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Decret núm.: 019/2016
Simat de la Valldigna, 22 de gener de 2016
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna,
en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 006/2016, de 12 de gener, es corregiren els errors
advertits en la redacció del Plec de Clàusules Administratives Particulars, aprovant la modificació
de la clàusula 8.1 i 8.5 del citat document, notificant la citada Resolució a tots els interessats.
TERCER. Vist que el termini establert en les invitacions a participar en el procediment perquè
les empreses invitades presenten les corresponents ofertes finalitza el proper dia 25 de gener de
2016, i que la clàusula desena del Plec estableix que la Mesa de Contractació es constituirà dins el
termini de deu dies hàbils després de la finalització del termini de presentació d’ofertes, a l’hora
que es determinarà per l’Alcaldia, per a procedir a l’obertura de les ofertes presentades.
QUART. Atès que la composició de la Mesa de contractació, tot d’acord amb l’article 21.4 del
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, s’ha de publicar en el Perfil de contractant amb una antelació mínima de set dies
respecte de la reunió que s’haja de celebrar per a la qualificació de la documentació requerida en
l’article 146.1 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
En ús de les facultats conferides per la legislació de règim local, i en concret tot d’acord amb el
que estableix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
RESOLC
PRIMER. Nomenar com a membres de la Mesa de Contractació, en la qualitat que tot
seguit s’especifica a:
−

President/a:
−
−

−

Titular: Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local.
Suplent: Mª José Gregori Robledillo, regidora de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.

Vocals:
−
−

Titular: Inés Coronel Català, representant designada del Grup Polític Municipal EUPV.
Suplent: Mª José Gregori Robledillo, representant designada del Grup Polític Municipal
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PRIMER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 001/2016, de 7 de gener, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per al servei «ARQUITECTURA
TÈCNICA I ASSESSORAMENT URBANÍSTIC», el Plec de Clàusules Administratives Particulars
que ha de regir el contracte del mateix, i es va resoldre sol·licitar ofertes a diverses empreses.

EUPV.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Titular: Vicent Ribera Solanes, representant designat del Grup Polític Municipal
Coalició Compromís.
Suplent: Margarita Palomares Hernadis, representant designada del Grup Polític
Municipal Coalició Compromís.
Titular: Sebastián Mahiques Morant, representant designat pel Grup Polític Municipal
PP.
Suplent: Rafael Cabanilles Inza, representant designat pel Grup Polític Municipal PP.
Titular: Adela Mendoza Carmona, representant designada pel Grup Polític Municipal
PSOE.
Suplent: No hi ha.
Titular: Immaculada Cunyat i Plana, representant designada pel Grup Polític Municipal
Per Simat Esquerra.
Suplent: No hi ha.
Titular: Aurelio Sansixto Bonet, secretari-interventor de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
Suplent: José Luis Barrios Castillo, administratiu de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
Titular: Pablo Aldeguer Aldeguer, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Xeresa.
Suplent: Sergi Sanchis Brines, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de Chella.

Secretària:
−
−

Titular: Paula Torres Cuenca, personal laboral al servei de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna.
Suplent: Anna Ripoll Fons, administrativa de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna

TERCER. Convocar la sessió pública d’obertura de l’oferta econòmica presentada en els
sobres «B» tot seguit, excepte que s’hagen observat defectes formals en la documentació
administrativa i la Mesa haja considerat oportú concedir un termini no superior a cinc dies hàbils
perquè el licitador corregisca els defectes o omissions esmenables observats en la documentació
presentada.
QUART. Notificar la present Resolució a tots els membres de la Mesa de Contractació
nomenats en l’apartat segon.
CINQUÈ. Donar coneixement de la present convocatòria a les empreses que han
presentat oferta als efectes oportuns.
SISÈ. Publicar la present Resolució en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna, per tal d’acomplir amb el que disposa l’article 21.4 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, disposició derogada pel Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Així ho mana i signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna, a la
data de la firma electrònica. El secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.
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SEGON. Convocar la Mesa de Contractació per a la qualificació de la documentació
administrativa continguda en els sobres «A» en sessió no pública per al dilluns dia 1 de febrer
de 2016 a les 09:00 hores.

