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14 / 2010 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 3 
D’AGOST DE 2010.-  
 
A Vinaròs, sent les vuit hores i trenta minuts del dia 3 d’agost de 2010, 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 l’interventor 
municipal, Sr. Andrés V. García García, i 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 existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els assumptes de 
l’ordre del dia que a continuació es relacionen. 

 
 
 
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.- D’acord amb l’article 28 de la 
Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, s’absenta la regidora Mª del Mar Medina Terra. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que la urgència ve donada per la inclusió de l’expedient dins del Fons 
Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat Local i atesos els terminis que regeixen el mateix. 
 
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència, aquesta s’aprova per unanimitat.  
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2.- PROPOSTA EN RELACIÓ A LES OBRES INCLOSES AL FONS ESTATAL PER A 
L’OCUPACIÓ I SOSTENIBILITAT LOCAL RELATIVES AL CENTRE DE DIA PER A MAJORS 
DEPENDENTS I SERVEIS COMPLEMENTÀRIES PER A SERVEIS SOCIALS EN VINARÒS.-  
 
Vist l’expedient que es tramita per a la contractació de les OBRES INCLOSES AL FONS ESTATAL 
PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL RELATIVES AL CENTRE DE DIA PER A 
MAJORS DEPENDENTS I SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A SERVEIS SOCIALS EN 
VINARÒS (EXP. OBRES 02/10) 

 
De conformitat amb l’Acta de la Mesa de Contractació, de data 22 de juliol de 2010, que literalment 
diu: 
 
 
“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

 
Data: 22 de juliol de 2010 
Hora d’inici : 13:00 hores 
Hora de finalització: 13:45 hores 
Lloc: Saló de Plens 

 
Assistents 

 
Jordi Romeu Llorach, president 
Javier Balada Ortega, PVI 
Maribel Sebastiá Flores, PSOE 
Juan Bautista Juan Roig, PP 
Doménec Fontanet Llàtser, BLOC 
Andrés Vicente García García, interventor de la Corporació 
Jordi Romeu Granados, secretari acctal. de la Corporació 
Mª Dolores Miralles Miralles, cap de negociat de Contractació 

 
Ordre del dia 

 
OBRES INCLOSES AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL 
RELATIVES AL CENTRE DE DIA PER A MAJORS DEPENDENTS I SERVEIS 
COMPLEMENTARIS PER A SERVEIS SOCIALS EN VINARÒS (EXP. OBRES 02/10) 

 
Desenvolupament 

 
S’obri la reunió i per part de la Presidència es manifesta la voluntat d’acceptar la baixa realitzada 
per la mercantil UTE GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - OMBRA atenent a la 
justificació que realitza la mateixa. S’indica, a més, que aquest projecte ja va ser el millor valorat 
tècnicament amb un total de 36,5 punts. 

 
D’altra banda, es manifesta que, en tot cas es voluntat de la Corporació, el dur a terme un control 
exhaustiu del personal que contracte l’empresa adjudicatària, a partir de les instruccions que es 
donaran a la direcció facultativa i al responsable del contracte. 

 
Així mateix, el president indica que, com que l’Ajuntament ha estat recentment adjudicatari de dos 
programes de foment de l’ocupació, es mirarà si, en la mesura de les possibilitats legals, aquests 
poden incorporar-se a treballar en aquesta obra, la qual cosa no només redundaria en benefici de 
la inserció laboral a la zona, sinó que també pot ser interessant per a l’empresa, pels beneficis 
fiscals, de seguretat social i ajudes directes a la contractació que pot representar-los.     
  
Per part del Sr. Balada es manifesta, així mateix, que l’oferta de la UTE GESTIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – OMBRA és la que va obtindre millor puntuació en 
l’apartat tècnic, i que, d’acord amb la justificació de l’empresa, creu que aquesta pot fer front a les 
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ofertes de personal i econòmiques realitzades. Que, així mateix, el control de personal serà 
exhaustiu, d’acord amb els plans de treball que la mateixa haurà de presentar de manera periòdica 
davant de l’Administració. 

El Sr. Fontanet indica que sí que es mostra d’acord a adjudicar la contractació a l’empresa UTE 
GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – OMBRA. 

El Sr. Juan considera que el contracte no hauria d’adjudicar-se a la UTE GESTIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – OMBRA, a la vista dels informes tècnics que consten 
a l’expedient. 

El secretari i l’interventor indiquen que, d’acord amb aquestos informes tècnics, no recolzen 
l’adjudicació a la referida mercantil. 

Sotmés l’assumpte a votació, amb els vots favorables de la Presidència, PSOE, PVI i BLOC i el vot 
en contra de la resta de membres (PP, interventor, secretari), la Mesa acorda elevar la següent 
proposta d’acord: 
 
1.- Adjudicar provisionalment la contractació de les OBRES INCLOSES AL FONS ESTATAL PER A 
L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL RELATIVES AL CENTRE DE DIA PER A MAJORS 
DEPENDENTS I SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A SERVEIS SOCIALS EN VINARÒS (EXP. 
OBRES 02/10), a l’empresa UTE GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – OMBRA, 
per un preu de 2.143863,00 € (IVA exclòs), amb les condicions de mà d’obra que consten a la seua 
oferta: contractada, 11.550 dies d’alta a la Seguretat Social; a contractar, 11.550 dies d’alta a la 
Seguretat Social. Pel que fa a les millora, es tindrà en compte l’acceptació que va realitzar l’empresa 
dins l’oferta presentada.  
 
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).” 
 
Vist l’acord adoptat al respecte per la Junta de Govern, en data 28 de juliol de 2010. 
 
Vist l’informe emés per la Secretaria, de data 29 de juliol de 2010. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, de data 30 de juliol de 2010, de ratificació del 
contingut de l’acord adoptat per la Junta de Govern, en data 28 de juliol de 2010.  
 
A l’empara de l’anterior, el Ple de l’Ajuntament acorda per majoria, amb 11 vots a favor (7 vots 
PSPV-PSOE, 3 vots PVI i 1 vot BLOC) i 9 vots en contra (PP), el següent: 
 
“1.- Adjudicar provisionalment la contractació de les OBRES INCLOSES AL FONS ESTATAL PER A 
L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL RELATIVES AL CENTRE DE DIA PER A MAJORS 
DEPENDENTS I SERVEIS COMPLEMENTARIS PER A SERVEIS SOCIALS EN VINARÒS (EXP. 
OBRES 02/10), a l’empresa UTE GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – OMBRA, 
per un preu de 2.143.863,00 € (IVA exclòs), amb les condicions de mà d’obra que consten a la seua 
oferta: contractada, 11.550 dies d’alta a la Seguretat Social; a contractar, 11.550 dies d’alta a la 
Seguretat Social. Pel que fa a les millora, es tindrà en compte l’acceptació que va realitzar l’empresa 
dins l’oferta presentada.  
 
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 
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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).” 
 
 
S’aixeca la sessió a les 8:45 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 
 
 
 
 
 
 
 


