ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
Lloc: Nau de la Cultura (sala de Plens)
Data: 9 de juliol de 2018
ASSISTENTS:

Sessió núm.: 07/2018
Hora: 21.10 a 00.30 h

President: Vicente Zaragozá Alberola (PSOE)

Regidors i regidores:
Regidors/es del grup municipal PSOE
Iván Cuenca Navarro (portaveu)
Josefina Zaragozá Naranjo
José Felipe García Iborra
Trinidad Martínez Jiménez

Regidors/es del grup municipal PP
Serafín Simeón Peris (portaveu)
José Marcos Zaragozá Riera
Amada Garrido Cifuentes
María Visitación Carrión Jiménez
Carolina Manzano Martínez

Regidors/es del grup municipal COMPROMÍS
Raquel Sánchez Grande (portaveu)
José Luis Melero Martí

Regidor del grup municipal ELS VERDS
Antonio Navarro Ruiz (portaveu)

Regidor del grup municipal SILLA EN DEMOCRÀCIA
Salvador Mestre Zaragozá (portaveu)

Regidor del grup municipal CIUTADANS
Juan Fuster Vedreño (portaveu)

Regidor del grup municipal EUPV
Valentín Mateos Mañas (portaveu)

Regidor del grup municipal E-2000
Andrés Vicent Zaragozá (portaveu)

Secretària general: Paz Zaragozá Campos
Interventora: Manuela Montero Mouriz

REGIDORS/ES ABSENTS:

A Silla, al lloc, la data i l’hora indicats, es reuneixen les persones relacionades, en la condició que per a cadascuna s’hi
assenyala, per tal de realitzar la sessió prèviament convocada. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats
sense figurar en la convocatòria, són els del següent

ORDRE DEL DIA:
1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1 Moció Esquerra Unida i Silla en Democràcia referent a la contractació dels serveis d’abastiment d’aigua potable i
clavegueram
1.2 Contracte de gestió dels serveis d’abastiment d’aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla: aprovació
de l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Aigües de València, SA
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La Presidència obri la sessió amb un minut de silenci en manifestació de repulsa de la violència, en particular de la
violència de gènere. A continuació, procedeix a tractar els assumptes de l’ordre del dia amb el resultat que tot seguit
s’indica.

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE
1.1 Moció Esquerra Unida i Silla en Democràcia referent a la contractació dels serveis d’abastiment d’aigua
potable i clavegueram
Abans de donar compte del contingut i de la motivació de la moció, es procedeix a la votació de la inclusió de l’assumpte
en l’ordre del dia.
Els membres presents aproven la inclusió de l’assumpte per dotze vots a favor (5 PSOE, 2 COMPROMÍS, 1 SED, 1
EUPV, 1 ELS VERDS, 1 C’s, 1 E-2000) i quatre abstencions (4 PP).

S’incorpora a la sessió, la regidora del grup municipal Partit Popular, Amada Garrido Cifuentes.

S’inicia seguidament un debat amb dos torns d’intervencions, al llarg dels quals regidors dels diferents grups polítics
municipals expliquen i motiven el seu posicionament i el sentit de la seua votació.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia.
Ateses les consideracions següents:

«AL ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SILLA PARA SU ELEVACIÓN AL PLENO
Los concejales del Ayuntamiento de Silla Valentín Mateos (Izquierda Unida) y Salvador Mestre (Silla en Democracia), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (R.D. 2568/1986 de 8 de noviembre), presentan para su debate y aprobación en el primer Pleno que se celebre
de la Corporación, la siguiente MOCIÓN:
ANTECEDENTES
Primero.- En fecha 8 de julio de 2005, el pleno del Ayuntamiento de Silla adoptó acuerdo de adjudicar el contrato de
prestación del suministro de agua y alcantarillado a AQUAGEST LEVANTE S.A. Acuerdo que fue anulado por la
sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Valencia (451/2008), confirmada por
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 55/09, de 22 de Mayo de 2009, ordenándose
por aquellas la retroacción de las actuaciones al trámite de estudio de las ofertas presentadas para que por los técnicos
se procediese a valorar de nuevo las propuestas conforme a los Pliegos
de Condiciones de Ia referida contratación, con una valoración unitaria y conjunta.
Segundo.- En fecha 13 de abril de 2010, el pleno del Ayuntamiento de Silla adopto acuerdo de adjudicar el contrato de
prestación del suministro de agua y alcantarillado de nuevo a la misma empresa AQUAGEST LEVANTE S.A., en base
no a la propuesta de la Mesa de contratación reunida nuevamente para proceder a dar cumplimiento a lo dispuesto en
las referidas decisiones judiciales, sino en base a la propuesta de la Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda.
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Tercero.- En fecha 13 de febrero de 2012, el Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 1 de Valencia, dictó
sentencia (72/12), por la que se anulaba el nuevo acuerdo plenario de 13/04/10, por Ia concurrencia de un “vicio de
nulidad absoluta, de acuerdo con el art. 62. 1 e) de la Ley 30/92, acordándose —una vez más- la retroacción del
procedimiento al momento de la valoración para que puedan ser objeto de valoración los aspectos medioambientales de
las ofertas. Sentencia que fue confirmada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
747/14, de 24 de septiembre de 2014.
Cuarto.- A pesar del tiempo transcurrido desde la referida sentencia 747/14 del TSJCV, no se ha llevado a término la
completa ejecución de la misma concurriendo además informes y circunstancias que, cuanto menos, generan dudas
razonables acerca de los términos en que deba materializarse la misma sin perjudicar el interés público municipal.
A la vista de los expresados antecedentes cabe realizar las siguientes.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- La pura y simple retroacción del procedimiento al momento de la valoración de unas ofertas elaboradas hace
ya diez años con sujeción a los Pliegos de Condiciones que fueron aprobados por la Junta de
Gobierno Local en 30 de noviembre de 2004, podría generar graves distorsiones en la prestación del servicio en tanto
que supondría desconocer los cambios en la realidad material de los elementos del servicio.
Es evidente que la realidad actual de la infraestructura de suministro domiciliario de agua potable y alcantarillado, tal y
como han puesto de manifiesto, entre otros, el informe de 7 de junio de 2018 de la Ingeniera Técnica municipal, difiere
sensiblemente de las condiciones que hace diez años se tomaron en consideración para los cálculos del Pliego de
condiciones Técnicas y sirvieron para fijar los criterios de valoración para la adjudicación del contrato.
Segunda.- Por otra parte cabe recordar que en la Sentencia 747/14 de la Sección 5° de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se confirmaba la sentencia 72/2012
declarando nulo el contrato de gestión y acordándose la retroacción del procedimiento de adjudicación al
momento de valoración para que puedan ser objeto de valoración Ios aspectos ambientales de las ofertas.
Aspecto este que no fue tenido en cuenta por la Mesa de Contratación de 12 de enero de 2015, ya que el técnico
competente para valorar los aspectos medio ambientales según los criterios establecidos en Ios pliegos NO es el
Ingeniero Técnico Municipal sino el Técnico de Medio Ambiente que tiene recogida en la RPT (Relación de puestos de
trabajos) dichas competencias.
Tercera.- A la vista de la enrevesada situación jurídica creada por las decisiones adoptadas en legislaturas precedentes
y de la sustancial modificación de los elementos materiales y condiciones del servicio, cualquier decisión de
adjudicación que se adopte sobre unas ofertadas desfasadas y en base en unos Pliegos obsoletos repercutirá
necesariamente en la evaluación de costes del servicio y, en definitiva, en las tarifas a satisfacer por las vecinas y
vecinos de Silla que son, en última instancia, quienes se hacen cargo de pagar el servicio a través
de sus recibos.
Cuarta.- En consecuencia, el puro y simple sometimiento a pleno ahora -y por tercera vez- de una propuesta de
adjudicación en base a una valoración efectuada con diez años de retraso y tras una enrevesada y más que dudosa
tramitación, contraviene toda lógica y puede tener consecuencias lesivas para los intereses municipales y, en ultima
instancia, para las vecinas y vecinos de Silla.
Quinta.- El artículo 109 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa posibilita que,
mientras no haya una completa ejecución de sentencia, pueda promoverse incidente para decidir cuantas cuestiones se
planteen en la ejecución.
Sexta.- Por un elemental principio de prudencia y en aras a evitar el perjuicio del interés municipal debería plantearse
del Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 1 de Valencia, autor de la sentencia 72/12, confirmada por la 747/14
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del TSJCV, cuestión incidental para dilucidar si la ejecución de aquella pudiera materializarse mediante la declaración
de la nulidad del conjunto de lo actuado, dejando sin efecto el actual expediente de contratación at fin de que el
ayuntamiento pueda replantearse la gestión del servicio e incoar nuevo expediente administrativo en los términos que
mejor proceda a la realidad actual del mismo.
Séptima.- Por último, una consideración final, precipitar ahora, casi cuatro años después de la última sentencia del
TSJCV, una decisión municipal sin una seguridad jurídica que podría obtenerse simplemente instando la intervención
judicial, además de imprudente, podría llegar a comportar responsabilidades penales.
Por todo ello se propone la adopción de los siguientes, ACUERDOS
Primero.- Elevar al Juzgado de Io contencioso-administrativo núm. 1 de Valencia, autor de la sentencia 72/12,
confirmada por la 747/14 del TSJCV, a través de la representación letrada del ayuntamiento, una cuestión incidental
planteando las cuestiones fácticas y jurídicas que inciden en la viabilidad de la ejecución de su sentencia.
Segundo.- Plantear al Juzgado en la misma cuestión incidental la eventual declaración de la nulidad del conjunto de lo
actuado, dejando sin efecto el actual expediente de contratación a fin de que el Ayuntamiento pueda replantearse la
gestión del servicio e incoar nuevo expediente administrativo en los términos que mejor proceda a la realidad actual del
mismo, a fin de recabar su decisión al respecto.
Tercero.- Suspender cualquier actuación en relación con la adjudicación del contrato, en tanto se resuelva la cuestión
incidental.»

El Ple de l’Ajuntament, amb la votació següent: dos vots a favor (1 SED, 1 EUPV), set vots en contra (5 PSOE, 2
COMPROMÍS) i huit abstencions (5 PP, 1 ELS VERDS, 1 C’s, 1 E-2000), ACORDA:desestimar la proposta.

1.2 Contracte de gestió dels serveis d’abastiment d’aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla:
aprovació de l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Aigües de València, SA
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
S’inicia seguidament un debat amb dos torns d’intervencions, al llarg dels quals regidors dels diferents grups polítics
municipals expliquen i motiven el seu posicionament i el sentit de la seua votació.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia.

El regidor del grup polític Silla en Democràcia, Salvador Mestre Zaragozá, demana que conste en acta que sol·licita la
votació per separat de cada punt de la proposta, però no s’accepta.
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament de Silla, de data 13 d’abril de 2010, adjudicà a la societat mercantil AQUAGEST LEVANTE, SA
(CIF: A53223764), la concessió administrativa de la gestió dels “Serveis municipals d’abastiment d’aigua potable i
clavegueram al terme municipal de Silla”, com a conseqüència de l’execució de la sentència núm. 451/08 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 4 de València.
2. La formalització del contracte es va realitzar en data 29 d’abril de 2010.
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3. En data 24 de setembre de 2014, dictà sentència núm. 747/2014 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5a, notificada a l’Ajuntament de Silla el 12 de desembre de 2014,
per la qual es desestima el recurs d’apel·lació interposat per la mercantil Aquagest Levante, SA, contra la sentència
núm. 72/2012, de 13 de febrer de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de València en Procediment
Ordinari núm. 424/2010.
Aquesta sentencia estima el recurs contenciós administratiu interposat per AGUAS DE VALENCIA, SA contra l’acord del
Ple municipal de data de 13 d’abril de 2010 pel qual s’adjudica el contracte de prestació del servei de subministrament
d’aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla a la mercantil Aquagest Levante, SA, acte que s’anul·la per ser
contrari a dret. En concret, aquesta sentència, assenyala el següent: “[...] la aplicación de la anterior doctrina conlleva
la estimación del recurso sin poder acordarse la adjudicación del concurso a la recurrente al exceder de la competencia
del juzgado, ACORDÁNDOSE la retroacción del procedimiento al momento de valoración para que pueda ser objeto de
valoración los aspectos medioambientales de las ofertas, causa ésta que motivó la solicitud del informe al técnico
municipal de medio ambiente por parte de la Alcaldía.”
4. Per Decret 1.451/2014, de 23 de desembre, de l’Alcaldia, es resol iniciar procediment tendent a donar compliment de
la sentència núm. 72/2012, de 13 de febrer de 2012, dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de València,
en procediment ordinari núm. 424/2010, relativa a l’adjudicació dels “Serveis municipals de subministrament d’aigua
potable i clavegueram al terme municipal de Silla” de data de 13 d’abril de 2010; impulsant els tràmits necessàries
perquè el Ple Municipal hi puga resoldre i, entre aquests tràmits, es troba el requeriment a la mercantil HIDRAQUA
perquè aporte, a la major brevetat possible, proposta de liquidació del contracte; y la convocatòria de la Mesa de
Contractació Permanent, que es cita per al dia 12 de gener de 2015, a l’efecte de procedir a l’estudi i valoració de la
sentència nº 72/2012, de 13 de febrer de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós -Administratiu nº 1 de València, en quant a
la seua execució per part de la Mesa, i amb tal d’assenyalar els aspectes i/o tràmits que es consideren necessaris i
oportuns realitzar.
5. En data 12 de gener de 2015, es reunix la Mesa de Contractació, en la qual es dona trasllat de l’informe realitzat per
la secretària accidental de data 12 de gener, en el qual es conclou que la nul·litat acordada per la sentència en els
termes que s’indica, COMPORTA la tramitació de dos procediments: el de la liquidació del contracte; i el d’adjudicació
on correspondrà que la Mesa de Contractació convocada, es situe en el moment de valoració dels aspectes
mediambientals i per a la finalitat acordada en la sentència. Una vegada valorats els aspectes mediambiental, la Mesa
de Contractació elevarà proposta d’acord al Ple municipal, òrgan competent per a la seua adjudicació.
Finalment, la Mesa conclou que es realitzarà una pròxima Mesa de Contractació per a elevar proposta d’adjudicació.
6. En data 16 de febrer de 2015, es reuneix la Mesa de Contractació en la qual s’acorda elevar proposta
d’adjudicació al Ple de la Corporació del «Serveis municipals de subministrament d’aigua potable i clavegueram
al terme municipal de Silla» a favor de la mercantil AGUAS DE VALENCIA, S.A.
El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 24 de febrer de 2015, acorda deixar damunt la taula el punt 2.3
denominat «Serveis municipals de subministrament d’aigua potable i clavegueram”~execució sentència núm. 72/2012,
de 13 de febrer de 2012, Jutjat del Cont.-Adm. Núm. 1 de Valencia (proced. Ordinari 424/2010): proposta d’acord», en el
qual es proposava: «Primer. Requerir a l’empresa AGUAS DE VALENCIA, SA (CIF: A-46000477), prèviament a
l’adjudicació del contracte “Serveis municipals d’abastiment d’aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla”,
perquè dins del termini de 15 dies hàbils comptadors des de la recepció d’aquest requeriment, presente la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, així com justificant d’haver constituït la garantia definitiva establerta al plec de clàusules
administratives particulars.
Segon. Aprovar la delegació en la Junta de Govern Local de l’aprovació de l’adjudicació definitiva del contracte “Serveis
municipals d’abastiment d’aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla” sempre i quan AGUAS DE
VALENCIA, SA presente en temps i forma tota la documentació requerida a l’apartat anterior i reunisca els requisits que
s’hi exigeixen.
Tercer. Traslladar aquest acord als interessats i a l’Àrea economico financera als efectes oportuns.»
7. El Ple de l’Ajuntament, de data 31 de març de 2015, acorda DESESTIMAR la proposta d’acord següent:
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«Primer. Requerir a l’empresa AGUAS DE VALENCIA, SA (CIF: A-46000477), prèviament a l’adjudicació del contracte
“Serveis municipals d’abastiment d’aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla”, perquè dins del termini de
15 dies hàbils comptadors des de la recepció d’aquest requeriment, presente la documentació justificativa de trobar-se
al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com justificant d’haver
constituït la garantia definitiva establerta al plec de clàusules administratives particulars.
Segon. Aprovar la delegació en la Junta de Govern Local de l’aprovació de l’adjudicació definitiva del contracte “Serveis
municipals d’abastiment d’aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla” sempre i quan AGUAS DE
VALENCIA, SA presente en temps i forma tota la documentació requerida a l’apartat anterior i reunisca els requisits que
s’hi exigeixen.»
8. L’acord de la Junta de Govern Local, de data 18 de desembre de 2015, que respecte a la gestió dels «Serveis
municipals de subministrament d’aigua portable i clavegueram al terme municipal de Silla» i l’execució de la sentència
núm. 747/2014 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ordena les actuacions següents:
«1. Procedir a l’estudi i valoració de la situació/contingut dels plecs de condicions que haurien de regir el contracte a
formalitzar; especialment, la viabilitat de la seua aplicació en aquests moments, deus anys més tard de la seua redacció
i aprovació, a una realitat d’aquest municipi que presenta importants canvis respecte de la filosofia que arreplegaven
aquells plecs.
2. Procedir a l’estudi i valoració de la forma de gestió més idònia i adequada d’aquest servei al municipi de Silla; els
beneficis i avantatges que una forma de gestió directa suposarien per a una millor gestió d’un servei tan essencial per a
la població com és aquest.
3. Requerir dels serveis tècnics municipals que emeten informe al respecte del disposat a l’apartat primer, en el termini
de 30 dies hàbils i, en el seu cas, del disposat a l’apartat segon.
4. Iniciar expedient de contractació de serveis, en el seu cas, per a l’estudi i anàlisi de l’estudi a què fa referència
l’apartat segon.»
9. La interventora municipal, en data 3 d’agost de 2016, hi ha emés informe.
10. La Junta de Govern Local, de data 5 d’agost de 2016, acorda adjudicar el contracte menor de “Servei de viabilitat de
les distintes formes de gestió directa del servei de subministrament d’aigua potable i clavegueram, així com la memòria
justificativa de canvi de gestió”, a l’empresa PW ADVISORY & CAPITAL DERVICCES, SL.
11. L’empresa PW ADVISORY & CAPITAL DERVICCES, SL, en data 8 de setembre de 2017 (RE núm. 7771), presenta
la memòria justificativa del canvi de la forma de gestió del Servei d’aigua i clavegueram del municipi de Silla de
concessió a gestió directa a través d’una societat mercantil local.
12. La secretaria general i la interventora municipal, en data 18 de gener de 2017, 21 de març de 2017, 24 de maig de
2017, i 15 de gener de 2018, hi han emés informe jurídic.
13. L’enginyera tècnica municipal, en data 7 de juny de 2018, hi ha emés informe.
14. La secretaria general i la interventora municipal, en data 14 de juny de 2018, hi han emés informe jurídic.
15. Electrònicament HIDRAQUA presenta, en data 19 de juny de 2018, escrit presentant unes «Al·legacions».
16. La secretaria general i la interventora municipal, en data 26 de juny de 2018, hi han emés informe jurídic.
17. D’altra banda, cal tindre en compte la Sentència nº. 360/2017, de 15 de desembre, del Jutjat del ContenciòsAdministratiu nº. 6 de València (Procediment Ordinari nº. 429/2015), que en relació a la Liquidació del contracte de
concessió de la gestió dels serveis municipals d’aigua potable i clavegueram del terme municipal de Silla, objecte
d’aquest expedient, FALLA:
“[...] DECLARO el derecho de la entidad HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A., al cobro
en concepto de liquidación de dicho contrato, a fecha de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, de la cantidad de
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
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CÉNTIMOS (5.190.868,37€), cantidad que será actualizada, en fase de ejecución de contrato, conforme los
parámetros señalados en los fundamentos jurídicos de la presente resolución cuando finalice la efectiva
prestación de dichos servicios por la entidad Hidraqua.”
Y en el seu Fonament de Dret Dinovè el desglossa de la següent manera:
1. 2.380.773,70 € en concepto de canon fijo.
2. 1.739.733,95 € en concepto de canon variable.
3. 72.043,57 € en concepto de inversiones en red pendientes de amortizar.
4. 998.317,15 € en concepto de inversiones en red pendientes de amortizar con cargo a tarifa finalista.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
0. Constitució espanyola
1. Estatut d'autonomia valencià
2. Llei 7/1985 , de bases de règim local(LRBRL)
3. Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL)
4. Reglament de serveis de les corporacions locals (RSCL).
5. Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel RDLeg 2/2000. (TRLCAP)
6. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les
administracions públiques.
2. La competència per a resoldre en relació a aquesta contractació correspon al Ple de l’Ajuntament, per majoria
absoluta.
Es proposa la votació de la proposta següent:
Primer. Amb caràcter previ a la possible adjudicació, que els membres de la corporació siguen degudament informats
pels serveis jurídics de la corporació sobre les possibles conseqüències penals del sentit del seu vot (incloent les
possibles conseqüències penals de qui realitza Ia proposta pel fet de realitzar-la o de no realitzar-la) per a tindre la
certesa de no caure en possible prevaricació com a conseqüència judicial de possibles demandes interposades pels
diferents agents implicats en l'adjudicació del contracte de gestió dels "Serveis municipals d’abastiment d'aigua potable i
clavegueram al terme municipal de Silla" a favor de l'empresa AGUAS DE VALENCIA SA (CIF: A-46000477)".
Segon. Adjudicar el contracte de la gestió dels “Serveis municipals d’abastiment d’aigua potable i clavegueram al terme
municipal de Silla” a favor de l’empresa AGUAS DE VALENCIA, S.A. (CIF: A-46000477).
Tercer. Que per l’empresa adjudicatària se procedisca a presentar la documentació següent:
- Declaració responsable que faça constar que no es troba sotmesa en cap prohibició per a contractar amb
l’Administració.
- Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
- Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries.
- Justificant de tenir subscrita una pòlissa d’assegurances, amb una cobertura mínima de tres milions d’euros
(3.000.000€) per sinistre i any.
- Justificant d’haver constituït la garantia definitiva establerta a la clàusula XVIII del plec de clàusules administratives
particulars.
Quart. Procedir a formalitzar el preceptiu contracte en el termini de 30 dies a comptar des de l’endemà al de la
notificació del present acord.
Cinquè. Respecte a la Liquidació del contracte amb la mercantil HIDRAQUA, actualitzar la quantitat determinada per la
Sentència nº. 360/2017, de 15 de desembre, del Jutjat del Contenciòs-Administratiu nº. 6 de València (Procediment
Ordinari nº. 429/2015), quan finalitze l'efectiva prestació dels serveis. La quantitat a actualitzar és la següent:
5.190.868,37€, desglossada de la forma següent:
5. 2.380.773,70 € en concepto de canon fijo.
SECRETARIA
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6. 1.739.733,95 € en concepto de canon variable.
7. 72.043,57 € en concepto de inversiones en red pendientes de amortizar.
8. 998.317,15 € en concepto de inversiones en red pendientes de amortizar con cargo a tarifa finalista.
A més a més en la liquidació definitiva que es practique caldrà verificar l'existència d'altres possibles conceptes que per
tindre lloc amb posterioritat a 31.03.2016, estan pendents de comprovar per l'Ajuntament.
Sisè. Notificar el present acord a les empreses licitadores, a l’àrea d’Intervenció, a l’àrea de Contractació, a l’àrea de
Territori, Urbanisme i Infraestructures, i a la Regidoria d’Aigües.
Setè. Publicar la present adjudicació al Butlletí Oficial de la Província de València.”

Donat que l’aprovació d’aquest punt requereix la majoria absoluta i la votació ha sigut la següent: set vots a favor (5
PSOE, 2 COMPROMÍS, dos vots en contra (1 SED, 1 EUPV) i huit abstencions (5 PP, 1 ELS VERDS, 1 C’s, 1 E-2000),
el Ple de l’Ajuntament no adopta cap acord.

Sense més assumptes a tractar, l’alcalde alçà la sessió i, perquè hi conste, estenc aquesta acta.

L’alcalde president

La secretària general
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