ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE,
CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2015.
Al saló de sessions de l'AJUNTAMENT DE BENICOLET, a les nou trenta hores
del 29 de setembre de 2015, es reuneixen sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa Sra. Llúcia Gregori Català (Compromís per Benicolet), com a
assistents, els regidors
N’Àngel Canet Català (Compromís per Benicolet)
Na Rosa Canet Alborch (Compromís per Benicolet)
En Mateo Prats Prats (PP)
Na Inmaculada Llopis Gilabert (PP)
En José Manuel Boscà Martínez (PP)
N’Ernesto Prats Peiró (PSOE)

Està present la Sra. Eva Rodríguez Molina secretària-interventora per
aixecar acta de la sessió, i prestar durant la mateixa l'assessorament legal
preceptiu.
Declarat obert l'acte per la Presidència, es passa a l'estudi i acord dels
assumptes
consignats
en
l'ordre
del
dia,
de
l’acord:
1r APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, ORDINÀRIA DE
15 DE SETEMBRE.
La secretària dóna lectura extractada de l'acta de la sessió ordinària de 15
de setembre remesa juntament amb la convocatòria de la present sessió.
Sotmesa a votació és trobada conforme i aprovada per unanimitat dels
membres
corporatius
presents
(7
de
7;
núm
legal
7)
2n APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER.
Vist la convocatòria de subvencions de la Diputació de València publicada en
BOP nº 174 de 9 de setembre, per a la realització d'inversions
financerament sostenibles.
Atès que de conformitat amb el que estableix la D.A. sisena de la Llei

Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, l'Ajuntament de Benicolet no compleix amb el requisit de tenir
superàvit en termes d'estabilitat pressupostària per poder ser beneficiari de
subvenció finançada amb el remanent de tresoreria de la Diputació de
València.
D'acord amb la base segona, de les reguladores de la subvenció, podrà ser
beneficiari l'Ajuntament si aprova el Pla Econòmic Financer que incloga la
inversió i que justifique que se’n deriven despeses de manteniment.
Vist el que antecedeix, redactat el Pla Econòmic Financer de justificació
d'inexistència de despeses i manteniment de les previsions del ja aprovat en
sessió plenària del 30.06 es proposa al ple l'adopció del següent acord:
PRIMER: Aprovar el Pla Econòmic Financer que obra en l'expedient,
degudament diligenciat, en els termes enumerats en els antecedents.
SEGON: Donar compte a la Diputació Provincial de València del present
acord en esmena de la documentació presentada per sol·licitar subvenció a
l'empara
del
Pla
d'Inversions
Financerament
Sostenibles.
Sotmesa a votació és trobada conforme i aprovada per unanimitat dels
membres corporatius presents (7 de 7; núm legal 7)
3r ACORD SOBRE APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE
L'OBRA
"RENOVACIÓ
XARXA
ARTERIAL
SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA POTABLE" PAP 2014-15 I DELEGACIÓ A L'ALCALDIA.
Vist l'expedient que es tramita per a l'adjudicació mitjançant procediment
negociat sense publicitat del contracte d'obra RENOVACIÓ XARXA ARTERIAL
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE subvencionada pel Pla Provincial
d'Actuacions Programades 2014-2015 de la Diputació Provincial de València.
Vist el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques pel qual
haurà de regir-se i trobat conforme, ja que es considera que queden
justificades les causes que el motiven.
Atés que el projecte d'obra va ser aprovat per acord plenari de 29 d'abril de
2015 i que consta en l'expedient informe de fiscalització i certificat de
l'existència de crèdit.

D'acord amb el que preveu la disposició addicional 2a 1 i 14 del Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, Real Decret Legislatiu 3/2011
l'òrgan de contractació competent és l'ajuntament ple quan l'import del
contracte, IVA inclòs,excedeixi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost.
Els recursos ordinaris del pressupost per a l'exercici 2015 ascendeixen a
357.728,43.- € pel que l'import de les obres previstes, que ascendeixen a
41.322,31.- € més 8.677.69.- € d’ IVA., determina la competència del ple
per contractar i per tant la seua condició d'òrgan de contractació.
No obstant, d'acord amb el que preveu l'article 22.4 de la Llei de Bases de
Règim Local 7/85 de 2 d'abril el ple pot delegar l'exercici de les seues
atribucions en l'Alcaldessa, amb excepció de les que enumera. En el mateix
sentit l'article 51 del Reglament d'Organització i Funcionament de les
Entitats Locals, RD 2568/86.
L'acord plenari pel qual es produeix la delegació, que s'adoptarà per majoria
simple, produirà efectes des del dia següent al de la seua adopció, sense
perjudici de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Vist el que antecedeix i atès la conveniència i oportunitat de delegar en
l'alcaldia la contractació atès l'important retard de les obres, per raons de
disponibilitat de terrenys conegudes pel ple, i el seu finançament amb
subvenció subjecta a terminis.
D'acord amb el que preveu l'article 110 de la Text Refós de la Llei de
Contractes, RDL 3/2011 i en virtut de les competències que m'atorga la
D.A. 2n del RDL 3/2011 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic per la Sra.Alcaldesa es proposa al ple l'adopció
del següent acord:
PRIMER: Aprovar l'expedient de contractació i la despesa prevista per a
l'exercici 2015 amb càrrec a la partida pressupostària 164-629.03 en el
pressupost vigent per aquest Ajuntament i declarar la forma de contractació
el procediment negociat sense publicitat.
SEGON: aprovar el Plec de Clàusules Administratives que haurà de regir la
contractació de l'obra.
TERCER: Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant

enviament d'invitació a tres empreses amb capacitat i solvència per a
l'execució de l'obra.
QUART: Delegar en l'Alcaldia la competència com a òrgan de contractació, i
en conseqüència per dictar tots els actes administratius que la legislació
contractual atribueix a aquest òrgan, respecte del contracte d'obra de
Renovació Xarxa Arterial de Subministrament d'Aigua inclòs en Pla
d'Actuacions Programades2014-2015.
CINQUÈ: La delegació s'atorga amb les següents condicions:
a) Per a la valoració de les proposicions presentades pels licitadors en
l'adjudicació del contracte es constituirà necessàriament mesa de
contractació, independentment que es tracte de procediment negociat.
b) Cada tres mesos es donarà compte al ple de la gestió de la competència
delegada
i
dels
actes
emanats
en
virtut
de
delegació.
SISÈ: Publicar el present acord en Butlletí Oficial de la Província, sense
perjudici de la seua immediata entrada en vigor.
Sotmesa a votació és trobada conforme i aprovada per unanimitat dels
membres corporatius presents (7 de 7; núm legal 7)
4t. ACORD SOBRE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 7/15 -Transferències
DE CRÈDITS
Vist l'expedient tramitat per modificar crèdits per transferències entre
diferents àrees de despeses per import de TRENTA MIL VUIT-CENTS
VUITANTA-SIS AMB QUARANTA-VUIT (30.846, 48.- €) dins el vigent
Pressupost d'aquesta Corporació.
Atès el que disposa l'art. 162 del RD Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'Hisendes Locals i art. 40 del RD 500/90, les bases
d'execució del pressupost vigents i l'informe de la Sra Secretària
Interventora.
Considerant que les tranferències
ampliables o crèdits extraordinaris.

proposte

no

vinculen

En vista de tot això, es proposa l'adopció del següent acord:

a

partides

PRIMER: Aprovar l'expedient de modificació de crèdits mitjançant
transferències entre distinta àrea de despesa en els següents termes:
AUGMENTS EN CRÈDITS
PARTIDA
DENOMINACIÓ
011-91301 Amortització préstec BCL

IMPORT (euros.)
30.886,48

DISMINUCIONS DE CRÈDITS
PARTIDA
920-12101
920-12100
920-22704
920-22706

DENOMINACIÓ
Complement específic
Complement de destinació
Jurídics, contenciosos
Estudis i treballs tècnics

IMPORT (euros)
7.021,74 €
5.864,74 €
8000 €
10.000 €

TOTAL CRÈDITS transferits: 30.886, 48.- Euros
SEGON: Exposar al públic el present acte per termini de 15 dies hàbils,
previ anunci que s'inserirà en el "Butlletí Oficial de la Província" i en el
tauler d'anuncis de la Corporació, a efecte de reclamacions, considerant-lo
definitivament aprovat en els anteriors termes si transcorregut el termini de
quinze dies de la seua exposició no s'hagueren formulat reclamacions.
Sotmesa a votació és trobada conforme i aprovada per unanimitat dels
membres corporatius presents (7 de 7; núm legal 7)
Finalitzat el coneixement de tots els punts de l'ordre del dia i sense que se
susciten més qüestions la Sra.Alcaldesa dóna per finalitzada la sessió a les
09:37 hores del dia 29 de setembre de 2015 de la qual cosa, com a
secretària, done fe.

LA SECRETÀRIA

Vist i plau L'ALCALDESSA

Signat: Llúcia Gregori Català

