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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRAT EL DÍA 3 DE MAIG DE 2010
=================================================================
Assisteixen:
Alcalde
En Joaquim Puig Ferrer
Regidors
En Ernesto Blanch Marín
Na Sandra García Meseguer
Na Palmira Mestre Tena
En Rhamses Ripollés Puig
En Rafael Pallarés Traver
Na María Luz Blasco Querol
Na Isabel Sangüesa Carbó
En Guillermo Sangüesa Teruel
En Jesús Ortí Adell
Secretària
Na Pilar García Cerdán
Excusa la seva assistència:
Na Milagros Vallivana Ripollés Segura

En la ciutat de Morella sent les vint hores,
del dia tres de maig de dos mil deu, es van
reunir les persones que se relacionen al
marge.
Reunits en el Saló de Sessions de
l’Ajuntament de la ciutat de Morella, al
objecte de procedir a celebrar la sessió
extraordinària i urgent corresponent a
aquest dia. L’Alcalde obri la sessió
corresponent al dia de avui i procedeix
seguidament a analitzar els distints punts
de l’ordre del dia.

1.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, OBRA “ADECUACIÓN Y
ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES, ESCUELA DE
ADULTOS, BIBLIOTECA Y LUDOTECA” CORRESPONENT AL FONS ESTATAL
2010.- Vist que en el Ple de 11 de març de 2010 es va aprovar l’expedient i el Plec de
Clàusules Administratives Particulars per a l’adjudicació de les obres consistents en
“Adecuación y accesibilidad de edificio para actividades culturales, escuela de adultos,
biblioteca y ludoteca”, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa,
diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent.
Vist que amb data 27 de març de 2010 es va publicar anunci de licitació per un termini
de tretze dies en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, a fi que els interessats presentaren les seues
proposicions.
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l’expedient.
Vist que amb data 20 d’abril de 2010 es va constituir la Mesa de contractació, i esta,
després de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta
d’adjudicació a favor de SOLVI OBRES I SERVEIS S.L., examinada la documentació
que l’acompanya i d’acord amb la mateixa i de conformitat amb el que estableix
l’article 135.3 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic,
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que aquest es tracta d’un projecte que
permetrà alliberar uns altres espais com la guarderia al passar l’escola d’adults a
aquest edifici.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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Pren la paraula el Sr. Puig per reiterar l’agraïment a la Fundació Bancaixa per la
cessió d’aquest edifici i així poder portar a cap aquest projecte.
el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte d’obres
de “Adecuación y accesibilidad de edificio para actividades culturales, escuela de
adultos, biblioteca y ludoteca”, a l’empresa SOLVI OBRES I SERVEIS S.L, per l’import
de 62.645,32 euros i 10.023,25 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit i
d’acord amb la valoració realitzada pels tècnics.
SEGON.- Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han resultat
adjudicataris.
TERCER .- Notificar i requerir a SOLVI OBRES I SERVEIS S.L., adjudicatari
provisional del contracte, perquè presente, la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
i qualsevol altres documents acreditatius de la seua aptitud per a contractar, així com
constituir la garantia definitiva, sent el termini per a elevar a definitiva l’adjudicació
provisional de deu dies hàbils.
QUART.- Publicar l’adjudicació provisional del contracte per mitjà d’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Perfil de Contractant.
QUINT.- Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s’emeta informe-proposta i
es done compte al Ple per a resoldre respecte d’això.
2.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, OBRA “INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA VIDEOCONFERENCIAS, RETRANSMISIÓN DE ACTOS
INSTITUCIONALES Y ACCESO DE LA CIUDADANÍA A NUEVAS TECNOLOGÍAS”
CORRESPONENT AL FONS ESTATAL 2010.- Vist que en el Ple de 11 de març de
2010 es va aprovar l’expedient i el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a
l’adjudicació de la contractació del subministrament de “Infraestructura y equipamiento
para videoconferencias, retransmisión de actos institucionales y acceso de la
ciudadanía a nuevas tecnologías”, per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent.
Vist que amb data 27 de març de 2010 es va publicar anunci de licitació per un termini
de tretze dies en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, a fi que els interessats presentaren les seues
proposicions.
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l’expedient.
Vist que amb data 20 d’abril de 2010 es va constituir la Mesa de contractació, i esta,
després de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta
d’adjudicació a favor de AUDIOVISIÓN TEC C.B. examinada la documentació que
l’acompanya i d’acord amb la mateixa i de conformitat amb el que estableix l’article
135.3 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic,

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

2010-05-03 PLE EXTRAORDINARI

3

Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que el tema de les noves tecnologies és una
de les apostes més importants que té Morella.
el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment la contractació del
subministrament de “Infraestructura y equipamiento para videoconferencias,
retransmisión de actos institucionales y acceso de la ciudadanía a nuevas
tecnologías”, a l’empresa AUDIOVISION TEC C.B., per l’import de 30.172,41 euros i
4.827,58 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit i d’acord amb la
valoració realitzada pels tècnics.
SEGON.- Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han resultat
adjudicataris.
TERCER .- Notificar i requerir a AUDIOVISION TEC C.B., adjudicatari provisional del
contracte, perquè presente, la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol
altres documents acreditatius de la seua aptitud per a contractar, així com constituir la
garantia definitiva, sent el termini per a elevar a definitiva l’adjudicació provisional de
deu dies hàbils.
QUART.- Publicar l’adjudicació provisional del contracte per mitjà d’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Perfil de Contractant.
QUINT.- Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s’emeta informe-proposta i
es done compte al Ple per a resoldre respecte d’això.
3.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, OBRA “NUEVO ACCESO AL
CASTILLO” CORRESPONENT AL FONS ESTATAL 2010.- Vist que en el Ple de 11
de març de 2010 es va aprovar l’expedient i el Plec de Clàusules Administratives
Particulars per a l’adjudicació de les obres consistents en “Nuevo acceso al Castillo”,
per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació i tramitació urgent.
Vist que amb data 27 de març de 2010 es va publicar anunci de licitació per un termini
de tretze dies en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, a fi que els interessats presentaren les seues
proposicions.
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l’expedient.
Vist que amb data 20 d’abril de 2010 es va constituir la Mesa de contractació, i esta,
després de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta
d’adjudicació a favor de EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA VALL S.A.
examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb la mateixa i de conformitat
amb el que estableix l’article 135.3 i la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
Pren la paraula el Sr. Sangüesa per dir que aquesta és una obra molt necessària de
cara a les obres del futur Parador, aprofitant al mateix temps per restaurar un tram de
muralla.
Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu
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el Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte d’obres
de “Nuevo acceso al Castillo” a l’empresa EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES
LA VALL S.A per l’import de 88.569,18 euros i 14.171,07 euros corresponents a
l’Impost sobre el Valor Afegit i d’acord amb la valoració realitzada pels tècnics.
SEGON.- Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han resultat
adjudicataris.
TERCER .- Notificar i requerir a EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES LA VALL
S.A., adjudicatari provisional del contracte, perquè presente, la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol altres documents acreditatius de la
seua aptitud per a contractar, així com constituir la garantia definitiva, sent el termini
per a elevar a definitiva l’adjudicació provisional de deu dies hàbils.
QUART.- Publicar l’adjudicació provisional del contracte per mitjà d’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Perfil de Contractant.
QUINT.- Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s’emeta informe-proposta i
es done compte al Ple per a resoldre respecte d’això.
I sense d’altres temes a tractar s’alça la sessió sent les vint hores i deu minuts, de la
que s’estén la present acta, que llegida i aprovada, serà transcrita al corresponent
llibre, de tot el que com a Secretària certifique.

Aquest document només té validessa informativa, mai valor certirficatiu

