
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT DE 
FAVARA PLE  DE  DATA 12 DE FEBRER DE DOS MIL DÍHUIT

                       

Dia : 12 de febrer de 2018
Hora 19:00 hores
Lloc Casa Consistorial de Favara

Sessió Extraordinària
Convocatòria Primera 

Assistents
Alcalde-President: Oro Azorín Canet (COMPROMÍS)

Regidors/es: Isabel Borràs Pastor (COMPROMÍS)
José Fco. Vicedo Molina (COMPROMÍS)
Mª José Malonda Pérez (COMPROMIS)
Rafael Gisbert Aragó (PSOE)
Mª Isabel Morató Aragó (PSOE)
Juan José Milvaques Galán (PSOE)
Pedro Juan Victoria Miñana  (PP)
Juan Bautista Serra Galan (PP)

Secretària Interventora Lourdes Navarro Collado

En sessió pública i prèvia convocatòria a l'efecte es reuneixen 
els regidors i les regidores indicats, tots ells integrants del plenari de 
l'Ajuntament.

Per  l'Alcaldia  es  declara  oberta  la  sessió  i  es  procedeix  a 
conèixer  dels  assumptes  inclosos  en  l’Ordre  del  dia  i  que  són  els 
següents:

PRIMER I ÚNIC- APROVAR, SI S’ESCAU, ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
D’OBRES  RELATIU  A  LA  REFORMA  DE  LA  CASA  DE  LA  CULTURA, 
EXPEDIENT: 467/2017.



PRIMER I ÚNIC PUNT.

APROVAR, SI S’ESCAU, ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES RELATIU A LA 
REFORMA DE LA CASA DE LA CULTURA, EXPEDIENT: 467/2017.

Per  l’Alcaldessa,  ORO AZORÍN,  es  dona  la  paraula  a  la  Secretària  perquè 
procedisca a la lectura literal a la proposta d’acord d’aprovació d’adjudicació 
del contracte d'obres inclosa al punt de l’ordre del dia, següent:

<< PROPOSTA D’ALCALDIA 

ADJUDICACIÓ OBRES DE REFORMA CASA DE LA CULTURA

Vist que, per aquesta Alcaldia es va detectar la necessitat de realitzar  
la contractació de Obres consistents en Reforma de la casa de la cultura,  
aprovat el Projecte d'Obres, efectuat el replanteig i  existint la disponibilitat  
dels terrenys.

         Vist que l'Ajuntament no compta amb mitjans materials ni personals per  
a escometre aquesta obra.

         Vist que es va emetre Informe d'Intervenció sobre el percentatge que  
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost  
vigent i informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a  
seguir i l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.

         Vist que, per acord plenari de data 06/09/2017, es va aprovar iniciar  
l'expedient  per  a  la  contractació  referenciada  motivant  la  necessitat  i  
idoneïtat de la contractació proposada.

         Vist que en data 23/10/2017 es va redactar i va incorporar a l'expedient  
el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que  
han  de  regir  l'adjudicació  del  contracte  i  que  en  data  29/09/2017  per  la  
Secretaria - Interventora es va realitzar la retenció de crèdit oportuna i es va  
emetre informe favorable de fiscalització de l'expedient.

         Vist que, mitjançant acord plenari de data 23/10/2017, es va aprovar  
l'expedient i els Plecs de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques  
per  a  l'adjudicació  de  Obres  i  així  mateix  es  va  procedir  a  autoritzar  la  
despesa que suposa l'adjudicació del mateix. 

Vist  que  en  data  13/11/2017  es  va  publicar  anunci  de  licitació  per  
termini de 26 dies en BOP de València nº 217  i en el Perfil de contractant de  
l'òrgan  de  contractació,  a  fi  que  els  interessats  presentaren  les  seues  
proposicions i  que durant la licitació es van presentar les proposicions que 
consten en l'expedient.

Vist que es va constituir en data 19/12/2017 i en data 10/01/2018 la  
Mesa de contractació, òrgan competent per a la valoració de les proposicions,  
i aquesta, tenint en compte com a únic criteri d'adjudicació el preu més baix,  
va realitzar proposta d'adjudicació a favor de la mercantil  VICTOR TORMO,  
S.L..

Vist  que  en  data  2712/2017  es  va  emetre  informe per  l’Arquitecte  
Tècnic Javier  Gimeno Bou en relació al requeriment de justificació de baixa  
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temerària per la mercantil Victor Tormo SL, i de l’informe es dedueix:

-  la justificació respecte de la viabilitat  de l’oferta segons el  volum d’obra  
contractada actualment per l’empresa i pel mitjos pròpies per executar l’obra  
del projecte de reforma.

- La justificació de la solvència per la Classificació de l’empesa i equip tècnic

Vist  que  es  va  requerir  al  licitador  que  va  presentar  l'oferta  
econòmicament  més  avantatjosa  perquè  presentara  la  documentació  
justificativa al fet que fan referència els articles 146.1 i 151.2/al fet que fa  
referència l'article 151.2 del TRLCSP, així com justificació de la constitució de  
la  garantia  definitiva  i,  a  més,  que  disposa  dels  mitjans  que  s'haguera  
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.

Vist  que  el  licitador  VICTOR  TORMO,  S.L.  va  constituir  garantia  
definitiva en data 16/01/2018 per import de 7.422,50.- euros i mitjançant aval  
bancari de l’entitat Sabadell i va presentar els documents justificatius exigits  
que obren a l’expedient.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i  
de conformitat amb l'establit en l'article 151.4 i en 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 la mercantil VICTOR TORMO, S.L., con CIF B98257116 
el contracte de Obres consistent en Reforma de la casa de la cultura, pel  
preu de 148.450.- euros i 31.174,5.- euros d’IVA, per procediment Obert,  
oferta  econòmicament  més  avantatjosa,  un  únic  criteri  d'adjudicació,  
aprovada  per  acord  plenari  d’aquesta  ajuntament  de  data  23/10/2017  i  
publicada  en  BOP  de  València  nº  217  de  13/11/2017  i  en  el  Perfil  de  
contractant.

SEGON. Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de  
la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als candidats que no han  
resultat adjudicataris.

TERCER. Notificar  a  VICTOR  TORMO,  S.L.,  adjudicatari  del  contracte,  la  
present Resolució i citar-li per a la signatura del contracte.

QUART. Requerir a l’adjudicatari que presente el Pla de Seguretat i Salut de  
l'Obra ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat del  
Projecte  per  a  la  seua  aprovació  per  l'Ajuntament  previ  informe  del  
Coordinador de Seguretat i Salut o Director Facultatiu de les Obres i la seua  
posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà  
a l'acta de replanteig i inici de l'obra.

 

CINQUÈ. Publicar  la  formalització  del  contracte  d'obres  consistents  en 
Reforma de la casa de la cultura en el Perfil de contractant, i publicar anunci  
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en el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  en el  termini  de  quaranta-vuit  dies  a  
comptar des de la mateixa.

 

Així mateix, publicar l'adjudicació en la seu electrònica d'aquest Ajuntament  
[http://favara.sedelectronica.es].

 

SISÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes  
del Sector Públic, de conformitat amb el que es disposa en 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.

 

SETÈ. Remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la  
Comunitat Autònoma una còpia certificada del document mitjançant el qual  
s'hagués formalitzat el contracte, acompanyada d'un extracte de l'expedient  
del que es derive, sempre que la quantia del contracte excedisca de 600.000  
euros, dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte>>.

Per Alcaldia es dona la paraula al portaveu del Grup Municipal Popular perquè 
manifeste alguna observació o petició d’informació.

El portaveu del grup municipal Popular, PEDRO JUAN VICTORIA, comenta que 
estan d’acord en que es té que reformar l’edifici però d’aquesta obra no estan 
d’acord.

L’Alcaldessa dona pas a la votació del punt de l’ordre del dia

Sotmés a votació  la  proposta  d’alcaldia  es aprovada amb el vot a 

favor de tres regidors del Grup Municipal Socialista i vot a favor des 

quatre  regidors  dels  grup  municipal  Compromís  i  amb  el  vot  en 

contra de dos regidores regidors del Grup Municipal Popular.

L’Alcaldessa proposa als membres assistents incorporar com a punt de l’ordre 
del dia el punt de  Precs i preguntes, i sotmesa a votació la incorporació es 
aprovada la incorporació per unanimitat dels regidors.

Es dona pas al punt de Precs i preguntes.

SEGON PUNT
PRECS I PREGUNTES.

Per Alcaldia es dona la paraula al portaveu del Grup Municipal Popular perquè 
manifeste algú prec i pregunta i sense  cap prec i pregunta s ‘alça la sessió.
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I no havent-hi més assumptes que tractar  i sent les denou hores  i quinze 
minuts del dia 12 de febrer de 2018, la Presidència va alçar la sessió, de la 
qual com a secretària estenc esta acta.

       Vist i plau
      L'Alcaldessa

         La  Secretària
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