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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, URGENT I PÚBLICA, DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

EL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2019.

SRA. ALCALDESSA

Sra. MAITE PÉREZ FURIO 

SRS. REGIDORS PRESENTS

D nya. M.ª DOLORS LAFONT AVINENTD nya. M.ª DOLORS LAFONT AVINENTD nya. M.ª DOLORS LAFONT AVINENT

D. JUAN JOSE FONT PERALES D nya. M.ª D. JUAN JOSE FONT PERALES D nya. M.ª D. JUAN JOSE FONT PERALES D nya. M.ª 

CARMEN PROU LUJÁN

D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI SRA. Mª 

DOLORS ASENSI FERRUS

D. MANUEL BONET FURIÓ 

D. RAFAEL ASENSIO Chenovart 

REGIDORA ABSENT 

D nya. NURIA ZARCO AradorD nya. NURIA ZARCO AradorD nya. NURIA ZARCO Arador

SECRETÀRIA

SRA. AMPARO FERRANDIS PRATS

Sent les 19:05 h. del dia de la data indicada, a 

l'ajuntament i prèvia comunicació,

es reuneixen sota la 

presidència de la S ra. Alcaldessa els regidors que presidència de la S ra. Alcaldessa els regidors que presidència de la S ra. Alcaldessa els regidors que 

a el marge es relacionen, que constitueixen un 

quòrum d'assistència de vuit regidors dels nou 

que tant de fet com de dret integren la 

Corporació, a l'objecte de celebrar sessió 

extraordinària, urgent i pública. Per la S ra. Alcaldessa extraordinària, urgent i pública. Per la S ra. Alcaldessa extraordinària, urgent i pública. Per la S ra. Alcaldessa 

es declara oberta la sessió, passant a tractar 

els assumptes que configuren l'ordre del dia tal 

com es relacionen a continuació:

PRIMER. RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. MOTIVADA A LA NECESSITAT D'LICITAR 

LES OBRES DEL PUNT SEGON, PERQUÈ PUGUIN ESTAR REALITZADES AL 16 D'ABRIL DE 

2020.

Informat el ple de la urgència de la sessió, motivat en licitar les obres de l'SOM perquè estiguin 

realitzades el 16 d'abril de 2020 s'acorda per unanimitat ratificar la urgència de la sessió.

SEGON. ACORDS DIVERSOS SOBRE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ CO3 / 2019 PAS 

OBRA DE CLAVEGUERAM AL C / MAJOR IC / MIG, SOM 2018/47/1.

S'informa el ple de la proposta de l'alcaldia que diu així: 

Vist l'expedient CO 3/2019 PAS que es tramita per aquest ajuntament per al contracte d'obra 

CLAVEGUERAM C / MAJOR IC / MIG, PLA SOM 2018-2019, sent necessari procedir a la 

contractació de l'obra, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació urgent , s'ha procedit a la 

redacció de el plec de condicions tècniques i administratives particulars el resum es descriu a 

continuació: 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

QUADRE RESUM 
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PER A LES OBRES "CLAVEGUERAM A CARRER MAJOR I CARRER DEL MIG". EXP CO 3/2019 

PAS. OBRA / SOM / 2018/47/1.

Tipus de contracte: Obres.Tipus de contracte: Obres.

assumpte: Plec de clàusules administratives particulars.assumpte: Plec de clàusules administratives particulars.

procediment: Obert Simplificat.procediment: Obert Simplificat.

Tramitació: urgentTramitació: urgent

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUADRE - RESUM 

a) Tipus de contracte: obresa) Tipus de contracte: obres

b) Objecte de l'contracte, termini d'execució màxim i necessitats a satisfer: 

Les obres es corresponen amb treballs d'urbanització, renovació d'instal·lacions de sanejament que 

discorren pels carrers Major i Mig. 

Objecte de l'contracte: 

• Informe fotogràfic de les façanes en l'àmbit d'intervenció.

• Replanteig previ a les obres dels serveis i instal·lacions afectades mitjançant inspecció amb 

georadar i redacció de la posterior acta de l'resultat.

• Desviament de trànsit de vianants i rodat, senyalització i tanca de l'obra.

• Demolicions i aixecaments d'obres de fàbrica, paviments i instal·lacions que obstaculitzen o 

sigui necessari fer desaparèixer per a la nova instal·lació. 

• Treballs de condicionament de el terreny: transports de terres i runes, excavacions i farcits 

de rases i pous, etc.

• Instal·lacions de sanejament: escomeses, pous, conduccions, arquetes, embornals, etc.

• Instal·lacions d'aigües pluvials: escomeses, pous, conduccions, arquetes, embornals, etc.

• Instal·lacions d'aigua potable: escomeses, pous, conduccions, arquetes, embornals, etc.

• Obres d'urbanització: instal·lació de ferm rígid per a tràfic pesat, marcs i tapes de pous, 

senyalització horitzontal i vertical, etc.

• L'elaboració de documentació, la seva presentació i seguiment davant els òrgans competents, 

per a l'obtenció de qualsevol tipus de permís, llicència o informació de qualsevol organisme 

autonòmic o local, en relació amb el projecte de referència o de la legalització d'instal·lacions i 

obtenció de permisos de companyies subministradores, que foren necessaris per a l'execució i 

posada en marxa de l'obra.

Tots els treballs relacionats anteriorment, així com aquells que poguessin requerir per al correcte 

funcionament de la instal·lació, i que no consti a la llista, es consideraran inclosos en els honoraris 

ofertats.
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El termini màxim per a l'execució de l'contracte serà de 3 mesos comptats a partir de l'endemà de la El termini màxim per a l'execució de l'contracte serà de 3 mesos comptats a partir de l'endemà de la El termini màxim per a l'execució de l'contracte serà de 3 mesos comptats a partir de l'endemà de la 

formalització de l'contracte i en tot cas fins al 16 d'abril de 2020 .. 

CPV: 45232400-6 Obres de clavegueram.

45232410-9 Obres de sanejament. 

45.232.151-5 Treballs de construcció de recondicionament de canalitzacions d'aigua. 

45.233.251-3 Treballs de repavimentació. 45.233.290-8 

Instal·lació de senyals de trànsit. 45.233.294-6 Instal·lació 

de senyalització viària.

Possibilitat de licitar en lots: No. 

L'obra no es dividirà en lots a fi de garantir una correcta coordinació de l'execució dels treballs i la 

connexió idònia entre les instal·lacions dels dos carrers. 

Necessitats a satisfer: 

Els carrers precisen de renovació de la xarxa de sanejament per l'antiguitat de més de 50 anys de la 

seva instal·lació. S'aprofita per instal·lar les connexions domiciliàries existents i renovar la 

pavimentació. Al carrer de l'Mig també es traslladarà la instal·lació d'aigua potable des del centre del 

carrer a un lateral.

c) Admissió de variants: no.c) Admissió de variants: no.

d) Procediment licitació: obert.d) Procediment licitació: obert.

e) Tramitació de l'expedient: urgent.e) Tramitació de l'expedient: urgent.

f) Criteris d'adjudicació: diversos objectiusf) Criteris d'adjudicació: diversos objectius

CRITERIS ADJUDICACIÓ PER AL 

CONTRACTE D'OBRES 

PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 100 punts 

Criteris objectius mitjançant fórmules (art. 145 LCSP) 100 punts

Criteri 1: preu. 15 punts 

Criteri 2: millores. 60 punts 

Criteri 3: garantia. 25 punts 

Explicació i justificació dels criteris: 

CRITERI OBJECTIUS VALORABLES 

MITJANÇANT FÓRMULES ( art. 145 LCSP)MITJANÇANT FÓRMULES ( art. 145 LCSP)
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fins a un màxim de 100 punts 

Criteri 1. Preu. 

Consistirà en oferir un menor preu de l'previst com PBL, separant l'IVA 

aplicable

15 punts

Ofertes sotmeses en presumpció d'anormalitat

Tindran la qualificació d'sotmeses en presumpció d'anormalitat les que incorrin en els supòsits que 

preveu l'article 85 de l'Reglament General de Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 

aprovat pel Reial Decret 1098/2001. En cas de produir-se, es procedirà, d'acord amb l'article 149 de la 

LCSP 9/2017, a donar audiència a l'licitador que hagi presentat l'oferta incursa en presumpció 

d'anormalitat perquè justifiqui la valoració de l'oferta, d'acord amb el que preveu l'apartat 4 de al·ludit 

precepte legal.

VALORACIÓ:

Es valorarà de forma proporcional a les respectives baixes respecte a l'tipus de licitació assignant la 

puntuació màxima a la proposició que major baixa present sense considerar les ofertes desproporcionades 

que no s'hagin admès. D'aquesta manera, es puntuarà

aplicant la fórmula següent: 

on: 

Pi = Puntuació que atorga la fórmula a l'oferta i 

Pmax = Puntuació màxima establerta en el plec per al criteri preu 

Bi = Baixa de l'oferta i 

Bmax = Baixa més gran d'entre totes les ofertes 

K = 4 

Criteri 2. Millora en les qualitats. 60 punts

VALORACIÓ: 

Es valorarà positivament el compromís escrit de l'licitador d'implementar millores en relació a: 

-Subministrament i col·locació de canaleta de drenatge per a ús públic de polipropilè de 

2,80 metres de llarg amb arqueta sifònica, per a tràfic pesat; fins a un màxim de tres unitats, a situar en 

els següents:
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En Carrer Major. 

Union Carrer Major / Plaça Enrique Prats. Unió Plaça Esglesia / 

Carrer Major (20 punts per canaleta, màxim 6 0 punts en total).Carrer Major (20 punts per canaleta, màxim 6 0 punts en total).

Criteri 3. Augment en el termini de garantia. 25 punts

VALORACIÓ: 

Es valorarà positivament el compromís escrit de l'licitador d'ampliar el termini de garantia de les obres 

d'acord amb el següent: 

• Augment de 6 mesos: 5 punts. 

• Augment de 12 mesos: 10 punts. 

• Augment de 18 mesos: 15 punts. 

• Augment de 36 mesos: 25 punts 

Tenint en compte que la garantia dipositada no es tornarà fins al venciment de l'termini de garantia 

que resulti de l'adjudicació. 

En cas d'empat es procedirà d'acord amb el que preveu la clàusula administrativa particular nº 14. 

g) Pressupost base de licitació: 

LOT ÚNIC.

Import de licitació (PEC) 

import IVA 

pressupost base de 

licitació 

153.448,03 € 32.224,09 € 185.672,11 € 

Queda subvencionat el 100% de l'pressupost de licitació per la Diputació de València dins el 

programa de Serveis i Obres Municipals (SOM) de l'bienni 2018-

2019, amb un import total de 185.672,12 €. 

h) Valor estimat de l'contracte: 

Puja a la xifrada quantitat de CENT CINQUANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT 

EUROS AMB TRES CÈNTIMS (153.448,03 €).

i) Contracte subjecte a regulació harmonitzada (SARA): noi) Contracte subjecte a regulació harmonitzada (SARA): no

j) Aplicació pressupostària i anualitats: 

2019 160 219 PLA SOM CLAVEGUERAM C / MAJOR I MIG 

k) Règim de recursos: 
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Contracte sotmès a recurs ordinari: 

- Recurs potestatiu de reposició 

l) Termini de durada: Des de la signatura de l'contracte fins a la devolució de la garantia de l'obra executada, l) Termini de durada: Des de la signatura de l'contracte fins a la devolució de la garantia de l'obra executada, 

pel que la seva durada estarà vinculada a l'resultat d'adjudicació de l'obra. 

m) Revisió de preus: nom) Revisió de preus: no

n) Garanties 

Garantia provisional: noGarantia provisional: no

Garantia definitiva: siGarantia definitiva: si

5% de l'import d'adjudicació, IVA no inclòs 

o) Termini de garantia: 12 mesos MINIM, a comptar de la data de l'acta de recepció d'obres.o) Termini de garantia: 12 mesos MINIM, a comptar de la data de l'acta de recepció d'obres.

p) Capacitat, Solvència econòmica i financera, i tècnica o professional. Habilitació empresarial o 

professional per a la realització de la prestació objecte de contracte.

S'estarà al que disposa la clàusula administrativa particular núm 19. I De conformitat amb l'article 77 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives de l' Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 

2014/24 / UE, de 26 de febrer; per a obres amb un pressupost de projecte inferior a 500.000 € no cal 

disposar de la corresponent classificació de contractista. Ni serà preceptiva la inscripció en el 

ROLECE.

q) Subrogació en contractes de treball NO

r) Subcontractació: 

D'acord amb el que estableix l'article 215.2, b), en el supòsit de subcontractació, el contractista haurà de 

comunicar per escrit, després de l'adjudicació d'el contracte i, com a molt tard, quan s'iniciï l'execució 

d'aquest, a l'òrgan de contractació la intenció de celebrar els subcontractes, amb tota la informació 

detallada a l'article esmentat. Es permetrà subcontractar un màxim de l'25% dels treballs encarregats.

s) Cessió de contracte: No 

t) Modificacions contractuals previstes: No

o) Obligacions essencials de l'contracte:

Adscriure a la realització de l'obra els mitjans materials i humans per a la finalització i certificació abans de 

el 16 d'abril de 2020

v) Condicions especials d'execució de l'contracte: No

w) Causes específiques de resolució contractual:
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No dedicar o adscriure a l'execució d'el contracte els mitjans personals o materials suficients per a això 

a què s'ha compromès en contractista en la seva oferta. En particular les assenyalades en l'apartat u).a què s'ha compromès en contractista en la seva oferta. En particular les assenyalades en l'apartat u).

x) Òrgan de contractació: El ple de l'ajuntament.x) Òrgan de contractació: El ple de l'ajuntament.

i) Responsable de l'contracte. 

Responsable de l'contracte arquitecta 

z) Termini de presentació de proposicions: Fins a les 14.00 hores del dia que es compleixin de 20 dies z) Termini de presentació de proposicions: Fins a les 14.00 hores del dia que es compleixin de 20 dies 

naturals, a comptar de l'endemà de la publicació en el perfil de l'contractant de l'anunci de licitació.

DADES DE FACTURACIÓ 

Entitat contractant: Ajuntament d'Albalat dels Tarongers CIF P4601000E 

OFICINA COMPTABLE CODI DIR3 L01460109 

ÒRGAN GESTOR CODI DIR3 L01460109 

UNITAT 

TRAMITADORA 

CODI DIR3 L01460109 

• Consta igualment en l'expedient informe de retenció de crèdits, informe jurídic de la Secretària - interventora; 

pel que basant-se que s'ha exposat anteriorment es proposa l'adopció de l'acord següent:

PRIMER. Declarar la urgència en la tramitació de l'expedientPRIMER. Declarar la urgència en la tramitació de l'expedient

SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, i el Plec de Clàusules Administratives Particulars SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, i el Plec de Clàusules Administratives Particulars 

i el Plec de Prescripcions Tècniques que regirà la contractació de l'obra CLAVEGUERAM C / 

MAJOR IC / MIG, PLA SOM 2018-

2019, procediment obert simplificat i tramitació urgent, de conformitat amb el que preveuen els articles 

119 i 159 i concordants de la LCSP.

TERCER. Iniciar el procediment d'adjudicació de l'esmentat expedient assenyalant com a termini TERCER. Iniciar el procediment d'adjudicació de l'esmentat expedient assenyalant com a termini 

per a presentació d'ofertes el de VINT dies naturals, comptats des del següent a la publicació de 

l'anunci en la Plataforma de Contractes de Sector Públic.

QUART. Aprovar la despesa corresponent a l'execució de l'esmentada obra.QUART. Aprovar la despesa corresponent a l'execució de l'esmentada obra.

CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de 

contractació, en particular la memòria / informe de necessitats, el plec de clàusules administratives 

particulars, plec de prescripcions tècniques i les memòries d'actuacions en cadascun dels centres docents. 

La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de la 

publicació de l'anunci de licitació.

Vista la proposta i després deliberació l'assumpte s'acorda 
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PRIMER. Declarar la urgència en la tramitació de l'expedientPRIMER. Declarar la urgència en la tramitació de l'expedient

SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, i el Plec de Clàusules Administratives Particulars SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, i el Plec de Clàusules Administratives Particulars 

i el Plec de Prescripcions Tècniques que regirà la contractació de l'obra CLAVEGUERAM C / 

MAJOR IC / MIG, PLA SOM 2018-

2019, procediment obert simplificat i tramitació urgent, de conformitat amb el que preveuen els articles 

119 i 159 i concordants de la LCSP.

TERCER. Iniciar el procediment d'adjudicació de l'esmentat expedient assenyalant com a termini TERCER. Iniciar el procediment d'adjudicació de l'esmentat expedient assenyalant com a termini 

per a presentació d'ofertes el de VINT dies naturals, comptats des del següent a la publicació de 

l'anunci en la Plataforma de Contractes de Sector Públic.

QUART. Aprovar la despesa corresponent a l'execució de l'esmentada obra.QUART. Aprovar la despesa corresponent a l'execució de l'esmentada obra.

CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de 

contractació, en particular la memòria / informe de necessitats, el plec de clàusules administratives 

particulars, plec de prescripcions tècniques i les memòries d'actuacions en cadascun dels centres docents. 

La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de la 

publicació de l'anunci de licitació.

TERCER. INFORMACIÓ I ACORD, SI PROCEDEIX, AL 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PLA EDIFICANT. 

S'informa breument de l'contingut de l'informe realitzat sobre l'estat de l'expedient que es tramita de el 

PLA EDIFICANT, CSV 1/2019, que en resum diu així: 

El dia 16 d'abril de 2019 dicta resolució de l'conseller d'Educació, Recerca, Cultura i Esports a 

la sol·licitud que l'Ajuntament havia realitzat en data de 5 de juny de 2018, per delegar les 

competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Albalat dels Tarongers. Ja 

que aquest òrgan no disposa de personal qualificat adequat per a aquesta tasca, va ser necessària la 

contractació de serveis professionals, per a això es va iniciar la licitació.

El dia 10 de setembre de 2019 a sessió extraordinària i pública, el ple de l'Ajuntament 

d'Albalat dels Tarongers, va aprovar per unanimitat la tramitació de l'expedient de contractació i plec 

de condicions tècniques i econòmic administratives de la licitació esmentada. 

El dia 12 de setembre de 2019 va publicar l'anunci de la licitació a la plataforma de contractació 

de el sector públic, disposant d'un termini per a presentar ofertes fins al dia 2 d'octubre. El dia 3, la 

Secretària-interventora de l'Ajuntament va elaborar un certificat amb un llistat dels presentats, 

assignant-los un ordre numèric segons el seu registre d'entrada. En total es van presentar vuit 

candidatures.

Amb anterioritat a la finalització de l'termini de presentació d'ofertes, el dia 25 de setembre de 

2019, es va presentar per registre telemàtic un recurs especial en matèria de contractació per tal 

d'impugnar la recusació de la membre tècnica de la taula i, en conseqüència , declarar la nul·litat de 

l'procediment per irregularitat en la composició de la mesa. El recurs va ser anteposat per Jaime Àngel 

Dolz Llorens. El dia 30 de setembre de 2019, la Secretària-interventora va redactar un informe en què es 

justificava la decisió presa per conformar la Mesa, i s'acordava en cas que el
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recurrent es presentés a la licitació, remetre expedient a Tribunal Administratiu Central de Recursos 

Contractuals i sotmetre-ho a consideració de ple de l'Ajuntament en la propera sessió a celebrar per 

a la seva ratificació. 

L'interessat es va presentar juntament amb altres en l'oferta setena, i el procés de licitació va seguir endavant 

en els terminis i termes previstos fins resolució de Tribunal. 

Totes les obertures i revisions de documentació esdevingudes fins a data d'avui, s'han celebrat 

reunides a l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers, al despatx de la Sra. Alcaldessa, les membres de la 

Mesa. La composició d'aquesta és la següent: Amparo Ferrandis Prats, a quan com a vocal; Victòria Díez 

Orts actuant com a vocal i secretària; i la Sra. Alcaldessa, Maite Pérez Furió, actuant com a presidenta.

El dia 8 d'octubre de 2019 des de les 9.50 hores fins a les 11:15 hores, es va procedir a l'obertura 

de el sobre A, el contingut és d'informació administrativa. L'objectiu principal d'aquesta reunió va ser la 

comprovació de si s'havia aportat la documentació requerida i després llistar la informació aportada, es va 

emplaçar a la Taula per a una nova reunió.

El dia 21 d'octubre de 2019 des de les 18:30 hores fins a les 19:30 hores, es va estudiar 

minuciosament tota la documentació presentada arribant a concloure per a cada candidatura si era 

correcta i completa, o si calia aportar nova informació per aclarir o puntualitzar alguns aspectes. 

Amb posterioritat a aquesta reunió, a data de l'23 d'octubre, es van elaborar 5 requeriments de 

documentació, ja que només tres dels licitadors havien seguit les indicacions de l'anunci amb precisió. 

Es va atorgar un termini de dos dies hàbils per a esmenar les deficiències i tots els licitadors van 

respondre a l'requeriment.

El dia 6 de novembre de 2019 des de les 10:00 hores fins les 10:30 hores, es va revisar la 

informació aportada després dels requeriments. Es va llistar la documentació lliurada i es va discernir 

sobre si era correcta i completa o no. Dels vuit licitadors inicials, es va excloure de la licitació a l'oferta 

sisena, presentada per Juan Vicente Torres Alegria, per haver aportat la documentació de el sobre A de 

manera deficient i sense cap possibilitat d'esmena en data de revisió.

El dia 14 de novembre de 2019 la Taula es va reunir novament per a l'obertura d'el sobre B, que 

conté informació relativa a criteris d'avaluació subjectiva. Aquests criteris són onze en total. Cinc d'ells 

consisteixen en l'adopció de compromisos i tenen una puntuació automàtica en funció d'ell mateix. Els sis 

restants depenen d'un judici de valor. Es va acordar puntuar aquests criteris en base a una escala 

qualitativa de cinc graus: molt bona, bona, regular, dolenta o molt dolenta. Segons el grau consensuat per 

la Taula se li atorgarà un percentatge de la puntuació total per a cada criteri, respectivament: el 100%, el 

75%, el 50%, el 25% o el 0%.

Després de l'obertura dels set sobres i comprovació de quins criteris havia justificat cada licitador, es va 

emplaçar a una nova reunió per a l'estudi minuciós i puntuació de les ofertes que encara no ha tingut lloc. 
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El dia 2 de desembre de 2019 va rebre telemàticament una sol·licitud per part de Tribunal 

Administratiu Central de Recursos Contractuals per aportar documentació addicional a l'expedient de 

el recurs 1206/2019 presentat per Jaume Àngel Dolz Llorens. El dia 11 de desembre de 2019 va 

rebre a l'Ajuntament la resolució de Tribunal inadmetent el recurs interposat.

Sense més assumptes o esdeveniments esdevinguts fins al moment de redacció de el present informe, es 

queda a l'espera de prosseguir amb la valoració de el sobre B. A la vista de les actuacions realitzades, 

considera la taula que és convenient la contractació d'assessorament tècnic perquè realitzin un informe 

d'el sobre B; d'acord amb el que preveu el plec de clàusules administratives particulars, Clàusula

18. Valoració de les ofertes; que diu:

Quan per a la valoració de les proposicions es tinguin en compte criteris diferents a el del preu i, per verificar 

que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques de el plec, la mesa de contractació podrà 

sol·licitar, abans de formular la seva proposta, quants informes tècnics consideri precisos. 

Les Taules de contractació podran, així mateix, sol·licitar l'assessorament de tècnics o experts independents 

amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l'objecte de el contracte. 

Aquesta assistència serà autoritzada per l'òrgan de contractació i haurà de ser reflectida expressament en 

l'expedient, amb referència a les identitats dels tècnics o experts assistents, la seva formació i la seva 

experiència professional. 

A la vista del que antecedeix es procedeix a la deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat: 

- Autoritzar la contractació de tècnics amb experiència professional que emetin l'informe sobre els 

criteris subjectius de el sobre B; facultant a la Sra. Alcaldessa per a la selecció i designació dels 

mateixos.

Seguidament s'informa que s'inclou entre les assistències tècniques de el Projecte de l'PLA EDIFICANT, 

l'assistència tècnica de supervisió dels projectes; que el 19 de juliol de 2019 es va sol·licitar de la Diputació 

de València, que després de pagar el preu o taxa corresponent es presta per aquest organisme el citat 

servei de supervisió, que, al desembre de 2019, davant la falta de contestació, havent contactat amb la 

mateixa, ens informen que no tenen servei de supervisió de projectes i no ens el poden prestar. Pel que, 

després de deliberació de l'assumpte, s'acorda per unanimitat, fer contracte menor per a la prestació de 

servei de supervisió dels projectes; facultar a la Sra. Alcaldessa per a la selecció i formalització dels 

mateixos.

Seguidament s'informa que havent-se sol·licitat el reajustament de les anualitats de l'PLA EDIFICANT 

mitjançant resolució de l'conseller d'Educació, Cultura i Esport, ha estat autoritzat, sent la previsió de 

les anualitats segons s'indica a continuació: 

ANUALITATS 

ANUALITATS 

COMPUTABLES 

REDISTRIBUCIÓ 

PROPOSTA 

ANUALITATS 

PROPOSTES 

2019 1.006.605,79 -878.282,24 128.323,55 

2020 846.956,67 0 846.956,67 

2021 0 878.282,24 878.282,24 

TOTAL 

1.853.562,46 0 1.853.562,46 
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Vist pel ple es donen per assabentats i manifesten la seva conformitat amb la mateixa. I sense més assumptes 

que tractar s'aixeca la sessió per la Sra. Alcaldessa, sent les: 19'25

h. del dia de l'encapçalament de la qual jo, com a secretària done fe, i per a constància del que s'ha actuat s'estén la 

present acta que se sotmet a la signatura de la Sra. Alcaldessa.

Vist i plau L'ALCALDESSA LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

Signat: Maite Perez Furio Signat: Amparo Ferrandis Prats
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