AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (La Valldigna) Telèfon: 96 281 00 07 Fax: 96 281 19 84

e-mail: svalldigna@gva.es

PLE DE L’AJUNTAMENT

NIF: P4623300C

Sessió:7/2008

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia: 8 de juliol de 2008
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant (Portaveu Grup PP)
Regidors presents:
Grup PP
Rafael Cabanilles Insa

Grup PSPV
Eladi Mainar Cabanes (portaveu)
David Mogort Alberola
Estefania Gregori Robledillo

Grup BLOC
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)

Grup ERPV (Esquerra)
Joan Serra Folguera (Portaveu)

Grup EU–Arc Iris
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Regidors absents: Monica Sancirilo Camarena
Belinda Navarro Climent
Juli Ibañez Montagud
Secretari: Elisa Armengot Audivert
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 9:05 h. del dia vuit de juliol de dos mil vuit,
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, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del
següent
ORDRE DEL DIA:

1. RATIFICACIO DE LA URGÈNCIA:
2. ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPALS:
2.1 Aprovació expedient de contractació de l’obra «Ampliació Casa de la Música 2008»
inclosa en el PPOS 2008.
----------------------- // ---------------------------1. RATIFICACIO DE LA URGÈNCIA:
De conformitat amb el que estableix l’article 79 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Regim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, ha de pronunciar-se el Plenari sobre la
urgència de la sessió.
L’Alcalde explica que per poder contractar la Casa de la Musica es te que traure la licitació i com
que es te que publicar durant 13 dies la licitació i abans del 31 d’agost es te que enviar a la Diputació la
adjudicació de l’obra, tenint en compte que es un mes de vacances, es per això la urgència de la sessió.
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Sotmesa a votació la ratificació del caràcter urgent de la convocatòria per part de l’Alcaldia, el
Plenari, per set vots a favor (2 PP, 3 PSOE, 1 BLOC, 1 EU-ACAIS) i una abstenció aprecia la urgència,
per la qual cosa es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia.
El regidor Joan Serra sol·licita la paraula per explicar el sentint del seu vot i manifesta que en primer
lloc vol manifestar la queixa respecte la manera de fer la convocatòria, tant la del plenari com la reunió amb
la Cooperativa, ningú el va avisar per telèfon quan la reunió ja estava establerta i la convocatòria del plenari
tampoc esta conforme com s’ha fet. Considera que no haguera costat res fer una telefonada i explicar el
motiu del plenari.

2. ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPALS:
2.1 Aprovació expedient de contractació de l’obra «Ampliació Casa de la Música 2008» inclosa
en el PPOS 2008.
Vista la proposta de l’Alcaldia que literalment transcrita diu:
«Vist que amb data 26 de maig de 2008, es va aprovar el Projecte d'Obres «Ampliació Casa de la
Música 2008», efectuat el replantejament i existint la disponibilitat dels terrenys, s'incorpora el mateix a este
expedient de contractació.
Vist que donada la característica de l'obra el procediment més adequat es el procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa únic criteri d'adjudicació, al preu més baix.
Vist que amb data 4 de juliol es va emetre Informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist que amb data 4 de juliol de 2008 es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment que s'ha de seguir i l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
Vist que per Resolució d'Alcaldia de data 4 de juliol de 2008 es va aprovar iniciar l'expedient per a la
contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Vist que amb data 7 de juliol de 2008, es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que han de regir l'adjudicació del contracte.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'Informe de Secretaria, i de conformitat amb el
que estableix l'article 94 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes
del Sector Públic,
PROPOSE
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, per mitjà de procediment obert amb un únic criteri
d'adjudicació, al preu més baix, per a l'obra consistent en «Ampliació Casa de la Música , 2008», convocantse la licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 442.106,00 euros, la despesa que per a este Ajuntament
representa la contractació referenciada, a càrrec de la partida 4.622.01 de l'estat de despeses del pressupost
prorrogat d'este Ajuntament per a l'exercici 2008.
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TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte d'obres
d’«Ampliació Casa de la Música 2008» per procediment obert, tramitació urgent, amb un únic criteri
d'adjudicació, al preu més baix.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia i en el Perfil de Contractant
anunci de licitació, perquè durant el termini de tretze dies puguen presentar les proposicions que estimen
pertinents.
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica que el seu vot serà l’abstenció degut a
que a les 11:30 hores de la nit li van passar el plec de clàusules administratives, com en el seu grup les
decisions que es prenent són consensuades ha hagut impossibilitat de estudiar l’assumpte per a debatre’l, per
totes estes raons s’absté, encara que particularment haguera votat que si.
Finalitzades les intervencions, i sotmès el punt a votació el Ple de la Corporació per set vots a favor
(2 PP, 3 PSOE, 1 BLOC, 1 EU-ACAIS) i una abstenció (1 ER) acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, per mitjà de procediment obert amb un únic criteri
d'adjudicació, al preu més baix, per a l'obra consistent en «Ampliació Casa de la Música, 2008», convocantse la licitació
SEGON. Autoritzar, en quantia de 442.106,00 euros, el gasto que per a este Ajuntament representa
la contractació referenciada, a càrrec de la partida 4.622.01 de l'estat de despeses del pressupost prorrogat
d'este Ajuntament per a l'exercici 2008.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte d'obres
d’«Ampliació Casa de la Música 2008» per procediment obert, tramitació urgent, amb un únic criteri
d'adjudicació, al preu més baix.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia i en el Perfil de Contractant
anunci de licitació, perquè durant el termini de tretze dies puguen presentar les proposicions que estimen
pertinents.
No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 9:10, del dia 8
de juliol de 2008, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 contenciósadministratiu, 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.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Simat de la Valldigna, 8 de juliol de 2008.
La Secretària
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