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Decret núm.: 081/2018 

Simat de la Valldigna, 15 de febrer de 2018 

VÍCTOR MANSANET I 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 

PRIMER. Vist que amb data 11 de gener de 2018 per l’alcalde-president, Víctor Mansanet 

Boïgues, es va detectar la necessitat de realitzar la contractació del servei anomenat 

«ARQUITECTURA TÈCNICA I ASSESSORAMENT URBANÍSTIC» donada la finalització del 

contracte de l’actual arquitecte tècnic municipal, el proper 16 de febrer de 2018. 

SEGON. Atesa la característica del servei «ARQUITECTURA TÈCNICA I ASSESSORAMENT 

URBANÍSTIC» per l’alcalde-president es considerà com a procediment més adequat el 

procediment negociat sense publicitat. 

TERCER. Vist que amb data 11 de gener de 2018 es va emetre informe d’Intervenció sobre el 

percentatge que suposa la contractació del citat servei en relació amb els recursos ordinaris del 

pressupost vigent. 

QUART. Vist que amb data 11 de gener de 2018 la Secretaria va emetre informe sobre la 

legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el 

contracte. 

CINQUÈ. Vist que per Resolució d’Alcaldia 011/2018, de 16 de gener, s’aprovà iniciar 

l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació 

proposada. 

SISÈ. Vist que amb data 11 de gener de 2018, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de 

Clàusules Administratives que ha de regir l’adjudicació del contracte. 

SETÈ. Vist que per Resolució de l’Alcaldia 013/2018, de 16 de gener, es va aprovar l’expedient 

de contractació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars, mitjançant procediment negociat 

sense publicitat, per a l’adjudicació del servei anomenat «ARQUITECTURA TÈCNICA I 

ASSESSORAMENT URBANÍSTIC», i així mateix es va procedir a autoritzar la despesa que per a 

este Ajuntament suposa l’adjudicació del mateix. 

HUITÉ. Vist que amb data 17 de gener de 2018, es sol·licitaren ofertes a les següents empreses: 

 Calatayud Ferrando, Andrés, amb domicili al C/ Penyalba, 2 1r 2ª, 46750 de Simat de la 

Valldigna.. 

 Cerdá González, Yolanda, amb domicili al C/ Colón, 41, 1r 1a, 46200 de Paiporta. 

 Ferrando Oltra, Salvador, amb domicili al Passeig República de Malta, 8 5é 9a, 46760 de 

Tavernes de la Valldigna. 

 García Morales, Beatriz, amb domicili al C/ Cándida Carbonell, 6 4rt 8ª, 03770 de Dénia. 

 Sala Langa, Luis, amb domicili al C/ La Barca, 67, 1r 1ª 46760 de Tavernes de la Valldigna. 

 AQURB-2005, S.L.P, amb arquitecte Sancirilo Camarena, Juan José, i domicili al C/ Sant 

Agustí, 3 46760 de Tavernes de la Valldigna.  

 



____________________________________________________________________________ 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org 
2 

NOVÈ. Vist que amb data 30 de gener de 2018 es certificaren les ofertes presentades que 

consten com a tal en l’expedient. 

DESÈ. Per Resolució d’Alcaldia 045/2018, de 31 de gener, modificada per Decret 047/2018, de 31 

de gener, es va convocar la Mesa de Contractació i es nomenaren els integrants de la mateixa. 

ONZÈ. Vist que amb data 7 de febrer de 2018 es va constituir la Mesa de Contractació, òrgan 

competent per a la valoració de les ofertes, i esta va realitzar la proposta d’adjudicació a favor 

d’AQURB-2005, S.L.P., amb CIF B97543193, atesa l’oferta econòmica presentada, la seua formació 

i experiència acreditada. 

DOTZÈ. Vist que per Resolució d’Alcaldia 076/2018, de 12 de febrer, es va aprovar classificar les 

proposicions presentades per a la contractació del servei «ARQUITECTURA TÈCNICA I 

ASSESSORAMENT URBANÍSTIC», per procediment negociat sense publicitat, atenent a la 

proposta plantejada per la Mesa de Contractació amb data 7 de febrer de 2018, amb les 

puntuacions que consten en el quadre tot seguit: 

Candidat 

Oferta econòmica Experiència 

assessorament 

AAPP 

Exp. 

planejament

-gestió urb. 

Direcció 

obres 

púb. 

Qualificació 

professional 
València TOTAL 

Import Puntuació 

AQURB-2005, S.L.P. 15.840,00 € 25 5 5 5 6,25 1,5 47,75 

Sala Langa, Luis 15.840,00 € 25 0 0 5 7,5 0 37,50 

TRETZÈ. Vist que amb data 14 de febrer de 2018 es va requerir al candidat que va presentar 

l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè presentara la documentació justificativa a què fan 

referència els articles 146.1 i 151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com la documentació 

justificativa de la constitució de la garantia definitiva i de disposar dels mitjans compromesos per a 

l’execució del contracte. 

CATORZÈ. Vist que amb data 14 de febrer de 2018, el candidat AQURB-2005, S.L.P, amb 

arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, va constituir garantia definitiva per import de set-cents 

noranta-dos euros (792,00 €) i amb data 14 de febrer de 2018, i Registre d’Entrada núm. 

379/2018, va presentar els documents justificatius exigits. 

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’Informe de Secretaria, i de conformitat amb el 

que estableix l’article 151.4 i 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 

RESOLC 

PRIMER. Adjudicar a l’empresa AQURB-2005, S.L.P., titular del CIF B97543193, i 

domicili al C/ Sant Agustí, 3, 46760 de Tavernes de la Valldigna, amb l’arquitecte assignat al servei, 

Juan José Sancirilo Camarena, amb NIF 73942923Q, el contracte de serveis anomenat 

«ARQUITECTURA TÈCNICA I ASSESSORAMENT URBANÍSTIC» per procediment 

negociat sense publicitat, aprovat per Resolució de l’Alcaldia 013/2018, de 16 de gener, per un 

import de QUINZE MIL HUIT-CENTS QUARANTA EUROS (15.840,00 €) i TRES MIL 

TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS I QUARANTA CÈNTIMS (3.326,40 €) d’IVA. 

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària «151 22700 

URBANISME: ASSESSORIA TÈCNICA» del Pressupost Municipal de despeses vigent. 

TERCER. Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la Llei de 

contractes del sector públic, l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris i 

autoritzar la devolució de la garantia provisional que han prestat. 

QUART. Notificar a AQURB-2005, S.L.P., titular del CIF B97543193, i domicili al C/ 

Sant Agustí, 3 46760 de Tavernes de la Valldigna, la present Resolució, citant-lo per a la 
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signatura del contracte que tindrà lloc en les dependències de l’Ajuntament el dia 16 de 

febrer de 2018, a les 14:00 hores. 

CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte del servei anomenat 

«ARQUITECTURA TÈCNICA I ASSESSORAMENT URBANÍSTIC» en el Perfil de Contractant. 

SISÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 

Públic, de conformitat amb el que disposa l’article 333.3 del 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, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe. 
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