AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PER
L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 7 DE DESEMBRE DE 2017
ASSISTENTS:
DÑA. ÁNGELA PLA FAUS
D. ROBERTO ALONSO PÉREZ
DÑA. DOLORES MOMPARLER GINER
DÑA. MARIA JULIA DONET MIÑANA
DÑA. MERCHE MOLINA SORIANO
DÑA. ISABEL PÉREZ ARJONA

PP (alcaldessa en funcions)
PP
PP
PP
COMPROMÍS PER RÒTOVA
COMPROMÍS PER RÒTOVA

Excusa assistència:
D. JORDI PUIG MUÑOZ

COMPROMÍS PER RÒTOVA

No excusa assistència:
D. PEDRO JOSÉ CISCAR SAN LORENZO COMPROMÍS PER RÒTOVA

SECRETARI: actua com a secretari el Sr. HONORI COLOMER GANDIA, Tècnic
d’Administració General, serveis jurídics, que ho fa com a secretari accidental de
l’Ajuntament, segons resolució 179/2016 de data 10 d’octubre de 2016
En Ròtova, el dia 7 de desembre de 2017, a les tretze hores, al Saló de Sessions de
l’Ajuntament, presidit per la alcaldessa en funcions Sra Angela Pla Faus (decret
265/2017 de 5 de desembre), assistits pel secretari Sr. Honori Colomer Gandia, es
reuniren els regidors i regidores que s’han relacionat prèviament per a celebrar sessió
extra ordinària i urgent de l’Ajuntament Ple.

El decret de convocatòria és el següent:
“RESOLUCIÓ DE LA ALCALDIA-PRESIDÈNCIA, NÚMERO 268/2017
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI I URGENT
Fent ús de les facultats previstes en l'article 21.1.c de la Llei 7/85 de 2 d’abril, i article 80 del
ROF (aprovat per RD. 2568/86 de 28 de novembre),
HE RESOLT: convocar sessió extra odinària i urgent dijous 7 de desembre de 2017, a les 13
hores, que tindrà lloc en el Saló de Sessions d'aquest Ajuntament, i amb el següent
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ORDRE DEL DIA:
1.Ratificació de la urgència.
2. Expedient obres IVACE. Expedient de contractació. (ajudes industrialització per a 2017.
IVACE)
El motiu de la urgència ve determinat per la necessitat d’adjudicació de les obres per a cumplir
amb les obligacions establertes per l’IVACE.
Ròtova, 5 desembre de 2017 L’alcalde Antonio García Serra”

Comprovat que hi ha quòrum per a celebrar vàlidament la sessió, el Sr. Alcalde obri la
sessió.

1. RATIFICACIÓ DE L’URGÈNCIA
De conformitat amb el Decret de convocatòria, la urgència del Ple és la necessitat
d’adjudicació de les obres per a complir amb les obligacions establertes per l’IVACE en
l’ajuda concedida per a la millora del polígon industrial les Mases
La Sra. Isabel Pérez del grup municipal de Compromís no està d’acord amb la
convocatòria del ple, entén que no hauria de ser ni extraordinària ni urgent, que ha hagut
suficient temps per a portar endavant el procés.
Sotmesa a votació, l’Ajuntament Ple en votació ordinària i per quatre (4) vots a favor del
grup municipal del PP, cap (0) en contra i dos (2) abstencions del grup municipal de
Compromís dels sis (6) membres presents, dels nou (9) que de fet i de dret integren la
Corporació Municipal, ACORDEN:
PRIMER.- Ratificar la urgència de la convocatòria del ple

2. “EXPEDIENT OBRES IVACE. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ.
(AJUDES INDUSTRIALITZACIÓ PER A 2017. IVACE)
Es dona compte al ple de la següent proposta:
Procedimiento: Contrato de Obras para Procedimiento Negociado sin Publicidad,
Asunto: “MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LES MASES

Atès que l’ajuntament ple en sessió del dia 16/11/2017 va acordar:
PRIMER. Aprovar el projecte denominat MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LES MASES, redactat per la tècnic Gema García Chillón, colegiada
11822.
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SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent, per a
l'obra consistent a MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN EL
POLÍGONO INDUSTRIAL LES MASES
TERCER. Autoritzar, en quantia de 212.239,19 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament representa la
contractació de les obres de MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL LES MASES per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent, amb
càrrec a la partida 422.60900 de l'estat de despeses del pressupost municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici de
2017.
QUART. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d'obres consistent a
MEJORA, MODERNIZACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN EL POLÍGONO
INDUSTRIAL LES MASES per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent. Als efectes es declara la
urgencia de la tramitació atessos els terminis d’execució establerts per l’IVACE.
CINC. Sol·licitar ofertes, almenys, a les tres empreses següents proposades per la seua especialitat en l’objecte de
contractació: 1.- Electricidad Ribera, S. L. 2. Manuel García Raya 3 Axoled SL
SIS. Nomenar tècnic director de les obres al tècnic municipal Sr. Vicent Pons Gosalvez”

Atès que durant el termini de presentació d'ofertes s'han presentat dins del termini

i en la forma escaient les que a continuació es relacionen:
— Número de registre d'entrada: 1760. Empresa: Axoled SL,
— Número de registre d'entrada :1761. Empresa: Electricidad Ribera SL.
— Número de registre d'entrada : 1762 Empresa: Instalaciones Manuel Garcia S.L.
(IMAGA)
Atès que el 5/12/2017 es va procedir a l’obertura de les proposicions presentades,
Examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb la mateixa i de conformitat
amb l'establit en l'article 151 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, es proposa:
PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels candidats, atenent la proposta
duta a terme per la Mesa de contractació, de conformitat amb el següent ordre
decreixent:
1. INSTALACIONES MANUEL GARCIA S.L (IMAGA), NIF B96383856.
Import: 175.404,29 euros. IVA : 36.834,90 euros. Total: 212.239,90
Millores:
Manteniment de dos anys
Punts de càrrega elèctrics
Punts d’accés wifi de franc durant dos anys
Punts d’accés fibra òptica en el quadre elèctric
Camvi de cablejat de les luminàries per al sistema de control
No s’admeten les proposicions de Axoled S.L i Electricidad Ribera S.L per superar
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econòmicament el tipus de licitació.
SEGON. Notificar i requerir a INSTALACIONES MANUEL GARCIA S.L (IMAGA), NIF
B96383856. licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè
present, en el termini de 5 dies a comptar des del següent a aquell en què haguera rebut
el requeriment, la documentació acreditativa de la possessió i validesa dels documents
exigits en l'apartat primer de l'article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritze a
l'òrgan de contractació per a obtenir de forma directa l'acreditació d'açò, de disposar
efectivament dels mitjans que s'haguera 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.
TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeta informe-proposta
per a que el ple resolga sobre aquest tema.”
La Sra. Alcaldesa exposa quina és la proposta, en que consisteix l’acord i demana
l’aprovació de la proposta.
La regidora del grup municipal de Compromís fa constar que están a favor de les ajudes
però vol que conste que les formes en com s’ha portat el tema no és l’adequat.
Sotmesa la proposta a votació, l’ajuntament ple, en votació ordinària i per quatre (4) vots
a favor del grup municipal del PP, cap (0) en contra i dos (2) abstencions del grup
municipal de Compromís, dels sis (6) membres presents dels nou (9) que de fet i dret
integra la corporació aprova la proposta presentada i transcrita anteriorment

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa en funcions Angela Pla
Fauis a les tretze hores i vint minuts, donà per finalitzada la sessió del Ple, de la
que jo, com a secretari, done fe d’allò tractat en esta acta.
Ròtova, set de desembre de 2017, el secretari, Honori Colomer Gandia.

DILIGÈNCIA, per fer constar que esta acta ha estat aprovada per acord de l’Ajuntament
ple en la sessió del dia 29-01-2018. El secretari. Honori Colomer Gandia.
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