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07 / 2009 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 13 DE 
MARÇ DE 2009.- 
  
A Vinaròs, sent les tretze hores i quinze minuts del dia tretze de març de dos mil nou, es reuneixen, en 
primera convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial baix la Presidència de l’alcalde, Sr. 
Jorge L. Romeu Llorach, assistit, pel secretari accidental, Sr. Jordi Romeu Granados i el 
viceinterventor, Sr. Óscar J. Moreno Ayza, els següents senyors regidors: 
 
PSPV-PSOE 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
VICENT ANDREU ALBIOL QUER 
MARÍA JOSÉ FERRER REDÓN  
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
 
PVI 
JAVIER BALADA ORTEGA 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
MARIA DOLORES MIRALLES MIR 
 
BLOC  
DOMÉNEC FONTANET I LLÀTSER 
 
PP 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 
ERNESTO MOLINOS REDÓ 
LUIS GANDÍA QUEROL  
Mª DEL MAR MEDINA TERRA 
MERCEDES BAILA BLANCHADELL 
AMPARO MARTÍNEZ ALBIOL 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER 
ELISABET FERNÁNDEZ MILLAN 
JOAQUÍN TORRES BOIX 
MARCELA BARBÉ BELTRÁN 
 
 
Obert l’acte per la Presidència, i com que es constata l’existència de quòrum suficient, es procedeix a 
tractar els assumptes de l’ordre del dia que a continuació es relacionen. 
 
 
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.- El Sr. Alcalde manifesta que la 
urgència ve donada per la inclusió de les obres de reforma i ampliació del Mercat Municipal dins del 
Fons Estatal d’Inversió Local. 
 
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència, aquesta s’aprova per unanimitat.  
 
 
 
2.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MERCAT 
MUNICIPAL.- En relació amb l’expedient de contractació de les obres de reforma i ampliació del Mercat 
Municipal, incloses dins del Fons Estatal d’Inversió Local.  
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Vista l’Acta de la Mesa de Contractació de data 12 de març de 2009, en la qual es fa constar l’informe 
emés conjuntament pel secretari accidental i el viceinterventor relatiu a la valoració d’ofertes 
presentades. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia de data 12 de març de 2009 : 
 
“En relació amb el les OBRES INCLOSES AL FONS D’INVERSIÓ LOCAL RELATIVES AL PROJECTE 
DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL SANT AGUSTÍ (EXP. OBRES 02/09). 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació, de data 12 de març de 2009. 
 
Vista la necessitat de comptar amb la disponibilitat dels terrenys necessaris per a l’execució de l’obra, i 
tenint en compte que, segons s’ha comunicat als actuals venedors del Mercat, dels dies 23 a 29 de 
març de 2009 es procedirà a la desocupació del mateix.  
 
Atés que les obres de referència es troben incloses dins del Fons Estatal d’Inversió Local, segons 
resolució del Secretario de Estado de Cooperación Territorial (art. 5.4 del Reial Decret Llei 9/2008) de 
data 17 de gener de 2009 i és necessària la urgent adjudicació de les mateixes per tal de poder iniciar 
l’execució al més prompte possible. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del present acord: 
 

1) Adjudicar provisionalment la contractació de les OBRES INCLOSES AL FONS D’INVERSIÓ 
LOCAL RELATIVES AL PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL 
SANT AGUSTÍ (EXP. OBRES 02/09), a l’empresa BM3 OBRAS Y SERVICIOS SA, per un preu 
de 2.047.030,30 € (IVA exclòs), amb les condicions de mà d’obra que consten a la seua oferta: 
contractada, 9.360 dies d’alta a la Seguretat Social; a contractar, 9.360 dies d’alta a la Seguretat 
Social. Pel que fa a les millores, es tindrà en compte el valor de pressupost d’execució material 
que consta a la seua oferta (650.700 €), sense perjudici que aquest Ajuntament haurà de 
concretar el contingut de les mateixes, acceptant expressament el que es proposa o exigint la 
incorporació d’altres d’acord amb el que disposa la clàusula 22 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 

 
2) Notificar als licitadors que han participat a la licitació. 

 
3) Publicar l’adjudicació provisional en el Perfil de Contractant. Amb indicació, pel que fa al proposat 

adjudicatari provisional, que disposa d’un termini de 10 dies hàbils des d’aquesta publicació per 
a presentar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en l’acompliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com constituir la garantia definitiva pel 5 
per cent del preu d’adjudicació (IVA exclòs).” 

 
Sotmés l’assumpte a votació, el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar per unanimitat la proposta d’acord 
anterior. 
 

 
S’aixeca la sessió a les 13:45 hores del dia que consta a l’encapçalament, de la qual cosa, com a 
secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vist i plau del Sr. alcalde.  
  
 Vist-i-plau 
El secretari acctal. L’alcalde 
 
 
Jordi Romeu Granados Jorge Romeu Llorach 
 
 


