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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EL DIA 5 DE 
FEBRER DE 2019, PER LA JUNTA DE GOVERN, DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l’ HORTA SUD. 
 
 
A Torrent, sent les 19:45 hores del dia 5 de Febrer de 2019, 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. Alcàsser PSOE Dª. Eva Isabel Zamora Chanzá (Alcaldessa) 

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

   
Aj. Paiporta COMPROMIS Dª Isabel Martín Gómez (Alcaldessa) 

 
 
No assisteixen i excusen: 
 

Aj. Benetússer PSOE Dª Eva Sanz Portero (Alcaldessa) 

   
Aj. Massanassa PP D. Vicente Salvador Pastor Codoñer (Vocal 2º) 

   
 
 
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 SESSIÓ ANTERIOR (30-1-2019). 
 
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 30 de gener de 2019. 

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

 
 

2.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA 
GESTIÓ INTEGRAL DEL CENTRE DE - EDUCACIÓ ESPECIAL LA UNION DE 
TORRENT. 
 
“Vist i analitzat l'expedient de contractació de: SERVEI per a la GESTION INTEGRAL DEL CENTRE 
D'EDUCACION ESPECIAL LA UNION DE TORRENT, tramitat per procediment negociat amb publicitat 
i subjecte a regulació harmonitzada, sobre la base del que es disposa en els articles 166 i 167 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. 
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Resultant que, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 26-12-2018, 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 674.680 euros (IVA exclòs) per un 
període d'un (1) any disposant així mateix l'obertura del procediment d'adjudicació. 
 

Vist l'acta de la Mesa de contractació del dia 30 de gener de 2019 que es transcriu a continuació 

 
A Torrent, sent les 17:50 hores, del 30 de Gener de 2019, es reuneixen els membres de la Mesa de contractació, 
segons el que es disposa en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i formada per les persones que a 
continuació es detallen: 
 

President: Carlos Fernández Bielsa, President de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud.  
Vocals: - Ana Carmen González Grau, Secretària-Interventora de la Mancomunitat 

- Felicidad López Cayuela, Coordinadora de Programes de la Mancomunitat 
 

Secretari: - Jesús Cordero Lozano, Cap Secció de Secretària-Intervenció de la Mancomunitat 
 

Pel Sr. President, es declara vàlidament constituïda la Mesa i per la Secretària s'adona de les proposicions 
presentades dins del termini establit. 
 

Nº Data Nom Poblacion 

1 21/01/2019 PRODEFI TORRENT ((València) 

 
Seguidament, s'ordena per la Presidència de la Mesa  procedir a l'obertura del sobre “A”, que conté la documentació 
dels citats licitadors i sol·licitada en els Plecs de Clàusules Administratives, procedint-se a un examen minuciós de 
la documentació presentada, dins del termini i en la forma escaient.   
 
A continuació, en acte públic, es procedeix a l'obertura del Sobre B “PROPOSICIÒ ECONÒMICA” per a efectuar 
la negociació del procediment, assistint l'únic licitador admès al procés 
 
La Taula, recorda els aspectes de negociació amb les empreses indicats en el Plec de clàusules administratives: 
 
Es pregunta als assistents si tenen algun ·dubte. No es rep resposta.  
 
Tot seguit es procedeix a l'obertura dels Sobres B, llançant els següents resultats. 
 

Nom Oferta econòmica 

PRODEFI 674.680  

 
L'oferta es troba dins del tipus de licitació que es va establir en els Plecs, sent el valor anual total de 674.680 euros 
IVA inclòs. 
 
Seguidament es procedeix a l'obertura del sobre “C” que conté la documentació objecte de negociació, indicant el 
licitador que ratifica la proposta continguda en el mateix. 
 
A la vista de l'anterior, la Mesa de contractació, per UNANIMITAT, acorda: 
 
PRIMER.- Elevar proposta d'adjudicació del contracte SERVEI DE GESTION INTEGRAL DEL CENTRE 
EDUCACION ESPECIAL LA UNION DE TORRENT, a favor de l'empresa PRODEFI (Associació Prodeficientes 
Psíquics de Torrent), CIF nº G46137105, per ser l'única oferta presentada, en un import anual de 674.680 euros 
(IVA inclòs), 
  
SEGON.- Requerir al licitador proposat PRODEFI., perquè, dins del termini de DEU (10) DIAS HABILES, a explicar 
des del següent a aquell en què haguera rebut el requeriment, aporte la documentació necessària per a adjudicar 
el contracte segons la clàusula 23 del plec. Asi mateix i de conformitat amb el tipificat en la clàusula 23 del plec 
(Garanties exigibles), l'import de la mateixa ascendeix a 33.734 euros. 
 
TERCER.- De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador 
ha retirat la seua oferta. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió sent les 10:15 hores, de la qual com a Secretari de la 
Taula, estenc la present acta.  
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Vist que amb data 1 de Febrer de 2019 es va notificar a l'adjudicatari PRODEFI, requerint-li perquè 
presentara la documentació de conformitat amb el que es disposa en l'art. 150 de la LCSP. 
 
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.- Adjudicar el contracte de SERVEI de GESTION INTEGRAL DEL CENTRE D'EDUCACION 
ESPECIAL LA UNION DE TORRENT, a favor de l'empresa PRODEFI, en un import de 674.680 € (IVA 
inclòs). en els termes de la D.A. Tercera de la Llei 9/2017 (LCSP), sotmetent l'adjudicació a la condició 
suspensiva que es formalitze el conveni amb la Conselleria d'Educació.  
 
TERCER.- 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, queda designat RESPONSABLE de 
l'execució i per tant, de l'efectiva realització de la prestació objecte del mateix, al Cap de Secció de 
Secretària, D. Jesús Cordero Lozano. 
 
QUART- La formalització del contracte no podrà efectuar-se abans que transcórreguen 15 dies hàbils 
a explicar des de la data de la notificació de l'adjudicació, en la forma prevista en l'article 150 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 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.  
 
CINQUÈ.- Publicar la formalització corresponent al present contracte en el perfil de contractant, 
conforme al que es disposa en l'article 154 de LCSP. 
 
SISÈ.- 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. 
 
SETÉ.- Contra el present Acord, que esgota la via administrativa, cal interposar potestativament el 
recurs especial en matèria de contractació al fet que es refereix l'article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a aquell en què es 
remeta la notificació d'aquesta Resolució. En tot cas, l'escrit d'interposició del recurs es presentarà 
necessàriament en el registre de l'òrgan de contractació o en el registre del Tribunal Administratiu 
Central de Recursos Contractuals (Avinguda General Perón, nª 38, 28020 Madrid; 
http://tribunalcontratos.gob.es) i al mateix s'adjuntarà la documentació que estableix l'article 51 la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que és la següent:  
 

a) El document que acredite la representació del compareixent, excepte si figurara unit a les 
actuacions d'un altre recurs pendent davant el mateix òrgan, en aquest cas podrà sol·licitar-se 
que s'expedisca certificació per a la seua unió al procediment. 

b) El document o documents que acrediten la legitimació de l'actor quan l'ostente per haver-li-la 
transmès un altre per herència o per qualsevol altre títol. 

c) La còpia o trasllat de l'acte exprés que es recórrega, o indicació de l'expedient en què haja 
recaigut o del butlletí oficial o perfil de contractant en què s'haja publicat. 

d) El document o documents en què fon el seu dret. 
e) Una adreça de correu electrònic «habilitada» a la qual enviar, de conformitat amb la disposició 

addicional quinzena, les comunicacions i notificacions. 
 
Amb caràcter previ, d'acord amb l'article 50 de la LCSP, haurà d'anunciar-se la interposició d'aquest 
recurs mitjançant un escrit que es presentarà davant l'òrgan de contractació en el termini previst en 
l'apartat anterior per a interposar el recurs, i en el qual haurà d'especificar-se l'acte del procediment que 
vaja a ser objecte del mateix.  
 
En cas que no s'opte per aquesta via, cal interposar directament un recurs contenciós-administratiu 
davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de València en el termini de 
dos mesos a explicar des de l'endemà a aquell en què es reba la notificació d'aquesta Resolució, 
d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-
Administrativa.» 

http://tribunalcontratos.gob.es/
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3.- CONEIXEMENT DELS ASSUMPTES A TRACTAR EN EL PLE  
 
El President exposa i explica breument l'assumpte  que es va a tractar en la sessió extraordinària i 
urgent del Ple, consistent a aprovar l'expedient d'enriquiment injust de PRODEFI, i que com ja sabeu 
es va adjudicar el passat dia 30 de gener i per part de l'empresa ja ha presentat tota  la documentació 
requerida i per tant el Ple ja no haurà d'aprovar més aixecaments d'objecció en referència a la gestió 
del centre d'educació especial “La Unió” de Torrent. 

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les 19:55 hores, pel Sr. President es dóna per finalitzada 
la sessió, de tot la qual cosa, jo com Secretaria done fe.  
 
Vistiplau 
El President 
 
 
 
 
 
Carlos Fernández Bielsa 

Done Fe 
La Secretària-Interventora 

 
 
 
 
 

Ana Carmen González Grau 
 


