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PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió:

07 /2012

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
Dia: 13 d’agost 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 EUPV
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)

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

Grup BLOC-INICIATIVAVERDS- COALICIÓCOMPROMÍS
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 10,40 h. del dia tretze d’agost 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 Ratificació de la urgència
1.2 Adjudicació, si s’escau, del contracte de l’obra «REFORMA DEL CAMP
DE FUTBOL PER A INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL».
--------------------------- // ---------------------------Oberta la sessió, es mamprenen els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia
amb el resultat que tot seguit s’arreplega.
1

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:

1.1 Ratificació 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.
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Tot seguit l'alcalde passa a explicar el per què s'ha fet un ple extraordinari urgent, i que ve
donat pels terminis administratius de resolució de l’expedient, teníem tres dies per fer
l’adjudicació definitiva des de la presentació de la documentació per part de l’empresa PAVASAL i
ho va presentar el passat dia 9 d’agost.
Per tant, per part de l’alcaldia, es proposa ratificar la urgència de la convocatòria pels
motius exposats amb la finalitat de fer efectiu l’adjudicació de l’obra.
Sotmesa a votació la ratificació del caràcter urgent de la convocatòria per part de
l’Alcaldia, el Plenari, per NOU (9) vots a favor (6 PP, 2 GSM –PSOE- i 1 EUPV) i DOS (2) vots
en contra (1 BLOC-COMPROMIS i 1 ERPV ) aprecia la urgència, per la qual cosa es procedeix a
tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia.
1.2 Adjudicació, si s’escau, del contracte de l’obra «REFORMA DEL CAMP DE
FUTBOL PER A INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL»
Vista la proposta de l’alcaldia, la qual, es transcriu a la lletra tot seguit:

PROPOSTA D’ALCALDIA
Atès que en data 25 de juny de 2012 l’Alcalde-president va detectar la necessitat de
realitzar la contractació de les obres consistents en «Reforma del camp de futbol municipal per a
la instal·lació de gespa artificial» degut a la necessitat de dotar el camp d'esports a les condicions
tècniques adequades per a desenvolupar un esport actiu i polivalent. Aprovat el Projecte d’Obres
corresponent, efectuat el replantejament i davant la disponibilitat dels terrenys, aquest s’incorpora
a l’expedient de contractació.
Atesa la característica de l’obra consistent en «Reforma del camp de futbol municipal per a
la instal·lació de gespa artificial» per l’Alcalde es considera que el procediment més adequat és el
procediment obert, tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació.
Atès que en data 28 de juny de 2012 es va emetre informe d’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 la Secretaria va emetre Informe sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte que és
el ple.
Atès que en data 28 de juny de 2012 es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que en sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de data 2 de juliol, es va aprovar
l’expedient de contractació junt amb els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions
Tècniques per a l’adjudicació del contracte d’obres consistents en «Reforma del camp de futbol
municipal per a la instal·lació de gespa artificial», per procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent. Així mateix, es va autoritzar la
despesa que suposa l’adjudicació.
Atès que en sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de data 2 de juliol es va
autoritzar el gasto que per a este Ajuntament representa la contractació de l'obra «Reforma del
camp de futbol municipal per a la instal·lació de gespa artificial», per la quantia de 314.539,53
euros com a pressupost base de licitació i per 56.617,12 euros corresponents a l'Impost sobre el
Valor Afegit (18%), que fa una despesa total de 371.156,65 euros, amb càrrec a l'aplicació
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

2

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84
pressupostària «61999.341 Millores Camp de Futbol (Gespa Artificial)», 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 €.
Atès que amb data 11 de juliol de 2012, es va publicar anunci de licitació per termini de
tretze dies en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el Perfil de contractant de l’òrgan
de contractació, perquè els interessats presenten les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient,
segons Certificat de Secretaria de les proposicions proposades de data 25 de juliol de 2012.
Atès que en data 27 de juliol de 2012, per Decret d'Alcaldia 278/2012, de 24 de juliol, es
va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per a la valoració de les proposicions, per
tal de qualificar la documentació presentada pels licitadors en els sobres «A» i «B».
Atès que en data 30 de juliol de 2012, es va constituir la Mesa de contractació, òrgan
competent per a la valoració de les proposicions, per tal de finalitzar la valoració de la
documentació qualificada el 27 de juliol tot d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i de la qual el resultat de les valoracions obtingudes per les cinc empreses que s’han
presentat son les del següent quadre:
Valoració de la documentació presentada pels licitadors
EMPRESA
CADERSA PAVASAL
ELIT C. FRANCÉS EQUIDESA
1.1.
15
15
15
15
0
1.2
38,88
38,88
45,00
38,88
38,88
1.3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1.4
12,86
18,00
5,14
12,86
2,57
1.5
5
5
5
5
5
1.6
0,00
1,37
1,45
0,99
2,00
1.7.
5,19
4,93
7,46
10,00
0,49
TOTAL
81,92
88,18
84,05
87,73
53,94
Atès que en sessió ordinària del Ple de la corporació d'este Ajuntament de data 30 de
juliol de 2012, l’òrgan de contractació va declarar com a oferta econòmicament més favorable
l’emesa per l’empresa PAVASAL E.C.S.A., amb CIF A46015129, per import de TRE-CENTS
TRETZE MIL EUROS I CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (313.000,53.-€) i l'Impost sobre el Valor
Afegit legalment aplicable (sent el 18% fins al 31 d'agost i del 21% a partir d'eixa data).
Atès que en data 2 d'agost de 2012, es va requerir al licitador que va presentar l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa de constituir la
garantia definitiva i resta de documentació de conformitat amb el que estableix el plec de clàusules
econòmiques administratives, com la justificació escrita que li permeten executar l’obra en els
condicions oferides i altres com d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i a més que disposa dels mitjans que s’ha compromès a dedicar
o adscriure a l’execució del contracte.
Atès que en data 6 d'agost de 2012, el licitador PAVASAL E.C.S.A, va constituir garantia
definitiva per import de 15.650,03 euros, així garantia complementària a la definitiva, tot d'acord
amb l'oferta per ells presentada, per import de 15.650,03 euros, que va presentar en el Registre
d’Entrada d’este ajuntament amb data 9 d'agost de 2012 junt amb la resta dels documents
justificatius exigits.
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Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, atès l’informe
favorable dels tècnics sobre la justificació escrita de l’empresa per la seua oferta
desproporcionada, vist l’acta de la mesa de contractació i de conformitat amb allò 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,

PROPOSA
L’adopció dels següents acords:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa PAVASAL E.C.S.A, titular del CIF A-46015129, i domicili a
l'efecte de notificacions a la Carretera Oliva-Pego quilòmetre 4, 46.780 d'Oliva el contracte
d’obres consistent en «Reforma del camp de futbol municipal per a la instal·lació de gespa
artificial», per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, tramitació urgent,
diversos criteris d’adjudicació, per import de TRES-CENTS TRETZE MIL EUROS I CINQUANTATRES CÈNTIMS (313.000,53€) i l’ IVA legalment aplicable (sent el 18% fins el 31 d’agost i del 21%
a partir d’eixa data) durant el període de l’obra i d’acord amb les consideracions i millores que
consten en la seua oferta i que es detallen a continuació:
1.1.

Estudi del projecte i comparatiu, concreció monetària. .............................24.875,78

1.2.

Altres millores relacionades i quantificades econòmicament, com:. Substitució de
tanca perimetral, revestiment de paraments, grades desmuntables. ........39.730,61

1.3.

Increment de l’Aval legalment exigible. .........................................................................5%

1.4.

Ampliació de la garantia així com del manteniment i conservació de la gespa per
anualitats...................................................................................................................................7

1.5.

Reducció del termini d’execució en dies. ......................................................................10

1.6.

Baixa en el pressupost de licitació. ......................................................................1.293,27

1.7.

Foment de l’ocupació (valorat econòmicament).............................................32.680,00

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida «61999.341. Millores Camp de
Futbol (Gespa Artificial)» del pressupost vigent de despeses, amb càrrec al finançament que li ha
estat atribuït consistent en un Conveni amb la Diputació Provincial 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.-€.
TERCER. Notificar l’adjudicació definitiva als licitadors que no han estat adjudicataris i
autoritzar la devolució de la garantia provisional per aquests prestada.
QUART. Notificar a PAVASAL ECSA, amb CIF A-46015129, adjudicatari del contracte,
aquest acord i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc a les oficines de l'Ajuntament
de Simat de la Valldigna el 21 d'agost a les 12 hores.
CINQUÈ. Formalitzat el contracte el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i
Salut de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seua aprovació per part
de l’Ajuntament amb informe previ del Coordinador de Seguretat i Salut i la posterior
comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i
inici de l’obra.
SISÈ. Publicar la formalització del contracte d’obres de «Reforma del camp de futbol
municipal per a la instal·lació de gespa artificial» en el Perfil de contractant, i publicar anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de València.
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

4

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84
SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que estableix 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.
Obert el torn d’intervencions, s’explica el contingut de la proposta.
A continuació el regidor David Mogort manifesta que ja ha explicat vàries vegades en este
últim mes la seua posició i és que el seu grup portava la gespa artificial en el seu programa
electoral però considerem que ara no és el moment i per això s’abstindran en la votació.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que també s’abstindrà, per coherència del que hem
votat en este procés, considerem que no era la millor època per a esta inversió però ja que està,
al menys una cosa positiva hi ha i és que esperem que cinc treballadors de Simat siguen
contractats per PAVASAL i al menys així es puga mitigar un poc l’atur que hi ha al poble.
La regidora Agustina Brines manifesta que en coherència amb al que han fet en este tems
s’abstindrà. Considera, tal i com s’ha dit pels altres portaveus, que ara no és el moment i es
mostra preocupada pel futur de l’economia de Simat. També vol que quede clar que hem estat en
la Mesa de Contractació i hem vist que la situació és correcta i respecte a la part tècnica no tenim
res a dir i s’han fet els informes pertinents i una correcció d’última hora i a les preguntes que s’han
fet s’han donat les explicacions que calien. Considerem important que es done treball a persones
del poble per tal de pal·liar l’atur però ens haguera agradat que els diners del poble s’hagueren
destinat, i esperem que no se necessiten per a necessitats més urgents, com pot ser l’atenció
primària de les persones i l’assistència social.
El regidor Joan Serra manifesta que el vot d’esquerra és negatiu, en contra igual que a la
urgència. No entenem que este projecte siga un projecte d’urgència i siga de primera prioritat.
Hauríem d’estar preocupats per pal·liar la situació de necessitats del poble o per l’atur. No es
poden regalar duros a 4 pessetes i invertir en la gespa artificial és invertir en un projecte parcial,
no és un projecte global sobre esport que integre a tots els xiquets i xiquetes del poble, et donen
un duro per a gastar-te’n quatre. A més l’endeutament està augmentat, l’any 2010 estàvem en
17€ per habitant, ara ja estem en 42 i l’any que ve estarem en més de 100 €. Encara podeu
recapacitar i el meu vot en contra no és en contra del procés, que ha segut clar i transparent. No
estem en contra de com s’ha portat el procés de selecció de l’empresa que ha de fer l’obra, en
este cas PAVASAL. El PP ha perdut una oportunitat de participació ciutadana, en un projecte on el
poble s’ha d’endeutar, s’haguera pogut fer un referèndum que és fàcil i que el poble decidirà, i no
simplement la necessitat del populisme que en este moment té el grup popular.
L’alcalde manifesta que el Partit Popular ha fet els deures, sabem el que volem i respecte a
la participació ciutadana ja et vaig dir en altres plenaris que la participació ja es va fer fa una any el
dia de les eleccions. Cada grup portava un programa electoral i este equip de govern dins les
possibilitats del l’Ajuntament pensa que cal fer-lo. Sabem que actualment la situació és complicada
però anem a fer este esforç perquè és un projecte importantíssim, no sols per a homes també
per a dones, al futbol base hi hagué una dona, les dones també poden jugar a futbol. Tot el país té
una situació complicada però l’Ajuntament ho pot assumir. Tenim partides per a les persones
necessitades, estem ajudant a tots els qui es fa falta. Sabem que l’atur ha pujat però confiem que
les mesures que ha pres el govern donen el seu resultats i que millore la situació econòmica.
Respecte a la gespa en la legislatura passada es volgué fer, però no hi hagué consens en l’equip de
govern, nosaltres ja ho teníem en ment i però sols en recursos propis no es podia fer. S’havien de
buscar subvencions de la Generalitat o la Diputació. I ara ha segut la Diputació qui ens ha pogut
subvencionar-nos en tindre este any Romanent de Tresoreria i no sabem l’any que vé què podia
passar i per això hem cregut convenient tirar endavant este projecte
El regidor Víctor Mansanet comenta que no tots els grups duien al seu programa electoral
de les eleccions municipals el de la gespa del camp de futbol. El regidor Joan Serra manifesta que
Esquerra Republicana tampoc ho portava.
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L’alcalde contesta que el regidor Joan Serra estava en l’equip de govern anterior.
El regidor Joan Serra manifesta que parlant de programa electoral en quin punt diu el
Partit Popular que hi hauria més endeutament i menys disponibilitats de diners per a les
necessitats del poble?. Portàveu «reduir impostos» i els heu augmentat, com és el cas de l’IBI que
el govern central ho va pujar, però que és podria reduir i no ho vareu fer i es va pujar per tindre
més diners. Dieu reducció d’impostos i els pugeu. I respecte al endeutament i la inversió no s’han
dit quins interessos hauran de pagar els ciutadans de Simat perquè es faça este projecte.
L’alcalde contesta que eixa pujada d’impostos, ja ho ha dit vostè, es va pujar pel ministeri i
en tot l’Estat. Respecte a la inversió i l’endeutament estem dins la legalitat amb els informes
favorables i l’equip de govern considera que s’ha de fer i si s’està treballant tan despresa és perquè
ha d’estar abans del 31 de desembre de 2012. És una oportunitat que el PP de Simat, amb l’esforç
de l’Ajuntament, creguem que s’ha d’assumir. Sabem que en els vots del seu grup i del BLOC no
es va a fer. M’agradaria saber si en cas d’haver tingut esta subvenció que haguéreu fet ? però això
no es podrà saber mai. És una situació en la que vosaltres esteu aquí i nosaltres a esta part de la
taula, amb una majoria democràtica i el projecte es farà democràticament.
La regidora Agustina Brines manifesta que el seu grup no està d’acord en que la Diputació
utilitze el Romanent de Tresoreria per a estos projectes, hauria de subvencionar altres activitats
com cultura i altres serveis més necessaris i que no fora els camps de futbol la primera prioritat. I
manifesta que en l’anterior equip de govern hi havia prou liquiditat per poder fer-ho. Es fan
comentaris al respecte.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, per SIS (6) VOTS A FAVOR (6
PP), UN (1) EN CONTRA (1 ERPV) i QUATRE(4) ABSTENCIONS (2 del GMS-PSOE , 1
EUPV i 1 COMPROMIS- BLOC i ), acorda:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa PAVASAL ECSA, titular del CIF A-46015129, i domicili a
l'efecte de notificacions a la Carretera Oliva-Pego quilòmetre 4, 46780 d'Oliva el contracte
d’obres consistent en «Reforma del camp de futbol municipal per a la instal·lació de gespa
artificial», per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, tramitació urgent,
diversos criteris d’adjudicació, per import de TRES-CENTS TRETZE MIL EUROS I CINQUANTATRES CÈNTIMS (313.000,53€) i l’ IVA legalment aplicable (sent el 18% fins el 31 d’agost i del 21%
a partir d’eixa data) durant el període de l’obra i d’acord amb les consideracions i millores que
consten en la seua oferta i que es detallen a continuació:
1.1.

Estudi del projecte i comparatiu, concreció monetària. .............................24.875,78

1.2.

Altres millores relacionades i quantificades econòmicament, com:. Substitució de
tanca perimetral, revestiment de paraments, grades desmuntables. ........39.730,61

1.3.

Increment de l’Aval legalment exigible. .........................................................................5%

1.4.

Ampliació de la garantia així com del manteniment i conservació de la gespa per
anualitats...................................................................................................................................7

1.5.

Reducció del termini d’execució en dies. ......................................................................10

1.6.

Baixa en el pressupost de licitació. ......................................................................1.293,27

1.7.

Foment de l’ocupació (valorat econòmicament).............................................32.680,00

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida «61999.341. Millores Camp de
Futbol (Gespa Artificial)» del pressupost vigent de despeses, amb càrrec al finançament que li ha
estat atribuït consistent en un Conveni amb la Diputació Provincial 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 €.
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TERCER. Notificar l’adjudicació definitiva als licitadors que no han estat adjudicataris i
autoritzar la devolució de la garantia provisional per aquests prestada.
QUART. Notificar a PAVASAL ECSA, amb CIF A-46015129, adjudicatari del contracte,
aquest acord i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc a les oficines de l'Ajuntament
de Simat de la Valldigna el 21 d'agost a les 12 hores.
CINQUÈ. Formalitzat el contracte el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i
Salut de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seua aprovació per part
de l’Ajuntament amb informe previ del Coordinador de Seguretat i Salut i la posterior
comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i
inici de l’obra.
SISÈ. Publicar la formalització del contracte d’obres de «Reforma del camp de futbol
municipal per a la instal·lació de gespa artificial» en el Perfil de contractant, i publicar anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de València.
SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que estableix 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------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.”
No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les
10,58 hores, del dia 13 d’agost de 2012 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
Simat de la Valldigna, agost de 2012
El secretari,

Aurelio Sansixto Bonet
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