’execució de les obres, fins a un total de  5 punts. Assignant-se una valoració de 0,50

punts/dia natural de reducció de termini total (inclosos festius).

Als efectes de justificar la citada reducció s’acompanyarà d'un Pla d’Obra, el qual

formarà part pròpia del contracte, i vincularà com a document obligacional al licitador, en

cas de resultar este adjudicatari del mateix.

1.6.- Baixa en el pressupost de licitació: A este apartat se li assignarà fins a un màxim

d’2 punts. L’assignació de valor a la mateixa, es realitzarà de forma proporcional a l’import de

la baixa presentada, per mitjà de l’aplicació d’una regla de tres directa.

1.7 .- Foment de l’ocupació. La contractació de personal aturat del municipi

en jornades completes de treball. En este apartat es valorarà el compromís formal i

quantificat de jornades de treball de personal del municipi que reunisquen  la condició

d’aturats i l’import de les mateixes. L’import màxim es puntuarà amb 10 punts i la resta de

forma proporcional. Al final de l’obra l’empresa adjudicatària justificarà el seu compromís

aportant els TCs corresponents . Cas d’incompliment complet o parcial d’este compromís

per part de l’adjudicatari, es detraurà de la certificació final o de la fiança definitiva l’import

equivalent i que en cap cas serà inferior a l’1,5% del preu base de licitació.  

Les puntuacions d’estos CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA es

realitzaran d’acord amb les bases establertes en els apartats 1.1 a 1.7.

Es  ponderarà  la  valoració  a  assignar  en  funció  dels  percentatges  del  P.E.M.

determinats  com a mínims en cada apartat,  atorgant la  major puntuació en els  distints

apartats  relatius als criteris  objectius,  a aquelles  ofertes que presenten:  el  major import
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econòmic de la baixa; la major reducció en el termini d’execució; el major import econòmic

de la millora, el major numero de jornades completes de treball de personal aturat…... 

L’assignació de valor a les mateixes, es realitzarà de forma proporcional, per mitjà

de l’aplicació d’una regla de tres directa, prenent com a base de referència la millor oferta,

que complisca els criteris apuntats en cadascun dels citats apartats. 

El  plec de clàusules  administratives  particulars  preveu un termini  de garantia  o/i

conservació de 12 mesos. Es considerarà millora, l’increment del citat termini de garantia o/i

conservació,  sempre  que  per  part  del  licitador,  es  mantinguen  o  milloren,  aquelles

obligacions que li són exigibles a este durant el termini al qual es fa referència, en els termes

descrits en este plec, i en el que estableix l’article 167 RGLCAP.

A les ofertes econòmiques que es consideren com anormals, segons el que preveu

la clàusula 18, se li  atorgarà la mateixa puntuació que a l’oferta econòmica immediata

superior que no es trobe en tal circumstància.

CLÀUSULA ONZENA. Mesa de Contractació

La Mesa de Contractació,  d’acord amb allò que estableix  el  punt 10 de la  Disposició

Addicional Segona  del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial

Decret  Legislatiu  3/2011,  de 14 de novembre,  en relació  amb l’article  21.2  del  Reial  Decret

817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de

Contractes del Sector Públic  estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari

d’aquesta  i  actuarà  com a  Secretari  un  funcionari  de  la  Corporació.  N’han  de  formar  part,

almenys quatre  vocals,  entre  els  quals  estarà  el  Secretari  o,  si  escau,  el  titular  que tinga

atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’Interventor, com també els altres que designe l’òrgan

de  contractació  entre  el  personal  funcionari  de  carrera  o  personal  laboral  al  servei  de  la

Corporació, o membres electes d’aquesta.
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Conformen la Mesa de Contractació els membres següents:

— Sebastián Mahiques Morant, alcalde de la Corporació Local,  que actuarà com a

President de la Mesa.

— Aurelio Sansixto Bonet, Vocal (Secretari-Interventor de la Corporació).

— Un representant designat del Grup Polític Municipal PP, Vocal.

— Un representant designat del Grup Polític Municipal GMS (PSOE), Vocal.

— Un representant del Grup Polític Municipal EUPV, Vocal.

— Un representant del Grup Polític Municipal COMPROMÍS- BLOC), Vocal.

— Un representant designat del Grup Polític Municipal ERPV, Vocal.

— Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte municipal, Vocal.

— Vicente Ripoll Solanes, arquitecte tècnic municipal, Vocal. 

— Anna Ripoll Fons, que actuarà, amb veu i sense vot, com a Secretària de la Mesa.

— Paula Torres Cuenca, actuarà com assessor relacionat amb l'expedient a tractar,

amb veu però sense vot.  

CLÀUSULA DOTZENA. Prerrogatives de l’Administració

L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del Text Refós de la Llei de

Contractes del Sector Públic,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,

ostenta les prerrogatives següents:

a) Interpretació del contracte.

b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment.

c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.

d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.
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CLÀUSULA TRETZENA. Obertura de Proposicions

L’obertura  de les  proposicions  s’ha  d’efectuar  en  el  termini  màxim de quinze  dies  a

comptar des de la data de finalització del termini per presentar les ofertes.

La Mesa de Contractació es constituirà abans del cinquè dia hàbil després de la finalització

del  termini  de  presentació  de  les  proposicions,  a  l'hora  que  es  determine  per  l'Alcaldia,  es

procedirà a l’obertura dels Sobres «A» i es qualificarà la documentació administrativa continguda

en aquests. 

La Mesa podrà concedir, si ho estima convenient, un termini no superior a tres dies perquè

el  licitador  corregeixa  els  defectes  o  omissions  esmenables  observats  en  la  documentació

presentada.

Després de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa, si així ho considera, sol·licitarà

els informes tècnics que considere convenients, per a la valoració d’aquestes d’acord amb els

criteris i les ponderacions establertes en aquest Plec.

CLÀUSULA CATORZENA. Requeriment de la Documentació

En cas que s'haja requerit documentació, es reunirà novament la Mesa de Contractació. A

continuació es procedirà a l’obertura dels sobres «B».

Atesa la valoració dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (Sobre «B»), la Mesa

de Contractació proposarà al licitador que haja presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa,

es a dir, aquella que haja obtés la màxima puntuació.

Seguidament,  es  requerirà  al  licitador  que haja  presentat  l’oferta  econòmicament  més

avantatjosa perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des del següent en què reba

el requeriment, presente la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les

seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que

s’haja compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,

de 14 de novembre, i d’haver constituït la garantia definitiva que siga procedent.

CLÀUSULA QUINZENA. Garantia Definitiva
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El  licitador  que  haja  presentat  l’oferta  econòmicament  més  avantatjosa  acreditarà  la

constitució de la garantia del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit,

per quantia de quinze mil set-cents vint-i-sis euros i noranta-vuit cèntims (15.726,98.-€).

En cas que el licitador amb major puntuació haguera presentat com una millora l'increment

de  la  garantia  definitiva  haurà  de  constituir-la  de  forma  separada  i  presentar  els  documents

justificatius corresponents.

Cadascuna d'aquestes garanties es podrà presentar en alguna de les formes següents:

a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions

establertes en les normes de desenvolupament d’aquesta Llei. L’efectiu i els valors d’immobilització

dels  valors  anotats  es  dipositaran  en  la  Caixa  General  de  Dipòsits  o  en  les  seves  sucursals

enquadrades en les Delegacions d’Economia i  Hisenda,  o en les Caixes o establiments públics

equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagen de

sortir efectes, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d’aquesta Llei

estableixen. 

b)  Mitjançant  aval,  prestat  en  la  forma  i  condicions  que  estableixen  les  normes  de

desplegament  d’aquesta  Llei,  per  algun  dels  bancs,  caixes  d’estalvis,  cooperatives  de  crèdit,

establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya,

que es dipositarà en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior. 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les

normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixen, amb una entitat asseguradora autoritzada

per operar en el ram. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en

la lletra a) anterior.

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’haja produït el venciment del termini

de garantia i el compliment satisfactori del contracte.

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l’article 100 del Text Refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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CLÀUSULA SETZENA. Rebuig de proposicions. Criteris per a la Consideració que
l’Oferta conté Valors Anormals o Desproporcionats.

16.1 REBUIG DE LES PROPOSICIONS

Les ofertes corresponents a proposicions que siguen rebutjades per no reunir els

requisits de capacitat i solvència exigits quedaran excloses del procediment d’adjudicació

del contracte i el sobre que continguen la proposició econòmica d’estes empreses no

seran oberts.

En la valoració de les ofertes tècniques i econòmiques dels licitadors es procedirà,

mitjançant una resolució motivada, a l’exclusió d’aquelles proposicions que incórreguen en

alguna de les causes següents:

• Superar del pressupost màxim de licitació o del termini màxim assenyalat

per a l’execució d’esta  obra.

• Presentar més d’una proposició o subscriure proposta en unió temporal

amb altres  empresaris  si  s’ha  fet  individualment,  o  figurar  en  més  d’una  unió

temporal.

• Presentar  proposicions  amb  variants  o  alternatives,  llevat  que

expressament  es  prevegen  per  a  l’obra  concreta  i  segons  s’especifica  en

CLÀUSULA DESENA.

• No  presentar  la  documentació  en  els  sobres  tancats  en  els  termes

establerts en el present plec.

• Realitzar  plantejaments  que  suposen  un  incompliment  manifest  de  les

especificacions  del  present  Plec,  o  de  les  Normes,  Reglaments  o  Instruccions

vigents aplicables a l’execució d’obres.

• Reconeixement  per  part  del  licitador,  en  l’acte  d’obertura  de  les

proposicions econòmiques o amb anterioritat al mateix, de que la seua proposició

patix d’error o inconsistència que la fan inviable.
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16.2 OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciarà quan el licitador

faça una oferta el total de la qual, entre les millores econòmiques i la baixa econòmica,

signifique un import superior al 20% del preu de licitació (exclòs l’IVA).

En el cas que la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de contractació es

realitze a una oferta amb valors anormals o desproporcionats d’acord amb els criteris

establits en este plec,  es concedirà al contractista afectat un termini de deu dies hàbils

(10) a comptar des de la data de comunicació de tal circumstància, perquè justifique les

raons que li permeten executar l’obra en les condicions oferides. A la vista de la la dita

motivació s’emetrà un informe pels tècnics municipals i/o al redactor del projecte per a

determinar si la justificació realitzada pel proponent és assumible.

Si a la vista dels informes emesos, considera que l’oferta pot ser complida,  es

realitzarà la proposta d’adjudicació a eixe licitador.

CLÀUSULA DISSETENA. Adjudicació del Contracte

Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins

dels tres dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

En  cap  cas  es  podrà  declarar  deserta  una  licitació  quan  existisca  alguna  oferta  o

proposició que siga admissible d’acord amb els criteris que consten en el plec.

L’adjudicació  serà  motivada  i  es  notificarà  als  candidats  o  licitadors  i  es  publicarà

simultàniament en el perfil de contractant. 

La notificació contindrà,  en tot cas,  la  informació necessària  per permetre al licitador

exclòs  o  al  candidat  descartat  interposar  recurs  suficientment  fundat  contra  la  decisió

d’adjudicació. En particular expressarà els extrems següents:

• En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les quals

s’ha desestimat la seva candidatura.

• Respecte  els  licitadors  exclosos  del  procediment  d’adjudicació,  també  en  forma

resumida, les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta. 
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• En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de

l’adjudicatari determinants per seleccionar l’oferta d’aquest amb preferència a la de la resta dels

licitadors les ofertes dels quals hagen estat admeses.

• En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què cal procedir a

la seva formalització.

La  notificació  es  farà  per  qualsevol  dels  mitjans  que  permeten  deixar  constància  de  la  seva

recepció per part del destinatari. En particular, podrà efectuar-se per correu electrònic a l’adreça

que les licitadors o candidats designen en presentar les seves proposicions, en els termes que

estableix l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels ciutadans als Serveis

Públics.

CLÀUSULA DIVUITENA. Formalització del Contracte

La formalització  del  contracte  en document administratiu  s’efectuarà  en els  quinze dies

hàbils  següents  a  comptar  des  de  la  data  de  la  notificació  de l’adjudicació;  aquest  document

constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’eleve a escriptura pública, i seran a càrrec

seu les despeses corresponents.

CLÀUSULA DINOVENA. Drets i Obligacions de l’Adjudicatari

A més de les obligacions  generals  derivades del  règim jurídic d’aquest contracte,  són

obligacions específiques del contractista les següents:

A) Abonaments al contractista.

L’expedició  de  les  certificacions  de  l’obra  executada  s’efectuarà  en  els  terminis  que

assenyale el Director d’obra. L’obra certificada es valorarà d’acord amb els preus del Projecte

Tècnic i les certificacions tindran sempre caràcter provisional, i restaran subjectes a la medició i

certificació que es puga fer en la liquidació final, no suposant, per tant, ni aprovació ni recepció de

les obres que comprenguen.

El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per

executar  les  obres  en el  termini  contractual,  llevat  que a judici  de  la  Direcció  de les  obres

existeixen raons per estimar-ho inconvenient. 
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Es  podran  verificar  abonaments  a  compte,  prèvia  petició  escrita  del  contractista  per

provisions de materials, instal·lacions i equips adscrits a l’obra, en la forma i amb les garanties que,

a aquest efecte, determinen l’article 232 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i articles 155 a 157 del RGLCAP. 

B) Obligacions del contractista.

A més de les obligacions  generals  derivades del  règim jurídic d’aquest contracte,  són

obligacions específiques del contractista les següents:

—  Obligacions  laborals  i  socials.  El  contractista  està  obligat  al  compliment  de  les

disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscs laborals.

— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans

personals o materials suficients per a això (article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del

Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).

— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article 227 del

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,

de 14 de novembre per als supòsits de subcontractació. 

— Senyalització de les obres. El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu, les

senyalitzacions precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs

i els punts de possible perill deguts a la marxa d’aquells, tant en aquesta zona com en els seus

límits i immediacions.

— El contractista, al  seu càrrec, està obligat a col·locar en lloc ben visible cartell

informatiu de què es tracta d'una obra finançada per la Diputació Provincial de València, el model

del qual li serà facilitat per l'Ajuntament.

— El contractista ha de complir les previsions recollides en el Pla de Seguretat i Salut

en el Treball.

— Despeses  exigibles  al  contractista.  Són a càrrec  del  contractista les  despeses  i

impostos de l’anunci o anuncis d’adjudicació de la formalització del contracte,  així com qualsevol

altres que resulten d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes

assenyalen.

CLÀUSULA VINTENA. Pla de Seguretat i Salut en el Treball

Formalitzat el contracte l’adjudicatari elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el Treball de

l’Obra,  ajustat  a  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  del  Projecte,  en  què  s’analitzen,  estudien,

desenvolupen i complementen les previsions contingudes en aquests.

En aquest Pla s’inclouran, si s’escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
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que el  Contractista propose amb la  corresponent justificació tècnica,  que no podran implicar

disminució del nivell de protecció previst en l’Estudi.

El Pla serà aprovat per l’Ajuntament, abans de l’inici  de l’obra,  amb informe previ  del

Coordinador en matèria de seguretat i  salut o de la Direcció facultativa de l’Obra, si  no fóra

preceptiu designar Coordinador, i es comunicarà a l’autoritat Laboral. Efectuat aquest tràmit, es

procedirà a  l’acta de replantejament i inici de l’obra. (Article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de

24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de

construcció).

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Revisió de Preus

El preu d’aquest contracte no podrà ser objecte de revisió en cap cas, vist que la seua

durada és inferior a un any.

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Recepció i Termini de Garantia

A la recepció de les obres una vegada acabades hi ha de concórrer el responsable del

contracte, si se n’ha nomenat, o un facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta,

el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho considera oportú,

del seu facultatiu.

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha

d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a

càrrec de la liquidació del contracte.

Si  estan  en  bon  estat  i  d’acord  amb  les  prescripcions  previstes,  el  funcionari  tècnic

designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta, les ha de donar per rebudes, i se

n’ha d’estendre l’acta corresponent, moment en què comença el termini de garantia.

Quan les obres no es troben en estat de ser rebudes, s’ha de fer constar a l’acta i el

director de les obres ha d’assenyalar els defectes observats, detallar les instruccions necessàries i

fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho ha efectuat,

se li pot concedir un altre termini improrrogable o bé es pot declarar resolt el contracte.

S’estableix un termini de garantia mínim d'1 any a comptar des de la data de recepció de

les obres. Caldrà tindre en compte la possible millora de manteniment i conservació de gespa per

anualitats, descrita en la clàusula desena punt 1.4. 
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Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director

facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat de

les obres.  Si és favorable, el contractista queda rellevat de qualsevol responsabilitat,  llevada la

responsabilitat per vicis ocults, i s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la

liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que s’ha d’efectuar en

el termini de seixanta dies. En el cas que l’informe no siga favorable i els defectes observats es

deguen a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’haja construït durant el termini

de garantia, el director facultatiu ha de procedir a dictar les oportunes instruccions al contractista

per a la deguda reparació del que s’haja construït, i li ha de concedir un termini per fer-ho durant

el qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per

ampliació del termini de garantia.

Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de

la construcció, a causa de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de

respondre dels danys i perjudicis que es manifesten durant un termini de quinze anys a comptar de

la recepció.

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Execució del Contracte

L’execució  del  contracte  d’obres  començarà  amb la  segona  acta  de  comprovació  del

replantejament i  inici  de les obres.  A aquests efectes,  dins del termini  que es consigne en el

contracte, que no podrà ser superior a quinze dies des de la data de la seva formalització, el servei

de l’Administració encarregada de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la

comprovació del replantejament fet amb ocasió de l’aprovació del Projecte d’obres, estenent-se

aquesta segona acta del resultat que serà signada per ambdues parts interessades, amb remissió

d’un exemplar d’aquesta a l’òrgan que va celebrar el contracte. 

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en aquest

Plec  de Clàusules  Administratives  Particulars  i  al  projecte que serveix  de base  al  contracte  i

d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest va donar al contractista el

Director facultatiu de les obres, en els àmbits de la seva competència respectiva.

El contractista està obligat  a complir  el  contracte dins del  termini  total  fixat  per a la

realització d’aquest, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva. 

La  constitució  en  mora  del  contractista  no  precisarà  intimació  prèvia  per  part  de

l’Administració. 
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CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Modificació del Contracte

De conformitat amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel

Reial Decret Legislatiu 3/2011,  de 14 de novembre, sense perjudici  dels  supòsits  previstos en

aquesta normativa per als casos de successió en la persona del contractista, cessió del contracte,

revisió de preus i pròrroga del termini d’execució, aquest contracte només podrà modificar-se

en els casos i amb els límits establerts en l’article 107 del mateix text legal.

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Penalitats per Incompliment

— Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, incorre en demora respecte al

compliment  del  termini  total,  l’Administració  podrà  optar  indistintament  per  la  resolució  del

contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció que preveu l’article 212.4

TRLCSP: de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixen un múltiple del 5% del preu del

contracte,  l’òrgan  de contractació  estarà  facultat  per  a  resoldre’l  o acordar  la  continuïtat  de

l’execució amb imposició de noves penalitats. 

— Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, incompleixa l’execució parcial

de  les  prestacions  definides  en  el  contracte,  l’Administració  podrà  optar,  indistintament,  per

resoldre’l o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.

— Quan el contractista haja incomplert l’adscripció a l’execució del contracte de mitjans

personals o materials suficients per a això, s’imposaran penalitats en la proporció de la gravetat de

l’incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte.

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del

responsable del contracte si s’ha designat, que serà immediatament executiu, i es faran efectives

mitjançant  deducció  de les  quantitats  que,  en  concepte  de pagament  total  o  parcial,  s’hagen

d’abonar  al  contractista  o sobre  la  garantia  que,  si  s’escau,  s’haja  constituït,  quan  no puguen

deduir-se de les esmentades certificacions.

CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Resolució del Contracte

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i en

els fixats en els articles 223 i 237, del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; l’òrgan de contractació l’acordarà,

d’ofici o a instància del contractista.
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Quan el contracte es resolga per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva,

sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l’Administració, en el que

excedeixa l’import de la garantia.

CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Règim Jurídic del Contracte

Aquest  contracte  té  caràcter  administratiu  i  la  seva  preparació,  adjudicació,  efectes  i

extinció es regirà per allò que establisca aquest Plec, i en tot allò que aquest no preveu, serà

d’aplicació el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,  aprovat pel Reial Decret

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega

parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i 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 en tot allò que no s’opose al Text Refós de la Llei de Contractes del

Sector Públic i estiga vigent després de l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009 i 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; supletòriament s’aplicaran les restants normes de

dret administratiu, i en el seu defecte, les normes de dret privat.

L’Ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les

controvèrsies que se susciten entre les parts en aquest contracte de conformitat amb allò

que disposa  l’article  21.1  del  Text  Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.”

CINQUÈ. Publicar, en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de València  i  en  el  Perfil  de

Contractant, anunci de l’aprovació del projecte de l’obra i del Plec de Clàusules Administratives
Particulars,  perquè  durant  el  termini  de  tretze  dies,  els  interessats  puguen  presentar  les
al·legacions que estimen pertinents. Cas de no presentar-se s’entendran definitivament aprovats. Si
se’n presenten seran resoltes pel ple de la Corporació.

SISÈ. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el Perfil de Contractant
anunci de licitació, perquè durant el termini de tretze dies puguen presentar-se les proposicions
que estimen pertinents. En cap cas s’obririen les ofertes sense estar definitivament aprovat el
projecte d’obres. Cas que es presentaren al·legacions al projecte que modificaren les condicions de

les ofertes presentades estes es retornarien als interessats i s’obriria un nou termini perquè es
presentaren noves ofertes.
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 1.3.- Aprovació, si precedeix, de préstec a llarg termini per al finançament de 
la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol.

Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Atès que amb data 22 de maig de 2012, es va  iniciar  procediment per concertar una
operació  de préstec  per  al  finançament de la  instal·lació de gespa  artificial  al  camp de futbol
prevista en el Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2012.

Atès que amb data 29 de maig de 2012, es van sol·licitar ofertes a les Entitats de la localitat
atorgant el termini de fins el 15 de juny  de 2012 per a la presentació d’aquestes.

Examinada la documentació presentada, d’acord amb aquesta i de conformitat amb allò
que estableix l’article 52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova del

Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords

PRIMER. Adjudicar la concertació de l’operació de préstec per al finançament de la instal·lació de
gespa artificial al camp de futbol prevista en el pressupost d’aquest ajuntament per a l’exercici

2012,  per  import  de  200.000,00€,  amb  l’Entitat  bancària  BBVA(BCL),  amb  les  condicions
establertes en la seua oferta i que entre d’altres són:

— Tipus d’interès: Euríbor 3 meses + 6,50%.

— Comissions:

� D’obertura: 0,5%
� D’amortització anticipada: nul·la
� Termini: 20  anys (18 anys + 2 de carència).
� Disposició: plena

—  Quotes: 19.982,36€ anuals, constants, inclòs l’amortització i els interessos.

— Terminis de pagament: Trimestrals (quotes trimestrals, amortització més interessos).

SEGON. Sol·licitar  la  presa  de  coneixement  de  l’operació  de  crèdit  a  l’Autoritat
competent en matèria econòmica i financera en la Comunitat Autònoma.

TERCER. Notificar aquest acord a les Entitats financeres que van presentar ofertes.

QUART. Adherir-se, si escau, al Conveni firmat entre la Diputació i el BCL per tenir una
subvenció del pagament d’interessos durant els 5 primers anys.

Obert el torn d’intervencions, s’informa el contingut de la proposta i s’explica com ha

estat el procés.

L’alcalde explica  que la  subvenció de la  diputació per  al  interesses  és  com si  fora  un
préstec de fins 90.000,00€. S’informa que hi ha un reglament de Cooperació de la Diputació que
seria el aplicable en este cas si hi ha consignació suficient i segons el rang de població de Simat

tenim una limitació que seria com si férem un préstec d’un màxim d’eixa quantitat.

El regidor David Mogort manifesta que pels motius explicats en el punt anterior es van
abstenir.
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El regidor Victor Mansanet manifesta que la seua posició també es igual i s’abstindrà.

La regidora Agustina Brines manifesta que en este punt anem a votar en contra. Com vam
manifestar hi ha diners pel que es vol, ara es va a fer una inversió de 400.000,00€ per la gespa vam

fer un préstec per als proveïdors de 3000 € i ara uns altres 20000 i no hi ha 7000€ per una altre
esport tant valencià, en això no s’inverteix. Entenem que ens deuen molts diners que ens han de
tornar, uns 700.000,00€, però tal com estan les coses mentrestant anem fent préstecs i anem
pagant interessos. Per tot això i per coherència anem a votar en contra,

El regidor Joan Serra manifesta que si abans no tenia cap objecció al projecte ni al plec de
condicions, ací si, anem a fer un endeutament a  20 anys, i significa que abans d’acabar de pagar-lo
tenim que renovar la gespa, que te una durada d’uns 10 anys. Si no podem mantindré com anem a
fer un préstec que augmenta mes els que ja tenim. Com ja s’ha dit, este any ja s’ha fet un préstec

de mes de 300.000,00€ i ara este. L’any que ve també hi ha ajuntament i dia a dia, farem un altre
préstec? on portarem l’ajuntament? A un caixó sense fons? Com ho podrem pagar? . Tot això
augmenta els pressupostos per pagar els interessos i no podrem dedicar diners a les partides que
mes necessita el poble, com es treball i coherència. El PP ha de marcar prioritats i no ho ha fet.

L’alcalde  manifesta  com queda  la  situació  financera  de  l’ajuntament  quan  es  faça  este
préstec. Es fa una aclariment sobre quin sols deutes en este moment i quina es el deute viu. 

L’alcalde manifesta que esta inversió repercutirà en un be per al poble. El manteniment que
s’ha de fer després es mes barat que el que es fa ara. A mes el reg ara esta desfet. Se van fer unes

inversions en 2005/2006 on es va renovar la xarxa de reg i passats 7 anys, esta fet pols En esta
inversió millorarem coses que fan falta al poliesportiu. Ara tenim l’oportunitat de fer-ho i és el
moment de donar-li solució al tema este.   

Finalitzades les intervencions, el  ple de la  corporació, amb el  dictamen favorable  de la

comissió  informativa,  per  SIS(6) VOTS  A  FAVOR  (6  PP),  DOS  (2) EN  CONTRA  (1
COMPROMIS-BLOC i 1 ERPV) i TRES( 3) ABSTENCIONS ( 2 GMS-PSOE i 1 EUPV), acorda:

PRIMER. Adjudicar  la  concertació  de l’operació  de préstec  per  al  finançament  de la
instal·lació de gespa artificial al camp de futbol prevista en el pressupost d’aquest ajuntament per a

l’exercici 2012, per import de 200.000,00€, amb l’Entitat bancària BBVA(BCL), amb les condicions
establertes en la seua oferta i que entre d’altres són:

— Tipus d’interès: Euríbor 3 meses + 6,50%.

— Comissions:

� D’obertura: 0,5%
� D’amortització anticipada: nul·la
� Termini: 20  anys (18 anys + 2 de carència).
� Disposició: plena

—  Quotes: 19.982,36€ anuals, constants, inclòs l’amortització i els interessos.

— Terminis de pagament: Trimestrals (quotes trimestrals, amortització més interessos).

SEGON. Sol·licitar  la  presa  de  coneixement  de  l’operació  de  crèdit  a  l’Autoritat
competent en matèria econòmica i financera en la Comunitat Autònoma.

TERCER. Notificar aquest acord a les Entitats financeres que van presentar ofertes.
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QUART. Adherir-se, si escau, al Conveni firmat entre la Diputació i el BCL per tenir una
subvenció del pagament d’interessos durant els 5 primers anys.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de
resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords
aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:

“Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós-

administratiu,  davant  el  Jutjat  del  contenciós-administratiu,  en  el  termini  de  dos  mesos,  o,
potestativament, recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense
perjudici  que  es  puga  interposar  qualsevol  altre  que  s’estime  procedent.  Ambdós  terminis
comptadors des l’endemà de la notificació.”

No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les
21,45 hores, del dia 2 de juliol de 2012 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.

Simat de la Valldigna,  juliol de 2012

El secretari,

Aurelio Sansixto Bonet
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