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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA, EL DIA 2  DE   MAIG 
DE 2018, PER   LA JUNTA DE GOVERN, DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE l’HORTA SUD. 
 
 
A Torrent, sent les 18:45 hores del dia 2 de Maig de 2018, es reuneix, en els locals de la 
Mancomunitat de l'Horta Sud, la Junta de Govern Local, a fi de celebrar sessió ordinària. 
 
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. Benetússer PSOE Dª Eva Sanz Portero (Alcaldessa) 

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

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

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

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

   
 
No assisteixen i excusen: 

   
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.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (4-4-2018). 
 
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 d'Abril de 2018.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ DE 
BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS INFORMÀTICS. 
 
El Sr. President pren la paraula i assenyala que va a retirar aquest punt de l'ordre del dia, 
conforme disposa l'article 91.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre que aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, a causa que 
la portaveu del Grup Compromis (Sra. Isabel Martin) s'ha posat en contacte, per a efectuar-li 
unes recomanacions quant a la valoració de mèrits (experiència) del personal que ha treballat 
en l'Administració Pública. 
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Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels 
assistents, ACORDA:  
 
ÚNIC.- Retirar de l'ordre del dia de la sessió ordinària de data 2 de maig de 2018 el punt nº 2 
denominat “aprovació de les bases reguladores per a la creació de borsa de treball de tècnics 
informàtics” per a la modificació de las Bases, contemplant la valoració de mèrits (experiència)  
del personal que ha treballat per a l'administració pública. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3.- DECLARACIÓ DE DESERT EL PROCEDIMENT TRAMITAT A AQUEST EFECTE 
PER A l'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS 
INFORMÀTICS. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 6-3-2018, es va aprovar l'expedient de 
contractació per a l'adjudicació del contracte de SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS 
INFORMÀTICS per als municipis integrants de la Mancomunitat de l'Horta Sud, i amb càrrec 
als PPOS de 2017, amb un pressupost de 34.200 € (IVA exclòs) sent l'IVA al 21% per import 
de 7.182 €, ascendint la quantitat total de 41.382 €, IVA inclòs.   
 

Per a açò es va disposar l'obertura del citat expedient, mitjançant procediment negociat amb 
publicitat i diversos criteris d'adjudicació, procedint-se a la invitació a cinc (5) empreses del 
sector.  
 
Amb data 6 d'abril, de 2018, una vegada finalitzat el termini de presentació de propostes, es 
comprova de conformitat amb la Diligència del Responsable de Secretària-Intervenció, amb 
data 10 d'abril de 2018 que: “…durant el termini d'exposició pública de l'expedient de 
contractació, relatiu al SUBMINISTRAMENT d'EQUIPS INFORMÀTICS finalitzant aquest el 
dia 6-4-2018, NO S'HA PRESENTAT CAP OFERTA.”  
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels 
assistents, ACORDA:  
 
PRIMER.- Declarar DESERT el procediment d'adjudicació de l'expedient de contractació 
del SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS, ja que NO S'HAN PRESENTAT 
PROPOSTES INTERESSADES EN AQUESTA CONTRACTACIÓ.  
 
SEGON.- Notificar el present acord als serveis corresponents.» 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4.- DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
Declarada la urgència, per unanimitat dels presents, de conformitat amb el que es disposa en 
l'art. 83 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Junta de Govern Local, 
va entrar a conèixer dels següents assumptes: 
 

4.1 APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE 
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS. 
 
Mitjançant Providència de Presidència de data 16 d'Abril de 2018 s'incoa expedient per a la 
contractació del SUBMINISTRAMENT d'EQUIPS INFORMATICOS per als municipis 
integrants de la Mancomunidad 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.   
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S'acompanya a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel procediment 
obert simplificat de tramitació reduïda. 
 
En conseqüència, i de conformitat amb l'establit en els articles 116 i 117 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, 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 obert simplificat de tramitació reduïda, segons allò que 
s'ha fixat en l'art. 159.6 de la Llei 9/2017 (LCSP). 
 
SEGON.-  Autoritzar la despesa corresponent que comporta el present contracte, amb 
càrrec al vigent pressupost. 
 
TERCER.- Anunciar la licitació pública en el perfil de contractant. 
 
QUART.- Donar trasllat del present acord als serveis corresponents (Intervenció de 
Fons i Unitat de Contractació).  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4.2 PROPOSTA DE NOMENAMENT DE RESPONSABLE DE CONTRACTE 
DE “CONSULTORIA PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA 
MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD EN EL PERÍODE 2018-2022”. 
 
“Resultant que amb data 28-3-2018, per acord de la Junta de Govern Local, es va adjudicar 
el contracte de serveis de “CONSULTORIA PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 
DE LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD EN EL PERÍODE 2018-2022”, 
 
Considerant l'obligatorietat de designar responsable de l'execució del contracte adjudicat, de 
conformitat amb el que es disposa en l'art.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, que diu 
 

1. Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del 
contracte que figure en els plecs, els òrgans de contractació hauran de designar un 
responsable del contracte al que correspondrà supervisar la seua execució i adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta 
realització de la prestació pactada, dins de l'àmbit de facultats que aquells li atribuïsquen. 
El responsable del contracte podrà ser una persona física o jurídica, vinculada a l'entitat 
contractant o ajeno a ell. 

 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels 
assistents, ACORDA:  
 
PRIMER.- Designar responsable de l'execució del contracte de “CONSULTORIA PER A 
LA REALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD 
EN EL PERÍODE 2018-2022”, a Dª Felicitat López Cayuela, Coordinadora de Programes 
de la Mancomunitat 
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SEGON.- Notificar el present acord a la Coordinadora de Programes, al Departament de 
Contractació i Secretaria, així com al Departament d'Intervenció als efectes oportuns.» 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Ni es produeixen, ni es formulen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les 19:05 hores, per   el Sr. President es dóna 
per finalitzada la sessió, de tot la qual cosa, jo com Secretària done fe.  
 
Vistiplau 
El President 
 
 
 
 
 
 Fdo: Carlos Fernández Bielsa 

Done Fe 
La Secretària-Interventora 

 
 
 
 
 

Fdo: Ana Carmen González Grau 
 


