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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT  CELEBRADA, 
EL DIA 6 DE MARÇ DE 2018, PER   LA JUNTA DE GOVERN, DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE               l’ HORTA SUD. 
 
 
A Torrent, sent les 19:00 hores del dia 6 de Març 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 
i urgent. 
 
Presideix la sessió, el President D. Carlos Fernández Bielsa, assistit del Secretario Acctal  D. 
Jesús Cordero Lozano i de la Interventora Dª Marta Guillen Bort, assisteixen les persones que, 
a continuació es relacionen:   
 
Assistents: 
 

Aj. Benetússer PSOE Dª Eva Sanz Portero (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) 

   
 
No assisteixen i excusen: 
 

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

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

   
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.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 

El Sr. President obert aquest punt sol·licita el reconeixement previ del caràcter urgent de la 
present sessió, fundada en la necessitat de complir els terminis establits, per a l'adjudicació 
dels expedients de contractació subvencionats amb càrrec als PPOS 2017, ja que la 
Plataforma de Contractació de l'Estat està tramitant l'adhesió d'aquesta entitat a la mateixa.  
 
Vist el previst per l'art. 79 paràgraf 2º del RD 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s'aprova 
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Sr. 
President procedeix a sotmetre a votació del Ple el caràcter urgent de la present sessió. 
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Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA:  
 
ÚNIC.- Ratificar el caràcter urgent de la present sessió extraordinària. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE 
SUBMINISTRAMENT DESFIBRIL·LADORS SEMIAUTOMÀTICS EXTERNS 
(DESA), PER AlS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT. 
 

Mitjançant Providència de Presidència de data 26 de Febrer de 2018 s'incoa expedient per a 
la contractació del SUBMINISTRAMENT de “DESFIBRIL·LADORS SEMIAUTOMÀTICS 
EXTERNS (DESA) per als municipis integrants de la Mancomunidad de l'Horta Sud. 
 
El Pressupost màxim de licitació és de: 59.500 € (IVA exclòs) sent l'IVA al 21% per import de 
12.495 €, ascendint la quantitat total de 71.995 €, IVA inclòs.   
 
S'acompanya a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel procediment 
negociat. 
 
En conseqüència, i de conformitat amb l'establit en els articles 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, a l'Òrgan de Contractació competent  
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels 
assistents, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT de 
“DESFIBRIL·LADORS SEMIAUTOMATICS EXTERNS (DESA) per als municipis 
integrants de la Mancomunitat de l'Horta Sud, així com els Plecs de Clàusules 
Administratives Particulars que han de regir el contracte. El procediment de tramitació 
serà negociat, segons el qual l'adjudicació haurà de recaure en el licitador que, en el 
seu conjunt, faça la proposició econòmicament més avantatjosa. 
 
SEGON.-  Autoritzar la despesa corresponent que comporta el present contracte, amb 
càrrec al vigent pressupost. 
 
TERCER.- Cursar invitació, en compliment del que es disposa en l'article 178.1 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic a empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte, 
indicant-los que disposen d'un termini de 15 dies naturals per a presentar la 
documentació assenyalada en el Plec de Condicions, a comptar des del següent al del 
vaig rebre de la invitació per correu electrònic. 
 
QUART.- Donar trasllat del present acord als serveis corresponents (Intervenció de 
Fons i Unitat de Contractació). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE 
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS INFORMATICOS. 
 

Mitjançant Providència de Presidència de data 26 de Febrer de 2018 s'incoa expedient per a 
la contractació del SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS INFORMATICS per als municipis 
integrants de la M ancomunidad de l'Horta Sud  
 
El Pressupost màxim de licitació és de: 34.200 € (IVA exclòs) sent l'IVA al 21% per import de 
7.182 €, ascendint la quantitat total di 41.382 €, IVA inclòs.   
 
S'acompanya a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel procediment 
negociat. 
 
En conseqüència, i de conformitat amb l'establit en els articles 109 i 110 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, a l'Òrgan de Contractació competent   
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels 
assistents, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS 
INFORMÀTICS per als municipis integrants de la Mancomunitat de l'Horta Sud, així com 
els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte. El 
procediment de tramitació serà negociat, segons el qual l'adjudicació haurà de recaure 
en el licitador que, en el seu conjunt, faça la proposició econòmicament més 
avantatjosa. 
 
SEGON.-  Autoritzar la despesa corresponent que comporta el present contracte, amb 
càrrec al vigent pressupost. 
 
TERCER.- Cursar invitació, en compliment del que es disposa en l'article 178.1 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic a empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte, 
indicant-los que disposen d'un termini de 15 dies naturals per a presentar la 
documentació assenyalada en el Plec de Condicions, a explicar des del següent al del 
vaig rebre de la invitació per correu electrònic. 
 
QUART.- Donar trasllat del present acord als serveis corresponents (Intervenció de 
Fons i Unitat de Contractació). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les 19:20 hores, per   el Sr. President es dóna 
per finalitzada la sessió, de tot la qual cosa, jo com Secretario done fe.  
 
 
 
Vistiplau 
El President 
 
 
 
 
 
 Fdo: Carlos Fernández Bielsa 

Done Fe 
El Secretari Acctal 

 
 
 
 
 

 Fdo: Jesús Cordero Lozano 
 


