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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EL DIA 25  
DE  DE JULIOL DE 2018, PER LA JUNTA DE GOVERN, DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l’ HORTA SUD. 
 
 
A Torrent, sent les 19:30 hores del dia 25 de  juliol de 2018, es reuneix, en els locals de la 
Mancomunitat de l'Horta Sud, la Junta de Govern Local. a fi de celebrar sessió extraordinària. 
 
Presideix la sessió, el President D. Carlos Fernández Bielsa, assistit de la Secretària-Interventora Dª 
Ana Carmen González Grau, assisteixen les persones que, a continuació es relacionen:   
 
Assistents: 
 

Aj. Alaquàs PSOE Dª. Elvira García Campos (Alcaldessa) 

Aj. Aldaia PSOE D. Guillermo Luján Valero (Alcalde) 

   
Aj. Paiporta COMPROMIS Dª Isabel Martín Gómez (Alcaldessa) 

 
 
No assisteixen i excusen: 
 

Aj. Benetússer PSOE Dª Eva Sanz Portero (Alcaldessa) 

Aj. Alcàsser PSOE Dª. Eva Isabel Zamora Chanzá (Alcaldessa) 

Aj. Albal PSOE D. Ramón Marí Vila (Alcalde) 

   
Aj. Massanassa PP D. Vicente Salvador Pastor Codoñer (Alcalde) 

 
 
Comprovada l'existència del quòrum preceptiu exigit en els Estatuts, per a la celebració de la sessió, 
queda constituïda la sessió. 
 
A continuació es procedeix a l'estudi i deliberació sobre els punts inclosos en l'ordre del dia. 
 
Es van adoptar els següents acords: 

 
 

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
 
Vista l'acta de la sessió celebrada per la Junta de Govern, per UNANIMITAT, acorda aprovar l'acta 
corresponent a la sessió celebrada el dia 4 de juliol de 2018. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE “SISTEMA 
DE GESTIÓ INTEGRAL I RECAPTACIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS EN 
MATÈRIA DE TRÀFIC“ DE LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD 
 
“Vist i analitzat l'expedient de contractació de Serveis “SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAL I 
RECAPTACIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀFIC“ de la Mancomunitat 
de l'Horta Sud, tramitat per procediment obert sobre la base del que es disposa en els articles 157 i 
161 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Publique aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
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Resultant que, per acord de la Junta de Govern Local, de data 28 de Febrer de 2018, es va aprovar el 
corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques que 
regiran la contractació, amb un pressupost base de licitació de 51.652,90 euros (IVA exclòs) i un valor 
etimat de 206.611,60 euros (IVA exclòs) per un període de quatre (4) anys disposant així mateix 
l'obertura del procediment d'adjudicació 
 
Vist l'acta de la Mesa de contractació del dia 5 de Juny de 2018 i l'acord del qual del següent tenor 
literal 

 
Vist la qual cosa i sotmès l'assumpte a votació els integrants de la MESA DE CONTRACTACIÓ per 
UNANIMITAT, ACORDA elevar a l'òrgan de contractació la següent proposta de Resolució: 
 
PRIMER.- Proposar l'adjudicació del contracte de “SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAL I RECAPTACIÓ 
D'EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀFIC” DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL 
DE L'Horta SUD, a l'entitat GTT (GESTION TRIBUTÀRIA TERRITORIAL, S.A.O.), per ser l'oferta més 
avantatjosa. 
 
SEGON.- Elevar proposta d'adjudicació a favor de l'empresa GTT (GESTION TRIBUTÀRIA TERRITORIAL, 
S.A.O.), per un import, segons detall i d'acord amb el contingut de la seua oferta econòmica. 
 

  IVA TOTAL 

Valor durada contracte (4 ANYS) 198.611,60 41.708,43 240.320,03 

Valor Anual 49.652,90 10.427,10 60.080,00 

 
TERCER.- Requerir al licitador proposat GTT (GESTION TRIBUTÀRIA TERRITORIAL, S.A.O.),, perquè, dins del 
termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què haguera rebut el requeriment, present la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s'haguera compromès a dedicar o adscriure a 
l'execució del contracte conforme a l'art. 64.2 del TRLCSP i d'haver constituït la garantia definitiva per import de 
9.930,58 euros, com a requisit previ imprescindible per a la formalització del contracte administratiu. 
 
De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la 
seua oferta, procedint-se en aqueix cas a recaptar la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en 
què hagen quedat classificades les ofertes. 

 
Vist que amb data 18 de Juliol de 2018 es va notificar a l'adjudicatari GTT (GESTION TRIBUTÀRIA 
TERRITORIAL, S.A.O.),, requerint-li perquè presentara la documentació de conformitat amb el que es 
disposa en l'art. 151.2 del TRLCSP. 
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA:  
 
PRIMER.- Declarar vàlid l'acte licitatorio i ratificar totes i cadascuna de les actuacions que 
apareixen reflectides en l'expedient tramitat.  
 
SEGON.- Atorgar a les empreses licitadores admeses al procés la següent puntuació final i pel 
següent ordre de classificació 
 

Nom Criteri A Criteri B 
TOTAL 

 (Tècnic) (Econòmic) 

GTT (GESTIÓ TRIBUTÀRIA TERRITORIAL, SAU 52,5 60 112,5 

AYTOS SOLUCIONS INFORMATICAS, S.L.O. 32,95 60 92,95 

APPLICATION HOME, S.L. 20,2 59,72 79,92 

MARTINEZ CENTRE DE GESTION, S.L. 34 39,72 73,72 

 
 
TERCER.- Adjudicar el contracte de SERVEIS de “SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAL I 
RECAPTACIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀFIC“ de la Mancomunitat 
de l'Horta Sud, a favor de l'empresa GTT (GESTION TRIBUTÀRIA TERRITORIAL, S.A..), CIF A-
81957367, en un import de 198.611,60 €, i IVA del 21%, (41.708,43 €), sent el total de 240.320,03 
€, d'acord amb el contingut de la seua oferta econòmica. 
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QUART.- Per a garantir l'execució del present contracte, d'acord amb el previst en l'article 62 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, queda designat RESPONSABLE DEL CONTRACTE a fi de 
supervisar la seua execució i per tant, de l'efectiva realització de la prestació objecte del 
mateix, a la Cap de Negociat de Multes, Dª Manuela Fernández Gil. 
 
CINQUÈ.- La formalització del contracte haurà d'efectuar-se no més tard dels quinze dies 
hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats 
en la forma prevista en l'article 151.4, constituint dit documente títol suficient per a accedir a 
qualsevol registre públic. No obstant açò, el contractista podrà sol·licitar que el contracte 
s'eleve a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents despeses.  
 
SISÈ.- Publicar la formalització corresponent al present contracte en el perfil de contractant, 
conforme al que es disposa en l'article 154 del TRLCSP. 
 
SETÉ.- Notificar el present acord a l'empresa proposada i a la resta de licitadors, al 
Departament de Contractació i Secretaria, així com al Departament d'Intervenció als efectes 
oportuns. 
 
VUITÈ.- Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb 
l'establit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciós-administrativa, podrà interposar els següents recursos: 
a) Amb caràcter potestatiu Recurs de Reposició davant l'òrgan que ho dicte, en el termini d'UN 
MES a explicar des de l'endemà al de la recepció de la notificació. Si transcorre un mes des de 
l'endemà al de la interposició del Recurs de Reposició sense que aquest haja sigut resolt i 
notificat, podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs contenciós-administratiu 
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de València en el termini de SIS MESOS. 
b) Recurs Contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de València 
dins del termini de DOS MESOS, comptats des de l'endemà al de la recepció de la notificació. 
No obstant açò podrà interposar qualsevol un altre que crea convenient al seu dret. »  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE “NETEJA DE 
DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD”. 

 
“Vist i analitzat l'expedient de contractació del SERVEI  de NETEJA DE DIVERSES DEPENDÈNCIES 
DE LA MANCOMUNITAT DE L'Horta SUD, tramitat per procediment obert simplificat i tramitació 
reduïda. 
 
Resultant que, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de Juny de 2018, es va 
aprovar el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions 
Tècniques que regiran la contractació, amb un pressupost base de licitació de 6.984 euros més el 
21% d'IVA, (1.466,64), la qual cosa suposa un total de 8.450,64 euros, sent el valor estimat del 
contracte pels 2 anys de durada més les 2 possibles prorrogues de  27.936 euros més el 21% d'IVA, 
(5.866,56), la qual cosa suposa un total de 33.802,56 euros 
 
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient.  
 

Nº Rgto Data NIF Nom 

383 04/07/2018 B46994737 BENILIMP, S.L. 

387 05/07/2018 B96441035 MINUSVAL-EIL,  S.L. 

 
Havent donat compte del resultat de l'Acta de la reunió de la Mesa de contractació, celebrada el dia 
17 de Juliol de 2018, on s'acorda proposar l'adjudicació del servei a la mercantil BENILIMP, S.L., per 
ser l'oferta, en conjunt, més avantatjosa i tenint en compte que la mateixa s'ajusta a l'establit en els 
plecs que regeixen el procediment. 
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Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA:  
 
PRIMER.- Declarar vàlid l'acte licitatorio i ratificar totes i cadascuna de les actuacions que 
apareixen reflectides en l'expedient tramitat.  
 
SEGON.- Atorgar a les empreses licitadores admeses al procés la següent puntuació final i pel 
següent ordre de classificació 

 

 BENILIMP, S.L. MINUSVAL 

Oferta Econòmica 54,66 60,00 

Memòria Tècnica Execució 9,00 0,00 

Millores Addicionals 20,00 20,00 

TOTAL 83,66 80,00 

 
 
TERCER.- Adjudicar el contracte de SERVEI de NETEJA DE DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LA 
MANCOMUNITAT DE L'Horta SUD mediante procediment obert simplificat de tramitació 
reduïda, a l'empresa BENILIMP, S.L., amb CIF nº B46994737, i per import anual de 6.757,40 €, i 
IVA del 21%, (1.419,05 €), sent el total de 8.176,45 €, en els termes continguts en la seua oferta. 
 
QUART.- Comunicar a l'adjudicatari que no podrà iniciar l'execució del contracte sense la 
prèvia formalització del mateix, i que el termini d'inici de l'execució del contracte no podrà ser 
superior a QUINZE DIAS HÀBILS des de la formalització,  
 
CINQUÈ.- Per a garantir l'execució del present contracte, d'acord amb el previst en l'article 62 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, queda designat RESPONSABLE de l'execució i per tant, 
de l'efectiva realització de la prestació objecte del mateix, a Dª. Elena Chilet Ferrer, Tresorera 
de la Mancomunitat. 
 
SISÈ.- Publicar la formalització corresponent al present contracte en el perfil de contractant, 
conforme al que es disposa en la Llei 9/2017 de LCSP. 
 
SETÉ.- Notificar el present acord a l'empresa proposada i a la resta de licitadors, al 
Departament de Contractació i Secretaria, així com al Departament d'Intervenció als efectes 
oportuns. 
 
VUITÈ.- Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb 
l'establit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
Contenciós-administrativa, podrà interposar els següents recursos: 
a) Amb caràcter potestatiu Recurs de Reposició davant l'òrgan que ho dicte, en el termini d'UN 
MES a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació. Si transcorre un mes des de 
l'endemà al de la interposició del Recurs de Reposició sense que aquest haja sigut resolt i 
notificat, podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs contenciós-administratiu 
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de València en el termini de SIS MESOS. 
b) Recurs Contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de València 
dins del termini de DOS MESOS, comptats des de l'endemà al de la recepció de la notificació. 

No obstant açò, podrà interposar qualsevol un altre que crea convenient al seu dret.»  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Ni es produeixen ni es formulen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les 19:05 hores, pel Sr. President es dóna per 
finalitzada la sessió, de tot la qual cosa, jo com Secretaria done fe.  
 
Vistiplau 
El President 
 
 
 
 
 
Fdo: Carlos Fernández Bielsa 

Done Fe 
La Secretària-Interventora 

 
 
 
 
 

Fdo: Ana Carmen González Grau 
 


