
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la Sessió

Expedient núm.: 9520/2016
Caràcter de la sessió: ordinària
Dia i Hora de la Reunió: 22/08/2016, 13.00 hores. 
Convocatòria: 1ª
Lloc de Celebració: Saló de Juntes de la Casa Consistorial

Assistents

Alcalde:
Enric Pla Vall 

Regidors:
Guillem Alsina Gilabert (PSPV-PSOE)
Doménec Fontanet Llàtser (COMPROMÍS)
Hugo Romero Ferrer (TSV)
María Cano Palomo (PSPV-PSOE)
Jordi Moliner Calventos (COMPROMÍS)
Jan Valls Fernández (TSV)
Marc Albella Esteller (PSPV-PSOE)

Secretari:
Jordi Romeu Granados

Interventora:
Leonor Balmes Sans 

Excusa la seua absència: ningú.

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.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L'ESBORRANY  DE  L'ACTA  DE  LA  SESSIÓ
ANTERIOR DE DATA 16 D'AGOST DE 2016 (EXP. 9372/2016).- Se sotmet a votació
l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 16 d'agost de 2016, que prèviament
s'ha distribuït a tots els membres juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia de la
present sessió.

La Presidència pregunta als assistents si volen fer alguna observació a l'esborrany de
l'acta de la sessió de data 16 d'agost de 2016.

No havent-se fet cap observació, s'aprova per unanimitat l'esborrany de l'acta de la
sessió anterior.



 

2.- DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSOS ASSUMPTES.- 

2.1.- De l'escrit remés per Facsa Aigües de Vinaròs (registre d'entrada núm. 13397 de
17.08.2016), pel qual sol·licita a l'Ajuntament de Vinaròs s'autoritze la suspensió del
subministrament  del  servei  municipal  d'aigües potables als  abonats referenciats en
llistat  adjuntat,  de  conformitat  amb  l'article  36  del  Reglament  de  Servei  Municipal
d'Aigües Potables. A la vista de l'anterior, la Junta de Govern queda assabentada i
acorda  traslladar  aquest  acord  al  departament  municipal  de  Benestar  Social  als
efectes oportuns.

2.2.- Es dóna compte de l'informe de Secretaria de data 18.08.2016 en relació amb la
implementació de la política de transparència, per part d'aquest Ajuntament amb el
següent contingut:

”Jordi  Romeu  Granados,  secretario  acctal  del  Ayuntamiento,  en  relación  con  la
implementación de la política de transparencia, por parte de este Ayuntamiento y, en
particular,  las  obligaciones  de  transparencia  activa  derivadas  de  la  normativa  de
aplicación

INFORMO

 

1. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,  Acceso a la Información

Pública  y  Buen  Gobierno  y  la  Ley  2/2015  de  2  de  abril  de  la  Generalitat,  de

Transparencia,  Buen  Gobierno  y  Participación  Ciudadana  de  la  Comunidad

Valenciana, establece, en sus arts. 6 a 8 la publicación determinada información por

parte  de las  Administraciones Públicas,  lo  cual  se llevará  a  cabo en su  Portal  de

Transparencia.

2. Por  su  parte,  el  art.  9  de  la  Ley  2/2015  de  2  de  abril  de  la  Generalitat,  de

Transparencia,  Buen  Gobierno  y  Participación  Ciudadana  de  la  Comunidad

Valenciana, indica la información mínima a publicar en la página web institucional, de

modo actualizado y estructurado.

3. Por su parte el Ayuntamiento de Vinaròs ha adoptado por llevar a cabo la publicidad

activa  de  información  mediante  el  estándar  establecido  por  la  organización

Transparencia  Internacional  España,  denominado  ITA  2014  y  que  consta  de  80

indicadores, los cuales contienen los elementos indicados en los puntos anteriores.

4. Al  día de la fecha  el  Ayuntamiento de Vinaròs cumple 55 de un total  de los 80

indicadores señalados, lo que supone el  68,75% de los mismos. Dichos indicadores

son los que se detallan a continuación:



 

 INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

◦ 18 indicadores, el Ayuntamiento cumple con 16 lo que supone el 88%

 RELACIONES CON LOS CIUDADANOS Y LA SOCIEDAD

◦ 16 indicadores, el Ayuntamiento cumple con 10 lo que supone el 62,50%

 TRANSPARENCIA ECONÓMICA FINANCIERA

◦ 11 indicadores, el Ayuntamiento cumple con 3 lo que supone el 27%

 TRANSPARENCIA  EN  LAS  CONTRATACIONES  Y  COSTES  DE  LOS

SERVICIOS

◦ 4 indicadores, el Ayuntamiento cumple con 3 lo que supone el 75%

 TRANSPARENCIA EN MATERIAS  DE  URBANISMO,  OBRAS PÚBLICAS Y

MEDIO AMBIENTE

◦ 15 indicadores, el Ayuntamiento cumple con 10 lo que supone el 66%

 INDICADORES LEY DE TRANSPARENCIA

◦ 16 indicadores, el Ayuntamiento cumple con 13 lo que supone el 81%

5. Los  indicadores  que  quedan  por  implementar  son  los  que  se  señalan  a

continuación  (junto  a  los  mismos,  se  indica  la  unidad  responsable  de  su

cumplimiento):

1) Datos Biográficos (Faltan todos los de Tots i Totes Som Vinaròs y Lluís Batalla)

16) Visionado en directo de los Plenos (Concejalía de Gobierno Abierto)

22) Publicación sobre las preguntas recibidas por los ciudadanos (Concejalía de       

Gobierno Abierto)

25) Información sobre tráfico y servicios (Concejalía de Gobierno Abierto)

27) Opinión grupos políticos (Concejalía de Gobierno Abierto)

28) Espacio para asociaciones (Concejalía de Gobierno Abierto)

32) Presupuestos participativos (Concejalía de Gobierno Abierto)

34) Encuestas sobre prestaciones de servicios (Concejalía de Gobierno Abierto)

35) Modificaciones presupuestarias (Intervención-Tesorería)

38) Autonomía Fiscal (Intervención-Tesorería)

39) Financiamiento estabilidad presupuestaria (Intervención-Tesorería)

40) Ingresos fiscales por habitante (Intervención-Tesorería)

41) Gasto por habitante (Intervención-Tesorería)



 

42) Inversión por habitante (Intervención-Tesorería)

43) Periodo medio a cobro (Intervención-Tesorería)

45) Deuda pública consolidada (Intervención-Tesorería)

49) Coste efectivo del servicio (Intervención-Tesorería)

54) Convenios urbanísticos (Urbanismo)

61) Obras en curso (Urbanismo)

62) Obras realizadas (Urbanismo)

63) Inversión en infraestructuras por habitante (Intervención-Tesorería)

64) Proporción de ingresos del urbanismo (Intervención-Tesorería)

70) Contratos menores (Intervención-Tesorería)

73) Subvenciones y ayudas públicas concedidas (Intervención-Tesorería)

79) Cuentas anuales (Intervención-Tesorería)

Para su constancia y a los efectos oportunos.”

A la  vista  de  l'anterior  la  Junta  de  Govern  queda assabentada i  acorda traslladar
aquest acord als departaments responsables per al seu acompliment. 

3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ LOT DE FACTURES CODI 53 (EXP. 9470/2016).- A la
vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 17 d'agost de 2016:

”Dña.  María  Cano  Palomo,  Concejal  de  Hacienda  y  Empleo  del  Magnífico
ayuntamiento de Vinaròs

Visto el lote de facturas codigo 53 por importe de 58.465,49 euros

NOMBRE TERCERO NUM FRA FECHA IMPORTE

ALESIA MARTINEZ ALONSO 2016 V-8 23-jul.-16 2.783,00

ALFREDO BARBERA BARBE A250716 28-jul.-16 6.072,50

ARTES GRAFICAS CASTELL SL 1642-73 15-jul.-16 31,20

ASOCIACION CULTURAL TEATRALIZARTE 14 26-jul.-16 847,00

CEPSA CARD SA 2016P1014850 29-febr.-16 83,79

COMPAÑIA VALENCIANA DE REVISIONES SL 1390 30-juny-16 595,27

DISMUYVI - VICENTE VILLARROYA PALATSI 522 23-jul.-16 71,72

DISNET  -  HIGIENE PROFESIONAL PARRIEGO SLU 953 08-juny-16 177,72

FLORISTERIA VINAFLOR-JOSEFA NIÑEROLA FERRERES 54 01-jul.-16 1.606,00

HELVETIA COMPAÑIA SUIZA 6607098734-000001 01-abr.-16 143,00

IL.LUMINACIONS ZEROLUX SL 21 06-jul.-16 6.751,20

JAVIER VILLARROYA FRANCISCO 55 08-jul.-16 1.925,75



 

L'AIFFA  - AGENCIA D'INFORMACIO, FORMACIO DE 
AUCIOVISUAL

2016/046 27-jul.-16 300,00

LITOCOLOR LINEART SL 16370 27-jul.-16 32,67

MENONGE93 SL 1 20-jul.-16 394,40

OFERTAS COSTA AZAHAR SL 48 29-jul.-16 27.166,67

PUBLIVAQUER ROTULART CB 355 19-jul.-16 145,20

SUMINISTROS INDUSTRIALES SERVOL SL TI 950 30-juny-16 2.159,85

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBH 
SUCURSAL EN ESPAÑA

3021280 07-jul.-16 2.392,85

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBH 
SUCURSAL EN ESPAÑA

3021281 20-jul.-16 2.392,85

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBH 
SUCURSAL EN ESPAÑA

3021282 20-jul.-16 2.392,85

TOTAL....................... 58465,49

Vista la conformidad dad a la misma del responsable de la adquisición/contratación.

Visto el informe favorable de la Intervención municipal.

En aplicación del decreto de delegación de competencias de fecha 25 de Junio de
2015.

 

A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  SE  PROPONE  LA  ADOPCIÓN  DEL  SIGUIENTE
ACUERDO:

 

PRIMERO.- Aprobar las FACTURAS CODIGO 53

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago por
importe de 58.465,49 con cargo a la partida presupuestaria correspondiente

TERCERO.-  Dar  traslado  de  lo  acordado  a  la  Intervención  y  a  la  Tesorería
municipales a los efectos oportunos.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la
proposta anterior.

4.-  PROPOSTA PER A APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
D'ARRENDAMENT D'UN SOLAR UBICAT AL COSTAT DEL MAGATZEM DE LA
BRIGADA MUNICIPAL, PER AL DIPÒSIT DE MATERIAL I ALTRES ELEMENTS DE
LA BRIGADA MUNICIPAL (EXP. 6456/2014).- A la vista de l'informe emes per la TAG
de contractació de data 2 d'agost de 2016:

”ANTECEDENTS DE FET



 

1. En data 3 de setembre de 2014 l’Ajuntament de Vinaròs va subscriure contracte de
l'Arrendament d'un solar ubicat al costat del Magatzem de la Brigada Municipal, per al
dipòsit  de  material  i  altres  elements  de  la  Brigada  municipal  (Exp.  Menor  09/14-
Gest.6456/14), amb el Sr. J. V. D. B., amb DNI: 36.622.369-K.

2. En data 28 de juliol de 2016 (registre entrada RC 12520), el Sr. J. V. D. B., presenta
escrit  pel  qual  sol·licita  la  pròrroga  d’un  any  del  contracte  subscrit  amb  aquest
Ajuntament de Vinaròs, en data 3 de setembre de 2014, de conformitat amb el previst
en la clàusula segona del contracte.

3. En data 9 de juny de 2016, el Sr . Josep Miquel Forner,  l'enginyer tècnic d'obres
públiques municipal, amb el vistiplau del Sr. Guillermo Alsina Gilabert,  regidor d'Obres
i Serveis, proposen prorrogar el contracte.

FONAMENTS DE DRET

La clàusula segona del contracte indiqua el següent:

“La duración del arrendamiento se establece desde el dia de la fecha y por un plazo
de dos años, así mismo podrán aprobarse dos prórrogas, de año en año por mutuo
acuerdo entre las partes.
No obstante ello, el contrato podrá quedar sin efecto de forma anticipada si alguna de
las partes así lo comunica a la otra, con al menos tres meses de antelación a lafecha
de resolución contractual que se indique en dicha comunicación.”

CONCLUSIÓ:

S’informa favorablement la sol·licitud de pròrroga de referència, per la qual cosa es
proposa a la Junta de Govern Local:

1) Aprovar la primera pròrroga d’un any del contracte subscrit amb el Sr. J. V. D. B., en
data 3 de setembre de 2014, relatiu a l'Arrendament d'un solar ubicat al costat del
Magatzem de la Brigada Municipal, per al dipòsit de material i altres elements de la
Brigada  municipal  (Exp.  Menor  09/14  Gest.  6456/2014),  per  import  de
2.022,24€/anuals.

2) Notificar a la persona interessada.

3) Comunicar a la Intervenció de Fons, i  Brigada d'Obres i Serveis als efectes adients.

4) Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la
proposta anterior.



 

5.- DESPATX EXTRAORDINARI.-

DE  1.-     PROPOSTA PER  A  L'ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  DEL  SERVEI
D'IMPARTICIÓ DE CLASSES DE TEATRE I ACTUACIONS TEATRALS DE L'AULA
MUNICIPAL DE TEATRE DE VINARÒS (EXP. 442/2016).- El Sr. alcalde dóna compte
de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la Junta de Govern. Sotmesa
a votació, la Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de l'acta de la mesa de contractació de data 26 de juliol de 2016:

”ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Data: 26 de juliol de 2016
Hora d’inici: 13:30 hores
Hora de finalització: 14:15 hores
Lloc: Saló de Plens  

Assistents:

Hugo Romero Ferrer,  president

David Adell Miralles, TSV
Guillem Alsina Gilabert, PSOE
Juan Amat Sesé, PP
M. Dolores Miralles Mir, PVI
Domènec Fontanet Llàtser, COMPROMÍS 
Josep Lluís Batalla Callau, ACORD CIUTADÀ

Oscar J. Moreno Ayza, viceinterventor de fons
Jordi Romeu Granados, secretari acctal. 

Núria Abella Calduch, TAG, secretària de la Mesa 
Rosa Pilar Blasco Cornelles, administrativa, suport administratiu

Amparo  Chaler  Pablo,  animadora  sociocultural,  per  informar  en  relació  amb  el
contracte del Servei d'impartició de classes de teatre i actuacions teatrals de l'Aula
Municipal de Teatre de Vinaròs.

Ordre del dia:

(.../...)

3.-  CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI  D'IMPARTICIÓ  DE  CLASSES  DE  TEATRE  I
ACTUACIONS TEATRALS DE L'AULA MUNICIPAL DE TEATRE DE VINARÒS. (EXP.
442/20166).

Desenvolupament:

La presidència comunica que s'alterarà l'ordre del dia, i, en primer lloc, es tractarà la
contractació del servei de classes de teatre i actuacions teatrals ja que en aquest punt



 

estarà present l'animadora sociocultural de l'Ajuntament.

1.  CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI  D'IMPARTICIÓ  DE  CLASSES  DE  TEATRE  I
ACTUACIONS TEATRALS DE L'AULA MUNICIPAL DE TEATRE DE VINARÒS. (EXP.
442/2016).

El  secretari  accidental  de  la  Corporació  dóna  compte  de  l'informe  de  l'animadora
sociocultural  de  l'Ajuntament,  de data  26  de  juliol  de  2016,  el  qual  es  transcriu  a
continuació: 

«INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

En  relació  al  procediment  d'adjudicació  de  la  contractació,  per   l'Ajuntament  de
Vinaròs, del servei AULA MUNICIPAL DE TEATRE DE VINARÒS (AMTEV), mitjançant
procediment obert, presento l'informe tècnic on valoro segons el plec de prescripcions
tècniques les propostes presentades, a petició de la Mesa de contractació en data 6 de
juliol de 2016 .

Aquestes són les tres tres ofertes presentades:

1.- ASSOCIACIÓ DE TEATRE I CIRC TERRES DE L'EBRE
2.- IRINA PRADES DELGADO
3.- ANTONIO GUILLOT FARNÓS

Després d'haver estudiat les propostes, 

INFORMO

B) Criteris que depenen de judici de valor

Projecte: 30 punts

PRIMER

VALORACIÓ DEL PROJECTE DE L' ASSOCIACIÓ DE TEATRE I CIRC "TERRES DE
L'EBRE".

El projecte que ha presentat l'Associació de Teatre i Circ «Terres de l'Ebre», no s'ajusta
al guió de projecte.

1.- Estudi preliminar de la situació teatral a Vinaròs, especialment de l'Aula de Teatre: 0
punts.

En el  plec  queda molt  clar  que  hi  han  tres  companyies  de teatre  i  el  nombre  és
superior al de 6 alumnes màxim, per tant queda constància de què aquesta associació
no està ben informada de com ha estat l'evolució teatral a Vinaròs, ja que Vinaròs
compta des de fa anys amb tres grups de teatre clarament constituïts i consolidats

2.- Definició dels objectius del projecte: 0'5 punts



 

L'objecte del contracte és el d'impartir classes, no sent l'objectiu fonamental apropar el
llenguatge teatral a la ciutadania, sinó als alumnes que es matriculen. Aquest seria un
fi. No enumeren els objectius del projecte.

3.- Justificació del projecte: 0'5 punts
Fan  una  presentació  global  on  s'aglutinen  tots  els  punts  del  projecte  de  manera
desordenada.

4.- Planificació de les accions (cronograma de treball): 2 punts

L'estructura del cursos està ordenada per matèries, temes i hores necessàries. 
Així mateix, la idea no és muntar dos grups de teatre de cada franja, sinó només un.
Es tracta de seguir treballant en els tres grups que ja existixen. No es un Aula que
parteix de zero.

5.- Especificació dels recursos humans, materials i econòmics.1'5 punts

En l'apartat de recursos humans la proposta que fan d'un coordinador/a, un interlocutor
amb la direcció tècnica i afegir com a mínim dos docents, està bé.

Però traduït a recursos econòmics, encareix i no s'adequa al pressupost plantejat pel
plec.

No apareix cap tipus de recurs material.

6.- Avaluació: 0 punts
No han presentat avaluació.

7.- Informe final: 0 punts
Tampoc informe final

8.- L'empresa licitadora s'encarregarà de lliurar autoavaluació a l'alumnat de l'aula en
acabar el curs anual. Aquesta autoavaluació serà lliurada a la Regidoria de Cultura: 0
punts. 
No han presentat tampoc cap model a seguir per auto avaluar als alumnes.

L'associació de Teatre i Circ de «Les Terres de l'Ebre», ha presentat: 
Una  petita  introducció,  estructura  dels  cursos,  recursos  humans,  pressupost  de
l'execució  de  l'activitat,  desglossament  previst  de  l'activitat,  rentabilitat  de  l'activitat
docent,  una  relació  d'alguns  treballs  realitzats  a  l'  Ajuntament  d'Amposta  i  altres
municipis,  el  certificat  de  l'agència  tributària,  la  declaració  de  la  Renda,  l'acta
fundacional de l'associació i els estatus.

Aquesta no es el projecte que es demanava. Tot i així es valora, la part relacionada
amb el projecte.

La puntuació és de: 4'5 punts

SEGON



 

VALORACIÓ DEL PROJECTE DE TONI GUILLOT

Revisada la documentació aportada, observo que és l'aspirant que aporta el projecte
més objectiu i el que més d'ajustat al plec i a la realitat actual de l'Aula de Teatre. 

1.- Estudi preliminar de la situació teatral a Vinaròs, especialment de l'Aula de Teatre.
Punts: 3,75 punts.

Mostra  gran  coneixement  de  la  realitat  de  l'Aula  de  Teatre,  així  com  de  les  tres
companyies.

2.- Definició dels objectius del projecte: 3  punts

La  definició  dels  objectius  del  projecte  està  molt  bé.  Inclou,  per  exemple,  com a
objectiu primordial el «concebre AMTEV com espai de relaxació i desinhibició, com un
espai  de  desenvolupament  de  l'individu,  d'obertura  de  les  relacions  socials  i  el
coneixement i acceptació de l'altre. La meua forma de treballar pretén ser la continuïtat
dels grups de teatre no professional  oberts este any com a part del projecte Puro
Teatro", la qual cosa valoro molt positivament.

Coneix bé, el treball  fet anteriorment per Josi Ganzenmüller i  els alumnes, aspecte
important  per  seguir  amb  la  tasca  de  formació  i  per  suposat  ampliar-la  amb
coneixements estrictament teatrals, com es el treball amb la veu, el cos, etc.

En el seu projecte de manera explicita amplia la formació que fins ara no ha estat un
objectiu primordial:

- Relaxació
- Exercicis respiratoris
- Concentració

Altres blocs com:

- Improvisació
- Narració fent ús de sons i mímica
- Manipulació d'un text des de diverses formes discursives
- Treball individual de monòleg i grupal d'escena

3.- Justificació del projecte: 3  punts

Es manifesta la seua professionalitat, així  com, responsabilitat i  sensibilitat  artística
teatral. 

Toni  Guillot,  aporta  el  seu  currículum  vitae,  factor  que  ens  fa  vore  la  trajectòria,
experiència i coneixements  que l'avalen. 

Aporta cartes de recomanació de: Chema Cardeña, gran dramaturg, director i actor de
prestigi  de la companyia Arden produccions,  actualment  director  artístic  de la Sala
Russafa; de la directora de l'Escola Municipal de teatre de Mislata, Ana Campos; i de
Maria José Peris, professora d'ell de cant i veu. 



 

4.- Planificació de les accions (cronograma de treball): 2,75 punts

Aporta obres de petit format durant el curs, com lectures dramatitzades i monòlegs,
aspecte molt valorable, a banda de les grans produccions de fi de curs. 

Aporta la coproducció en altres agents socioculturals del poble, així com programació
en la Capella de Santa Victòria.

Aposta per  participar en el Festival de Vinaròs.

Proposa organitzar: taules rodones, conferències, xerrades, sortides, viatges i tallers
intensius, aspectes a valorar positivament.

També  proposa  col·laborar  amb  el  grup  de  Joves  del  Casal  Jove,  Teatrèmol  en
activitats municipal com: Halloween, Nadal, Escola Illa, corals, banda de música, etc. 

Inclou un musical i un espectacle infantil. 

L'estructura de treball – cronograma, és objectiva i suficient. 

5.- Especificació dels recursos humans, materials i econòmics. 3,5 punts

Especifica molt bé amb quins suports de recolzament comptaria. En quan a recursos
humans, faria ús de totes aquelles persones que coneix. En quant als desplaçaments,
deixa molt clar com es finançarien.
La línia que aporta de treball  és bastant objectiva, resultant justa i suficient. 

Un aspecte a destacar és la pàgina de Puro Teatro, on compartir estrenes, articles
d'interès, ofertes de càstings, en definitiva, una finestra oberta a l'exterior al món de les
arts escèniques i altres oportunitats formatives. Com el Taller d'Arts Escèniques, Off
Teatro y Cine, Centre Teatral Escalante o Sala Russafa.

6.- Avaluació: 3 punts

Proposa una avaluació participativa guiada per la direcció. El primer trimestre hi hauria
una primera avaluació i un altra al final. També proposa d'avaluar després de cada
sessió, es dir, fer una avaluació contínua, per tal de valorar els resultats per modular el
ritme de les classes.

7.- Informe final: 3 punts

Els punts en els que centra l'informe final els exposa a modus de conclusió, com si
sigues un resum de tot el projecte. Està molt bé.

8.- L'empresa licitadora s'encarregarà de lliurar autoavaluació a l'alumnat de l'aula en
acabar el curs anual. Aquesta autoavaluació serà lliurada a la Regidoria de Cultura.

La temporització de l'autoavaluació és concisa i participativa. 

La puntuació és de: 2 punts



 

Total: 24 punts

TERCER

VALORACIÓ DEL PROJECTE D'IRINA PRADES DELGADO 

Irina aporta un projecte molt teòric i ben redactat. Inclou propostes innovadores, que
estarien molt bé si es comences des de zero, sense els tres grups constituïts. 

El projecte resulta excessivament ampli, llarg i alhora una mica dispers. 

1.- Estudi preliminar de la situació teatral a Vinaròs, especialment de l'Aula de Teatre: 2
punts

Irina  argumenta  conèixer  la  realitat  de  les  companyies  que componen  en  aquests
moments l'Aula de Teatre,  però el  seu argument resulta una mica confús.   Hauria
d'haver parlat més de com està integrada cada companyia, com funciona l'auditori, la
dotació tècnica i la dinàmica habitual de l'Aula.

2.-  Definició dels objectius del projecte: 3 punts

Els objectius estan ben estructurats. 

3.- Justificació del projecte: 2'75 punts

En aquest apartat, de nou s'estén molt.

Se li té en compte la seua riquesa formativa amb professors de la nostra localitat, així
com el currículum.

La seva formació artística, la avalen principalment Joan Comes i Regina Prades, grans
actors  vinarossencs,  que  donen classes  a  la  UJI  i  en  Diabulus,  grans  centres  de
formació actoral. 

La  seva  experiència  com a  directora  i  actriu  també està  molt  enfocada  als  grups
generats per la UJI, també per Regina Prades i Joan Comes, partint de la prestigiosa
Aula de Teatre Carles Pons. 

Ressaltar  la  faceta  docent  de  Irina  que  es  reflexa  clarament  en  el  plantejament
projectual. 

La Metodologia aportada en aquest apartat està bé, però resulta poc objectiva. De
nou, apareix una redacció molt estructurada i ambiciosa, però poc objectiva i realista,
donada la realitat de l'Aula de Teatre Vinaròs.

4.- Planificació de les accions (cronograma de treball): 2 punts

Irina fa constar en el seu projecte que: "En línies generals la formació inclourà multitud
de tècniques utilitzades en escoles i companyies de teatre d'alt nivell. S'oferirà una
introducció molt extensa a conceptes que l'alumne anirà perfeccionant en les classes."



 

De  nou,  Irina  planteja  conceptes  de  planificació  molt  amples,  massa  ambiciosos
(multitud de tècniques utilitzades en escoles i companyies de teatre d'alt nivell). 

El ritme de treball que proposa és elevat i d'alt nivell, poc ajustat al nivell dels alumnes
de l'Aula de Teatre, ja que estem parlant d'aficionats.

5.- Especificació dels recursos humans, materials i econòmics: 2,5 punts

En quant a recursos humans, Irina aporta una col·laboració gratuïta i  voluntària de
molts professionals, però no especifica bé com, quan i per a què vindran. 
Els recursos materials i econòmics estan molt bé.  

6.- Avaluació: 1,75 punts

El  plantejament de l'avaluació és correcte,  però seria millor  el  d'avaluació continua
atenent a la realitat de l'Aula de Teatre de Vinaròs. 

7.- Informe Final: 2 punts.

Proposa realitzar "una especie d'informe tècnic", la qual cosa caldria detallar més bé. 

8.- L'empresa licitadora s'encarregarà de lliurar una autoavaluació a l'alumnat de l'aula
en acabar el curs anual. Aquesta autoavaluació serà lliurada a la Regidoria de Cultura. 

Les  plantilles  aportades  per  Irina  estan  molt  bé  per  un  projecte  didàctic,  però  tal
vegada per implementar-les a l'Aula de Teatre, resulten una mica complexes per un
sector de l'alumnat.: 2 punts

Total: 18 punts».

La Mesa de contractació per majoria dels seus membres (amb els vots en contra dels
representants  del  PVI  i  ACORD  CIUTADÀ)  acorda  aprovar  l'informe  i  atorgar  als
aspirants la puntuació indicada en aquest. 

La Sra. Maria Dolores Miralles (PVI) exposa que vota en contra perquè tant el projecte
de Irina Prades,  com el  d'Antonio Guillot  són molt  bons projectes,  i  com són molt
semblants, creu que la puntuació hauria de ser similar i no haver-hi tanta diferència.  

El Sr. Lluís Batalla (ACORD CIUTADÀ) se suma a l'argument de l'anterior i, a més, vol
que conste que creu que en aquesta contractació s'ha donat massa pes als criteris que
depenen de judici de valor. 

Seguidament, s'invita a entrar a les empreses que hagen pogut comparèixer en l'acte
d'obertura d'ofertes, i NO en compareix cap. 

A  continuació,  i  un  cop  realitzades  les  formalitats  que  preveu  l'art.  83  del  RD
1098/2001, de 12 d'octubre, es procedeix a l'obertura del sobre C: «Documentació a
ponderar de forma automàtica (oferta econòmica i millores)», sent el contingut de les
ofertes econòmiques el següent: 



 

LICITADORS OFERTA ECONÒMICA (sense IVA)

ASSOCIACIÓ DE TEATRE I CIRC TERRES DE L'EBRE 15.750€/anuals

IRINA PRADES DELGADO 16.800 €/anuals

ANTONIO GUILLOT FARNÓS  9.450€/anuals

Les ofertes de l'Associació de Teatre i Circ «Terres de l'Ebre» i Irina Prades Delgado
superen el pressupost de licitació establert en 9.917,36€ (IVA exclòs) per curs.

L'art. 84 del Reglament General de la Llei de Contractes estableix que: 

«Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
admitida,  excediese  el  presupuesto  base  de  licitación,  variara  sustancialmente  el
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o
existiese reconomcimiento por porta del licitador de que adoloce error o incosistencia
que la hagan inviable, será desechada por la mesa (...)»

A la vista de l'anterior, la Mesa de Contractació per unanimitat dels seus membres
acorda: 

Primer: Excloure de la licitació a l'Associació de Teatre i Circ «Terres de l'Ebre» i a Irina
Prades Delgado,  ja  que les seues ofertes econòmiques  excedeixen el  pressupost
base de licitació de conformitat amb el previst amb l'art. 84 del Reglament General de
la Llei de Contractes. 

Segon: Consegüentment, considerant que només resta un licitador, elevar a l'òrgan de
contractació,  la  següent  proposta  d'acord,  prèvia  presentació  pel  proposat
adjudicatari de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs a que
fa referència l'art. 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 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), i previ informe de la Intervenció de Fons:

1) Adjudicar  el  contracte  del  SERVEI  D'IMPARTICIÓ DE CLASSES DE TEATRE I
ACTUACIONS TEATRALS DE L'AULA MUNICIPAL DE TEATRE DE VINARÒS (EXP.
442/16), al Sr. ANTONIO GUILLOT FARNÓS, amb DNI 18994701-J, per un preu de
9.450€ anuals (IVA exclòs) i la resta de condicions indicades en la seua oferta. 

2)  Nomenar responsable del contracte, amb les atribucions que li atorga l'art. 52 del
TRLCSP i  la  clàusula  19  del  PCAP,  a  la  Sra.  Amparo  Chaler  Pablo,  l'animadora
sociocultural de l'Ajuntament.

3) Notificar a l'adjudicatari i a la resta d'empreses que han participat en la licitació.

4) Comunicar a la Intervenció i Tresoreria Municipal.

5) Publicar l'adjudicació en el Perfil del Contractant.

6) Formalitzar el contracte amb la dita persona dins dels terminis previstos per l'art.
156 del TRLCSP.



 

7)  Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb el que disposa l'article 333.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2001, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic. 

(.../...)

El President ordena l'alçament de la reunió, de la qual cosa, com a secretària de la
Mesa, en dono fe.”

De conformitat, així mateix, amb l'acta de la Mesa de Contractació de data 10 d'agost
de 2016 en la què es qualifica com a correcta la documentació aportada pel proposat
adjudicatari, i l'informe de la Intervenció de Fons de data 18 d'agost de 2016.

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la
proposta anterior.

DE  2.-    Proposta  per  al  pagament  assistències  regidors  mes  de  juliol  (exp.
8751/2016).- El Sr. alcalde dóna compte de la urgència de l'assumpte i el presenta
directament  a  la  Junta  de  Govern.  Sotmesa  a  votació,  la  Junta  de  Govern,  per
unanimitat acorda aprovar-la.

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 22 d'agost de 2016:

”Dña.  María  Cano  Palomo,  Concejal  de  Hacienda  y  Empleo  del  Magnífico
ayuntamiento de Vinaròs

Vista la  relación de asistencias a comisiones y plenos,  correspondiente al  mes de
JULIO

Visto el informe favorable de la Intervención municipal,

En aplicación del  decreto de delegación de competencias de fechas 25 de junio de
2015

A LA  JUNTA DE  GOBIERNO  SE  PROPONE  LA ADOPCIÓN  DEL  SIGUIENTE
ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar la relación de asistencias del mes de JULIO DE 2016 , por un
importe total bruto de 9.975.00  €

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago  con
cargo a la partida presupuestaria 912.23300 , según detalle:



 

TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales
a los efectos oportunos.”

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la
proposta anterior.

6.- PRECS I PREGUNTES.- No hi ha.

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 vistiplau de l'alcalde.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT


