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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EL DIA 30 
D'ABRIL  DE 2019, PER LA JUNTA DE GOVERN, DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l’ HORTA SUD. 
 
 
A Torrent, sent les 13:35 hores del dia 30 d'Abril  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 
Mª Amparo Gimeno Pons, 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) 

   
 
No assisteixen i excusen: 
 

Aj. Benetússer PSOE Dª Eva Sanz Portero (Alcaldessa) 

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

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

   
Aj. Paiporta COMPROMIS Dª Isabel Martín Gómez (Alcaldessa) 

 
 
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 (21-3-2019) 
 
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 21 de març de 2019. 

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

 
 
2.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI 
D'ASSESSORAMENT EN MATÈRIA ECONOMICA, FINANCERA I 
PRESSUPOSTÀRIA PER A la MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD. 
 
“Vist i analitzat l'expedient de contractació del “SERVEI D'ASSESSORAMENT EN MATÈRIA 

ECONÒMICA, FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA A LA MANCOMUNITAT”, tramitat per procediment 

obert i tramitació ordinària. 

Resultant que, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de febrer de 2019, es va 
aprovar el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques 
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que regiran la contractació, amb un presupuesto Base de Licitació anual que ascendeix a 21.600 € (IVA 
exclòs), més l'IVA al 21% per import de 4.536 €, sent el total de 26.136 € i amb un termini d'execució 
de 12 mesos disposant així mateix l'obertura del procediment d'adjudicació. 
 
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient.  
 

Nº Nº R.I. Data Nom Poblacion 

1 92 7-3-2019 ASSESSORAMENT I GESTION ECONOMICA I SOCIAL, S.L. VALÈNCIA 

 
Havent donat compte del resultat de l'Acta de la reunió de la Mesa de contractació, celebrada el dia 27 
de Març de 2019, on s'acorda proposar l'adjudicació del contracte de serveis de “ASSESSORAMENT 
EN MATÈRIA ECONOMICA, FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA A LA MANCOMUNITAT” a la 
mercantil ASSESSORAMENT I GESTION ECONOMICA I SOCIAL, 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. 

 
Vist que amb data 16 d'Abril de 2019 es va notificar a l'adjudicatari ASSESSORAMENT I GESTION 
ECONOMICA I SOCIAL, S.L., requerint-li perquè presentara la documentació de conformitat amb el 
que es disposa en l'art. 150 de la LCSP. 
 
Vist que amb data 25 d'abril de 2019 (RE nº 214), l'adjudicatari, va constituir garantia definitiva i va 
presentar els documents justificatius exigits. 

 
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.- Classificar a les empreses licitadores admeses al procés en el següent ordre 
decreixent: 
 

Nom Preu (sense IVA ) 

ASSESSORAMENT I GESTION ECONOMICA I SOCIAL, S.L. 20.592,00 

 
TERCER.-  Adjudicar el contracte de serveis de “ASSESSORAMENT EN MATÈRIA ECONOMICA, 
FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA A la MANCOMUNITAT”  mediante procediment obert i 
tramitació ordinària, a l'empresa ASSESSORAMENT I GESTION ECONOMICA I SOCIAL, S.L., CIF 
nº B98291537, i per import anual de  20.592 euros, i IVA del 21% (4.324,32), sent el total de 
24.916,32 euros, 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 Mª Amparo Gimeno Pons, Secretària-
Interventora 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. 
 
HUITÈ.- 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 



 

Pàgina 3 de 9 
 

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, explicats 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 SUBMINISTRAMENT DE 
CIRCUITS BIOSALUDABLES EN ESPAIS PUBLICOS PER A LA MANCOMUNITAT 
DE L'HORTA SUD. 
 
“Vist i analitzat l'expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS 

BIOSALUDABLES EN ESPAIS PUBLICOS, tramitat per procediment obert i tramitació ordinària. 

Resultant que, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de febrer de 2019, 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 que ascendeix a 152.134,34 € (IVA 
exclòs), més l'IVA al 21% per import de 31.948,22 €, sent el total de 184.082,56 € i amb un termini 
d'execució de  4 mesos disposant així mateix l'obertura del procediment d'adjudicació. 
 
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient.  
 

Nº RI F.Entrada Nom Municipi Província 

69 01/03/2019 BENITO URBAN, S.L.O.                                                                                           VIC BARCELONA 

71 04/03/2019 BRICANTEL ESPANYA, S.L.                                                                                         VALCABADO DEL PA ZAMORA 

75 04/03/2019 DIAGNOSTICOS I REPARACIONS PLAY, S.L.                                                                         SILLA VALÈNCIA 

76 04/03/2019 SALUDES PARCS INFANTILS, S.L.                                                                               ALCACER VALÈNCIA 

78 05/03/2019 OZIONA SOLUCIONS D'ENTRETENIMENT, S.L.                                                                     BOIRO CORUÑA (LA) 

79 06/03/2019 LAPPSET ESPANYA VR, S.L.                                                                                        MONTCADA I REIXAC BARCELONA 

85 07/03/2019 GALITEC DESENVOLUPAMENTS TECNOLÒGICS, S.L.                                                                         LALIN PONTEVEDRA 

86 07/03/2019 CROUS EXPERT, S.L.                                                                                             RODA DE TER BARCELONA 

87 07/03/2019 MOYCOSA, S.A.                                                                                                  COLMENAR VELL MADRID 

89 07/03/2019 CESPYSER 2013, S.L.                                                                                            TAVERNES DE LA VALLDIGNA VALÈNCIA 

90 07/03/2019 TROE, S.L.                                                                                                     SILLA VALÈNCIA 

94 08/03/2019 GRUP B2 SPORT EQUIPAMENTS ESPORTIUS, S.A.                                                                  MEDINA DEL CAMP VALLADOLID 

95 08/03/2019 FORGES ESTIL ESPAÑOL, S.A.                                                                                    ARGANDA DEL REI MADRID 

96 08/03/2019 WONDERGRASS, S.L.                                                                                              TOTANA MURCIA 

97 08/03/2019 PARKESA SOLUCIONS URBANES, S.L.                                                                               LOECHES MADRID 

98 08/03/2019 NOVATILU, S.L.O.                                                                                               ALBUIXEC VALÈNCIA 

99 08/03/2019 GLOBALIA URBANISME INTEGRAL, S.L.                                                                              LEON LEON 

100 08/03/2019 SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, S.L.                                                                           FIGUERES GIRONA 

 
Havent donat compte del resultat de l'Acta de la reunió de la Mesa de contractació, celebrada el dia 16 
d'Abril  de 2019, on s'acorda proposar l'adjudicació del contracte de SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS 
BIOSALUDABLES EN ESPAIS PUBLICOS a la mercantil PARKESA SOLUCIONS URBANES, S.L,por 
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. 
 
Vist que amb data 17 d'Abril de 2019 es va notificar a l'adjudicatari PARKESA SOLUCIONS URBANES, 
S.L., requerint-li perquè presentara la documentació de conformitat amb el que es disposa en l'art. 150 
de la LCSP. 
 
Vist que amb data 30 d'abril de 2019 (RE nº 223), l'adjudicatari, va constituir garantia definitiva i va 
presentar els documents justificatius exigits. 
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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.- Classificar a les empreses licitadores admeses al procés en el següent ordre 
decreixent: 
 

TOTAL PUTOS LICITADOR 

86,67 PARKESA SOLUCIONS URBANES, S.L.                                                                               

83,07 WONDERGRASS, S.L.                                                                                              

80,33 CROUS EXPERT, S.L.                                                                                             

79,52 FORGES ESTIL ESPAÑOL, S.A.                                                                                    

76,44 BENITO URBAN, S.L.O.                                                                                           

75,30 LAPPSET ESPANYA VR, S.L.                                                                                        

71,63 GLOBALIA URBANISME INTEGRAL, S.L.                                                                              

68,84 MOYCOSA, S.A.                                                                                                  

66,31 SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, S.L.                                                                           

64,57 OZIONA SOLUCIONS D'ENTRETENIMENT, S.L.                                                                     

62,97 GRUP B2 SPORT EQUIPAMENTS ESPORTIUS, S.A.                                                                  

62,04 NOVATILU, S.L.O.                                                                                               

61,66 DIAGNOSTICOS I REPARACIONS PLAY, S.L.                                                                         

58,06 CESPYSER 2013, S.L.                                                                                            

57,82 BRICANTEL ESPANYA, S.L.                                                                                         

56,30 SALUDES PARCS INFANTILS, S.L.                                                                               

53,37 GALITEC DESENVOLUPAMENTS TECNOLÒGICS, S.L.                                                                         

52,02 TROE, S.L.                                                                                                     

 
TERCER.-  Adjudicar el contracte de SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS BIOSALUDABLES EN 
ESPAIS PÚBLICS  mediante procediment obert i tramitació ordinària, a l'empresa PARKESA 
SOLUCIONS URBANES, S.L., CIF nº B86912847 i per import de 79.911,68 €, i IVA del 21% 
(16.781,45 €), sent el total de 96.693,13 €, així com el subministrament de 10 taules de jocs 
(parchís i dames), en concepte de millores i d'acord amb el contingut de 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.  
 
CINQUÉ.- 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 Mª Empare Gimeno Pons, Secretària-
Interventora de la Mancomunitat.     
 
SISÉ.- 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. 
 
HUITÉ.- 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 va dictar, 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 
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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, explicats 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.»  

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

 
4.- PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ PER A LA CESSIÓ D'EQUIPS 
BIOSALUDABLES, AlS MUNICIPIS INTEGRANTS DE LA MANCOMUNITAT, AIXÍ 
COM EL MODEL DE CONVENI DE CESSIÓ A SIGNAR. 
 
«Vist l'anunci de l'Excelentísima Diputació Provincial de València sobre aprovació de la convocatòria i 
les bases reguladores del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) del bienni 2018-2019. 
 

Mitjançant Resolució de Presidència nº 143/2018, de data 20-4-2018, la mancomunitat sol·licite 
l'adhesió al Pla provincial. 
 

El Ple de la Diputació de València, en sessió de data 19 de juny de 2018, acoró la inclusió de la 
mancomunitat de l'Horta Sud en el Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) del bienni 2018-2019, amb 
el detall de les següents actuacions i imports: 
 

Nº Obra  Descripció de la inversió Import € 

605 Kit Carpes (Punts Violetes) 26.741,00 

606 Subministrament d'Equips Biosaludables 184.082,56 

607 Renovació cablejat xarxa informàtica MHS 14.500,00 

 TOTAL 225.323,56 

 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la distribució de la cessió d'EQUIPS BIOSALUDABLES, sobre la base del cens 
de població de cada municipi a data 1de gener de 2017 (Publicat per INE) i segons detall: 
 

MUNICIPI  POBLACIÓ 
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Lloc nou de la Corona 116 5 1 1  1 1 1        

Beniparrell 1964 7 1 1  1 1 1  1 1     

Massanassa 9375 7 1 1  1 1 1  1 1     

Alcàsser 9813 7 1 1 1    1 1 2     

Sedaví 10179 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  
Picanya 11278 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 

Benetússer 14495 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 

Albal 16244 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 

Silla 18440 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Picassent 20658 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

Alfafar 20776 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   2 

Quart de Poblet 24491 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

Paiporta 25241 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 2 

Catarroja 27752 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 

Xirivella 28950 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   2 
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Alaquás 29474 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   2 

Manises 30630 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aldaia 31320 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  2 

Mislata 43042 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Torrent 80630 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

                

 TOTAL  20 20 17 19 19 19 17 19 20 16 7 6 21 
 
 
SEGON.- Aprovar els models de conveni a subscriure amb cada Ajuntament, per a la cessió de 
material biosaludable. 
 

ACORD ENTRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l'HORTA SUD I L'AJUNTAMENT DE …………. PER A LA 
CESSIÓ D'ÚS D'EQUIPAMENT (BIOSALUDABLES) 
 
A Torrent, a … de ………………….. de 2019   
 
INTERVENEN  
D'una part la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud com a entitat cedent i en el seu nom i representació 
el seu president, D. Carlos Fernández Bielsa, facultat per a la signatura del present, mitjançant acord adoptat per 
la Junta de Govern Local, en sessió de data …. de ………. de 2019, assistit per la Secretària-Interventora de la 
Mancomunitat, Dª. Mª Amparo Gimeno Pons. 
 
D'una altra l'Ajuntament de …………, com a entitat cessionària encomanada, i en el seu nom i representació el Sr. 
Alcalde/sa D. ………………, facultat per a la signatura del present mitjançant acord adoptat per …………………………. 
assistit del Secretari/a de la Corporació Municipal, D. ……………………...  
 
EXPOSEN  
I.- La Mancomunitat Intermunicipal de L´Horta Sud és propietària dels equips (Biosaludables)  objecte de cessió 
que es troben inventariats i que s'expliciten en l'acta de recepció/cessió, acta que s'acompanyarà en el seu 
moment i formarà part com a document annexe al present acord.  
 
II.- Que la Junta de Govern Local de la Mancomunitat de l'Horta Sud, en sessió de data … de ……. de 2019, va 
acordar la cessió d'ús del material descrit anteriorment. 
 
Per tot això, ambes dues parts ACORDEN subscriure aquest ACORD para la cessió d'ús d'equips Biosaludables, 
conformement a les següents: 
 
ESTIPULACIONS  
 
PRIMERA.- Objecte i àmbit d'aplicació 
El present ACORD té per objecte establir el procediment i les condicions de cessió d'ús dels equips Biosaludables. 
A l'efecte del que es disposa en el present ACORD s'entén per equipament Biosaludables el format per: 
 

Nº ELEMENT  Nº ELEMENT 

  Volant    Ascensor 

  Cintura    Cavall 

  Timó    Gronxador 

  Esquí    Mesa Parchis 

  Patins    Mesa Dames 

  Surf    Mesa Ping Pong 

  Barres paral·leles    
 
SEGONA.- Condicions generals de la cessió d'ús de l'equipament 
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La Mancomunitat assignarà l'equipament nominalment, a cada municipi dels quals la integren per a la seua 
instal·lació en espais públics.  
L'assignació de l'equipament s'efectuarà de forma gratuïta, per una sola vegada, sense necessitat de prestar 
garantia en règim de cessió d'ús amb la finalitat que s'use pels ajuntaments, conforme al procediment que 
s'estableix en el present acord.  
Serà per compte de l'ajuntament la instal·lació i muntatge dels equips biosaludables descrits en el punt anterior. 
La cessió d'ús es realitzarà per un període de 4 anys.  
L'ús estarà sotmès a l'establit en el present ACORD.  
TERCERA.- Recepció dels equips per part dels centres:  
Els equips seran subministrats per la Mancomunitat, a través de l'empresa adjudicatària del contracte de 
subministrament. La recepció del conjunt d'equips Biosaludables serà verificada pel cessionari, mitjançant la 
signatura del corresponent albarà de lliurament,  
Aquests equips quedaran dipositats en les dependències que habilite el municipi per a açò, haurà de quedar 
garantit en tot moment la integritat del conjunt i degudament custodiat fins a la seua assignació i lliurament, o 
devolució a la mancomunitat. 
QUARTA.- Procediment de lliurament dels equips  
L'acte formal de lliurament es realitzarà en el termini màxim de dos mesos, a explicar des del següent al de 
subministrament de la totalitat dels equips.  
Se signarà el compromís de cessió d'ús, custòdia i manteniment de l'equip. per personal de l'ajuntament i de la 
mancomunitat. 
Els compromisos subscrits emesos per duplicat seran custodiats indefinidament en les dependències municipals 
i en la seu de la mancomunitat. 
CINQUENA.- Revocació i extinció del compromís de cessió d'ús i manteniment de l'equip. 
El compromís de cessió d'ús podrà ser revocat per la Mancomunitat de manera unilateral quan es produïsca 
l'incompliment de les normes d'ús, custòdia i manteniment de l'equip i/o el deure publicitat en els termes que 
estableixen les clàusules setena i octava de l'ACORD.  
SISENA.- Dipòsit i custodia les instal·lacions municipals. 
La mancomunitat autoritza que l'equipament estiga custodiat en les dependències municipals per a facilitar la 
immediatesa de la seua disposició i ús per part dels ajuntaments amb motiu del desenvolupament de qualsevol 
activitat, esdeveniment o celebració. 
L'ajuntament haurà de posar en coneixement de la Mancomunitat la ubicació de l'equipament i comunicar 
qualsevol trasllat que es produïsca.  
SETENA.- Ús de l'equip. 
L'ajuntament es farà càrrec de la custòdia dels equips (Biosaludables) durant el temps que romanga en les seues 
dependències, adoptant les mesures oportunes que garantisquen la seguretat i conservació dels equips.  
Correspondrà al cessionari la notificació de les possibles desperfectes o incidències que es produïsquen en els 
períodes en què es disposa de l'equip, durant el període de garantia.  
Vençut el termini de garantia correrà per compte del cessionari, la reparació de l'equipament, havent de 
comunicar-se formalment i per escrit a la mancomunitat. 
L'Ajuntament es compromet a fer un correcte ús del mateix fomentant la responsabilitat Corporativa i la 
conscienciació de la ciutadania en el foment de la vida saludable. 
OCTAVA.- Publicitat. 
Els equips estaran identificats en tot moment amb el nombre de sèrie i el logo de la mancomunitat en un lloc 
visible.  
NOVENA.- Vigència. 
El present ACORD de col·laboració tindrà una durada de quatre anys, a explicar des de l'endemà de la signatura 
del mateix per ambdues parts. 
DESENA.- Règim d'interpretació de l'ACORD. 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del present ACORD seran 
resoltes, previ informe jurídic, per la mancomunitat, els acords de la qual posaran fi a la via administrativa i contra 
els mateixos pertocarà a recurs contenciós-administratiu, conforme al previst per la Llei reguladora d'aquesta 
jurisdicció, sense perjudici que els interessats puguen interposar recurs potestatiu de reposició, previst en els 
arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
En virtut de l'anterior i en prova de conformitat signen les parts en la representació que respectivament ostenta, 
en el lloc i data al principi consignats, estenent-se para la seua constància el present document per duplicat, el 
que, després de llegit, signen en prova de  conformitat.  
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MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'Horta SUD AJUNTAMENT DE ......... 
El President 
Fdo: Carlos Fernández Bielsa 

L'Alcalde 
Fdo: ............................ 

 
La Secretària-Interventora 
Fdo: Mª Amparo Gimeno Pons 

 
El Secretari General 
Fdo: …………………. 

 
TERCER.- Facultar al Sr. President per a la realització dels actes i la signatura dels documents 
necessaris per a l'execució del present acord. »  

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

 
5.- PROPOSTA DE 2ª PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE “SERVEI DE 
RECOLLIDA, TRASLLAT, CUSTÒDIA I MANTENIMENT D'ANIMALS DE 
COMPANYIA ABANDONATS, ERRANTS O DECOMISSATS EN L'ESPAI PÚBLIC 
DELS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 
ADHERITS A AQUEST SERVEI” 
 

Vist l'expedient del contracte de serveis denominat  SERVEI DE RECOLLIDA, TRASLLAT, 
CUSTÒDIA I MANTENIMENT D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, ERRANTES O 
DECOMISSATS EN L'ESPAI PÚBLIC DELS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL 

DE L'HORTA SUD ADHERITS A AQUEST SERVEI formalitzat en document administratiu entre la 
Mancomunitat de l'Horta Sud i GOSSOS D´ALPE, S.C., en data 27 de novembre de 2017, 
estenent-se la prestació del servei des de l'1 de desembre de 2017 fins al 30 de novembre de 
2018. 
 
Resultant que la Junta de Govern, en sessió de data 24-10-2018, va aprovar la pròrroga inicial 
del contracte per un període de 6 mesos, des d'1 de desembre de 2018 al 31 de maig de 2019. 
 
Comunicada la voluntat de pròrroga per part de la Mancomunitat al contractista adjudicatari, i 
manifestada la conformitat per part d'aquest mitjançant escrit de 18 d'abril de 2019. 
 
Considerant que la clàusula 12 de  l PCA estipula que el contracte tindrà una durada d'1 any, 
podent ser prorrogat de mutu acord, entre les parts abans de la seua finalització, sense que 
la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, puga excedir de  2 anys, podent acordar-
se per períodes de 6 mesos les prorrogues. 
 
Vist l'informe de secretària-Intervenció, favorable a la pròrroga. 
 
Vist l'informe de l'àrea econòmica conforme existeix consignació suficient en la partida 
1791/227.99 del Pressupost de 2019.  
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga, per un període de 6 MESOS, del contracte de serveis 
denominat CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A EL “SERVEI DE RECOLLIDA, 
TRASLLAT, CUSTÒDIA I MANTENIMENT D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, 
ERRANTES O DECOMISSATS EN L'ESPAI PÚBLIC DELS MUNICIPIS DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'Horta SUD ADHERITS A AQUEST SERVEI”, 
subscrit amb GOSSOS D´ALPE, S.C. , amb durada de l'1 de juny al 30 de novembre de 
2019 i en les mateixes condicions subscrites en l'anterior. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent i comprometre la dotació pressupostària 
necessària per a atendre les despeses derivades de la pròrroga del contracte en 2019. 
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TERCER.- Seguir el procediment i tràmits legalment establits i notificar el present acord 
a l'interessat i als serveis municipals afectats. » 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les 1 4:00 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: Mª Amparo Gimeno Pons 
 


