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Acords de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada
en Primera Convocatòria el dia 29 d’Abril de 2010

1. Aprovació de la declaració de urgència de convocatòria

Per l’Alcaldia s’indica que el motiu de la convocatòria amb caràcter d’urgència ho
constituïx la necessitat de no demorar el procés d’adjudicació de les obres que
figuren en l’ordre del dia, a fi que estes puguen concloure en els terminis
assenyalats en la normativa que establix el seu finançament.

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda aprovar la declaració d'urgència de
la convocatòria.

2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior de 15 d’abril de 2010

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l'acta de la sessió de data
15 d'abril de 2010.

3. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia nº 349/2010 a 406/2010

El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions que es troben en poder
de l'expedient.

4. Adjudicació del contracte d'obres de “EDIFICACIÓ DEL AUDITORI
MUNICIPAL”

El Ple de la Corporació, per unanimitat, la adopció del següent acord:

Primer.- Adjudicar amb caràcter provisional el contracte d'obres
d'EDIFICACIÓ DE L'AUDITORI MUNICIPAL, a favor de l'empresa BECSA, S.AU ,
pel preu net cert, de 1.234.775,95 EUR (un milió dos-cents trenta-quatre
mil set-cents setanta-cinc amb noranta-cinc cèntims d'euro) a què
correspon per I.V.A l'import de 197.564,15 euros, (1.432.340,10 € iva
inclòs)

Establir d'acord amb allò que s'ha indicat en el Plec de condicions
particulars i d'acord amb el contingut de l'oferta econòmica aportat per
l'empresa, que la quantia representativa de la baixa econòmica serà
destinada al finançament dels increments impositius que normativament
hagueren sigut establits i a la realització de modificacions que puguen
sorgir durant la vigència del contracte d'acord amb el que establix l'article
202 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Segon.- Notificar l'acord d'adjudicació provisional a l'empresa adjudicatària
i a la resta dels participants en el procés de licitació, publicant-se el seu
contingut en els anuncis del perfil del contractant inserit en la pàgina web
d'este municipi.

Tercer.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies
hàbils comptats des del següent al de la notificació del present acord,
present la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social i
procedisca a constituir la garantia definitiva determinada en el plec de
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condicions, com a requisits necessaris per a l'adopció de l'acord d'elevació
a definitiu de l'acord d'adjudicació provisional.

Quart.- Facultar a l'Alcaldia Presidència perquè procedisca a l'adopció de
l'acord d'adjudicació definitiva de les obres.

Quint.- Sol·licitar de la Conselleria d'Economia i Hisenda, que d'acord amb
la informació facilitada als Servicis Econòmics Municipals per la Intervenció
de la Generalitat Valenciana, es dicte acord expresse que possibilite que la
baixa obtinguda en el procés de licitació no minore l'import de la
subvenció concedida per a l'execució de l'obra en el marc del programa PIP
de 1.591.489 euros i puga ser aplicada al finançament dels increments
impositius que hagen d'aplicar-se en compliment de la normativa tributària
que es trobe en vigor, i a la realització de modificacions del contracte que
resulten necessàries.

5. Adjudicació del contracte d'obres de “RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM I
SOTERRAMENT DE CONTENIDORS DE RESIDUS SÒLIDS EN ELS CARRERS SAN
MIGUEL I JOANOT MARTORELL”

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:

Primer.- Adjudicar amb caràcter provisional el contracte d'obres de
RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM I SOTERRAMENT DE
CONTENIDORS EN EL CARRER SAN MIGUEL I JOANOT MARTORELL, per mitjà
de procediment obert, a favor de l'empresa PAVASAL, pel preu cert, de
261.580,22 € (DOS CENTS SEIXANTA-UN MIL, CINC-CENTS HUITANTA-DOS
AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS D'EURO) a què correspon per I.V.A l'import de
36.080,03 euros.

Establir d'acord amb allò que s'ha indicat en el Plec de condicions
particulars i d'acord amb el contingut de l'oferta econòmica aportat per
l'empresa, que la quantia representativa de la baixa econòmica serà
destinada al finançament dels increments impositius que normativament
hagueren sigut establits i a la realització de modificacions que puguen
sorgir durant la vigència del contracte d'acord amb el que establix l'article
202 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Segon.- Notificar l'acord d'adjudicació provisional a l'empresa adjudicatària
i a la resta dels participants en el procés de licitació, publicant-se el seu
contingut en els anuncis del perfil del contractant inserit en la pàgina web
d'este municipi.

Tercer.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de deu dies hàbils
comptats des del següent al de la notificació del present acord, present la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seues obligacions tributàries i amb la seguretat social i procedisca a
constituir la garantia definitiva determinada en el plec de condicions, com
a requisits necessaris per a l'adopció de l'acord d'elevació a definitiu de
l'acord d'adjudicació provisional.

6. Autorització de compatibilitat sol·licitada per la funcionària SRA Verónica
Marín Bonillo

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per l'empleada pública
SRA Verónica Marín Bonillo per a l'exercici d'activitat empresarial
relacionada amb la realització d'auditories i formació bonificada a
empreses amb les funcions que li corresponen al seu lloc de treball
d'auxiliar administratiu en este Ajuntament, per un període d'un any
prorrogable tàcitament per anualitats completes.

Segon.- Establir que l'autorització concedida queda subjecta al
compliment de les condicions jurídiques reflectides en els articles 1, 3, 11,
12 i 13 de la Llei 53/84,de 26 de desembre, que regula el règim de
compatibilitat amb l'exercici d'activitats amb l'administració pública.

Tercer.- Procedisca's a l'anotació en el Registre de Personal de
l'autorització de compatibilitat atorgada per a la seua constància.


