ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL26 GENER 201

A Vva. de Castellón, al saló d'actes de la Comunitat de Regants, sent les 19:00 hores de
de Gener de 2018, presidida per Emilio J. González Ferrando, es reuneixen els co

d'aquesta Comunitat que tot seguit es relacionen, actuant com a secretária Cristina
Amoros. Ho fan en segona convocatória dAssemblea General Extraordinária, degud
convocada mitjangant edicte publicat al BOP Núm.242 del 20 de Desembre de 2017, mitjangant
convocatÓria personal, publicació en la página web de la comunitat i cartells als llocs de
costum.

Vicente Andani Vidal, Joaquin Beltran Palop, Valeriá Benetó Ferrando, Roberto Climent
Constant, Joaquin Durá Sanz, José Durá Sanz, José Estrada Castells, Eduardo Ferrer Perales,
Pascual Francés Llucian, Víctor Manuel Franco Aviñó, José Vte. Galbis Ramón, Salvador Garcia
Lonches, Emilio José González Ferrando, Josep Lluís Gregori Benetó, Antonio Hernández
Amoros, José Martí Garcia, Tomás Martí Prats, Ramón Mascaros Granero, Eduardo Mascaros
Grau, Joaquin Murcia Soriano, José Perucho López, Francisco Pizarro Torez, Pascual Poveda
Boluda, Vicente Prats Mateu, Rafael Quilis Vídal, Vicent Roca Francés, Juan Manuel Sala
Aranda, Federico Sala Franco, Rafael Sanz Tomás, Joaquin Sentandreu Ferrando.
A més, estan presents l'advocat Moisés Vizcaino i l'arquitecte técnic Federico Candel.

ElSr. President Emilio Gonzólez pren lo paraulo:

Comencem la Junta Extraordinária seguint els punts de l'ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1r.-

Lectura i aprovació de l'acta de la junta general anterior celebrada el 5-05-2017

2n.- lnformar i donar compte de l'acord de la Junta de Govern del 30-11-20L7 d'aprovació de la
contractació d'obra de rehabilitació de la cornisa de l'edifici de l'Escalona amb l'empresa
Traseja; S.L.

3r.- Aprovar el pressupost

extraordinari corresponent respecte de l'esmentat contracte

i

respecte de l'obra d'emergéncia que va executar directament lAjuntament en el seu dia.

4t.-

Precs i preguntes.

Comencem per la lectura i aprovació de l'acta de la Junta anterior. Aquesta acta está signada
pels dos representants elegits en la Junta anterior.
Queda aprovada aquesta acta per unanimitat

Passem al següent punt, "lnformar i donar compte de l'acord de la Junta de Govern del 30-11de
l'Escalona amb l'empresa Trasejar, S.1."

2Ot7 d'aprovació de la contractació d'obra de rehabilitació de la cornisa de l'edifici
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cedeix lo paraula a l'odvocat Moisés Vizcoino:
co¡,;¡,pL\\
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est punt per aplicació dels Estatuts, és donar compte a la Junta General de l'acord de la
Junta de Govern del dia 30 de Novembre de 2017, pel qual es va aprovar la contractació de la
fase de reconstrucció de la cornisa en l'edifici d'Escalona ifacultar al President per a signar dita
contractació i convocar Junta General Extraordinária.
Eixe dia es van passar a debat als membres de la Junta de Govern la contractació d'una
empresa pera realitzar les obres de la cornisa, ipertant la Junta de Govern va haver de decidir.
Les obres es van haver de dividir en dues fases:
La d'emergéncia, que ens imposa
La de

lAjuntament.

rehabilitació de la cornisa.

En aquesta última es va tenir temps per a contractar a l'empresa, ho havia de decidir algú
degut a la urgéncia técnica per a que l'obra la realitzara la mateixa empresa que havia elegit
lAjuntament, ja que ens oferiren uns descomptes en els preus i comengar abans que
lAjuntament, i d'eixa manera estalviar mesos de lloguer de la bastida. La Junta de Govern
segons lArt. 18 dels presents Estatuts, decideix contractar a l'Empresa Trasejar; S.1., la mateixa
que está fent l'obra de lAjuntament.
Eixe acord

tenia una condició, que segons els Estatuts era convocar el més aviat possible

la

Junta General, amb dues finalitats:

t.

2.

Explicar-los a vostés l'acord de la Junta de govern.
Tots els anys aprovem el pressupost ordinari, peró agó és una quota extraordinária
vostés havien d'aprovar el pressupost de la total¡tat de les obres que s'han fet.

i

Per tant ara és el moment en que vostés ens pregunten sobre l'acord que va decidir la Junta de
Govern de contractar a l'empresa, empresa que vostés poden veure treballant en la meitat de

l'edifici propietat de l'Escalona.
Preguntes sobre aquest punt, que és informar-los de qué es va fer en la Junta de Govern?
llaltra forma de procedir haguera estat convocar a la Junta General, que és la que més potestat
té per a aprovar el contracte, peró no haguera sigut eixe preu, portaríem mesos de retard, ija
veuríem com es contractaria i com es faria.
Es va decidir

tant per l'estalvi económic com per la possibilitat de contractar a la mateixa

empresa que l'Ajuntament, ja que eixa obra s'havia de fer igualment.
Les fases que es van realitzar les explicará

a continuació l'arquitecte técnic Fede Candel,
per
per
contractat
l'Escalona
a la supervisió d'aquesta obra, pas a pas, per a defendre els
interessos de vostés.
Vostés han d'aprovar el pressupost que hem passat a disposició, que engloba tots els costos de
la part d'Escalona.
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El Sr. President dóna pas al tercer punt de l'ordre del dia, "Aprovar el pressupost
corresponent respecte de l'esmentat contracte i respecte de l'obra d'emergén
executar directament lAjuntament en el seu dia".

Pren la paraulo l'advocot Moisés Vizcoino:
Passarem la paraula a Federico Candel, per a que explique les diferents fases de l'obra.
La segona fase és la que es va aprovar en el

contracte que va signar la Junta de Govern.

Pren lo poraula l'orquitecte técnic Federico Candel:

En la passada Assemblea General del 5 de Maig de 201-7, informarem de l'execució de la
primera fase d'emergéncia que va ser imposada per lAjuntament, degut al despreniment que
va tenir la cornisa, que era inexcusablement urgent consolidar-ho i fer els tastos i les proves
corresponents per veure que havia passat.
En eixa primera fase es feren els tastos per veure els aplacats de pedra artificial, uns estaven
desplomats, altres desfets, i era el que va provocar el despreniment de part de la cornisa de
l'angle del carrer Mestre Serrano, concretament en la fagana sud-oest. A partir d'aquí, per
imposició del técnic municipal per ser una qüestió de seguretat de la via pública, es va realitzar
eixa fase, la qual no es va acabar fins a finals d'octubre perqué la bastida havia de seguir
muntada com a situació de prevenció. Eixa fase d'emergéncia es va tancar en 43.578,99€.

lnicialment quan des de lAjuntament ens passaren el pressupost per a la fase d'emergéncia,
eixíem a 160.000€ + lVA, que en teoria tocávem a 80.000€ + IVA cada propietari de l'edifici.
Com ja vam informar sobre aquest tema, per sort la part de l'Escalona ha eixit molt millor
l'obra que la part de lAjuntament. Definitivament, a falta del lVA, la part de lAjuntament es va
pagar 47.OO0€, i per part de l'Escalona 35.000€ que puja eixa fase d'emergéncia.
funció d'aquesta fase ja es va tractar el projecte conjunt per a tot l'edifici, ja que és protegit i
havia que mantenir la mateixa estética, una vegada consolidat, es va demanar per part de
lAjuntament el projecte, encara que es va diferenciar en dues parts.
En

Depenent de com van eixir els tastos inicials es van fer unes mesures i un pressupost per a la
part de lAjuntament, i unes mesures i un pressupost per a l'Escalona. A partir d'aquí l'obra es
va realitzar en dues fases més. Per urgéncia, la fagana principal es va realitzar abans per
qüestió de seguretat, ja que l'edifici té accés continu de gent i per tant hi havia que actuar
primer en aquesta fagana principal. Aquesta fase es va acabar en el mes d'agost, encara que
quedava un cantó per consolidar per part de lAjuntament, quedant la part d'Escalona en
22.080,08€. En aquesta part la previsió que hi havia era major per part de l'Escalona, peró a
l'aconseguir aprofitar els aplacats que es van retirar per a fer els tastos i no s'ha hagut de
demolir tot l'ampit, s'ha retirat l'aplacat, s'ha sanejat el que és la cornisa, s'ha
impermeabilitzat, s'ha fet la teuladeta nova i s'ha deixat consolidat, i a més s'ha atornillat en
ancoratges d'acer inoxidable cadascuna de les peces que hi ha dalt de la cornisa, tot a9ó s'ha
fet en el menor cost del previst en el projecte.

El motiu d'aquesta reunió és la fase 2 que apareix en el resum económic valorat en
73.260,56€. Aquesta fase lAjuntament la va licitar segons la llei de contractació de l'Estat, i
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ent ens interessava adherir-nos a la mateixa empresa que ells havien seleccionat, ja
havia que reposar una série de peces, les pilastres, peces de cornisa, i per tot a9ó hi ha
nstruir uns motlles que han costat aproximadament més de 20.000€, i aquestos el seu
es repartia en funció de qui tenia la necessitat, pagant cadascú la part que li corresponia i
lógicament el mateix motlle ha aprofitat per a fer les mateixes peces en un costat de l'edifici i
en l'altre. A banda ens interessava per temes de seguretat, de tenir cada pega la mateixa
direcció técnica, per la bastida, etc.
Aquesta fase la part de lAjuntament la va contractar amb una baixa del L9% respecte al
pressupost d'eixe projecte, i per part de l'Escalona, després de debatre algunes qüestions
técniques amb l'empresa Trasejar s'ha aconseguit una baixa del 30% aproximadament. Lbbra
s'está executant en funció d'eixe preu i pertant la previsió totalde la fase 2és73.260,56€.
La part del carrer Pilota está prácticament acabada i sols quedará la part del carrer Mestre
Serrano, que s'estima acabar en el mes de febrer. La xifra que ací vos presentem és la que está
assignada en el contracte;

Pren lo poroulo el comuner Antonio Hernández Amoros:

Quan s'acaben aquestes fases ja no s'han de fer més coses?

Respon I'arquitecte técnic Federico Candel,

Problema de la reconstrucció de la cornisa no. Respecte de l'edifici d'Escalona probablement hi
haja que fer més coses, no urgents, sinó de manteniment de l'edifici.

Com une r

Antonio

He rnó

ndez:

La pregunta és per a saber si

lAjuntament ens pot obligar a fer més coses i si a9ó només és un

pressupost inicial.

Respon l'arquitecte técnic Federico Candel:

No. LAjuntament en la primera fase va actuar com a Ajuntament, no va obligar a l'Escalona

com a copropietária, haguera actuat igual davant un altre edifici particular; realment
l'emergéncia és perqué va haver un despreniment de cornisa, va caure d'un segon pis un cantó
d'aquesta d'uns 70 o 80 Kg, per tant es va actuar d'urgéncia. Cada propietari ha estat pagant en
funció del mal que hi havia en cada part.
lJAjuntament no ha imposat que es repare agó. Si que hi ha una normativa d'edifici protegit que
indica que s'ha de deixar l'edifici en l'estat inicial, en una textura i uns acabats iguals.

Comuner Antonio Hernóndez:
Recorde que en lAssemblea anterior els costos que ens van dir eren molt més elevats que el
que estic veient ací.
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Respon I'orquitecte técnic Federico Condel:
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En el tema de la cornisa a principi era un pressupost major, les previsions en la
afectava a Escalona eren d'uns 225.000€ IVA inclós, que a la fi en la previsió actual
147.000€

Pren lo poraula l'odvocat Moisés Vizcaino:
En lAssemblea anterior es va dir que mentre que els arquitectes municipals no tingueren un
projecte no era possible quadrar el pressupost, no es sabia si Escalona havia de pagar la meitat
o no, els nostres técnics van debatre i van aconseguir, ja que el nostre mal era meno6 pagar
sols en aquesta proporció.
El que vostés van a aprovar és

únicament el pressupost de la reparació cornisa

Pren lo paroulo el comuner Federico Solo:
En el pressupost ordinari d'Escalona s'estableixen diferents tipus de Talla, degut a percentatges

aplicats

a

les diferents entitats. Aquestos t47.OO0€ es tindran en compte

aquestos

percentatges.

Respon elSr. President, Emilio Gonzólez:
Es

reparteix a totes les entitats per igual, el cálcul és per fanecada.

Pren lo poroulo el comuner Victor Fronco:
He observat que una part del pressupost era degut a que és un edifici protegit. Em pregunte, si
arriben subvencions per a l'edifici, pot ser que una part siga per a lAjuntament i una altra per a
l'Escalona?

formen part de l'estética de l'edifici. Jo sé de subvencions que han
arribat is'han invertit en lAjuntament iacíno.
Les finestres, per exemple,

Respon Moisés Vizcoino:

Quan ix una subvenció per a rehabilitació d'edificis, la mateixa subvenció regula quines
persones jurídiques poden sol.licitar-la i quines no. En aquest edifici són dos propietaris
totalment diferents.
Pren lo poroulo Federico Condel:
Solen eixir ajudes. Hem d'estar atents i veure si podem adherir-nos
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lo poroula lo Secretdrio de lo Comunitat, Cristino Sanz:

Repartim el total pressupostat t47.Lt3,99€ entre el total de les fanecades que conformen
totes les entitats 17.644 fan, obtenint un resultat de 8,34€/fan.

Pren lo poraula

elSr President Emilio Gonzólez:

Passem a aprovar el pressupost i decidir els terminis de pagament.

Queda aprovat el pressupost per unanimitat, a falta de la decisió dels terminis de pagament.

Sol.licito la paroulo el comuner Victor Fronco:
Si l'Escalona

té reserves, aquesta quota es podria rebaixar?

Respon elSn President Emilio González:
Si hi ha o no superávit, en lAssemblea General Ordinária ja es
la Talla.
En

tindrá en compte per al cálcul de

aquest moment el que hem de decidir és en quants terminis girem els rebuts.

Queda aprovat passar els rebuts de quota extraordinária de la cornisa en dos terminis, el
primer en Febrer el 5O%, i el segon en Abril el50o/o restant, tenint en compte que tot aquell
comuner que vulga en un sol termini, haurá de passar per oficines i comunicar-ho.

Pren la paroula el comuner Federico Sala:
En el contracte que s'ha signat amb l'empresa Trasejar, s.1., quina forma de pagament té?

Respon la Secretdria de la Comunitot, Cristina Sanz:

Sobre la quantitat total del pressupost es pagará mitjangant transferéncia/xec contra
certificació d'obra signada. Cada quinze dies ens entreguen una certificació que hi ha que
pagar.
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El Sr. President
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dóna pas al quart punt de l'ordre del dia, "precs i preguntes"
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rle liguas

Pren la poroula el comuner V¡cente Roco:

A banda de la cornisa, la teulada está prou sana?

Respon Federico Condel:
La teulada ha resultat perjudicada un poc degut a totes les reparacions que han hagut. Ja s'han
canviat les teules, s'ha canviat un canaló a la part de dins de l'ampit, no obstant, abans de la
finalització d'aquesta obra, hi haurá que supervisar per a que aquestos desperfectes queden

arreglats.

No havent més que tractar, pel sr president s'alga la sessió, sent les 20:30 hores del 26 de
Gener de2017, de la que expedeixo la present acta, jo la Secretária de la Comunitat que vaig
ser present.

Villanueva de Castellón a 5 de Maig de 2017

Vist-i-pla
Emilio

ent
Ferrando

Secretária de la Comunitat
Cristina Sanz Amoros

Comuners designats per lAssemblea
Federico

la Franco

Josep Lluis Grego
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