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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EL DIA 4 DE  
JULIOL DE 2018, PER LA JUNTA DE GOVERN, DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l’ HORTA SUD. 
 
 
 
 
A Torrent, sent les 18:30 hores del dia 4 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 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. 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. Massanassa PP D. Vicente Salvador Pastor Codoñer (Alcalde) 

   
Aj. Paiporta COMPROMIS Dª Isabel Martín Gómez (Alcaldessa) 

 
 
No assisteixen i excusen: 
 

Aj. Benetússer PSOE Dª Eva Sanz Portero (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 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 13 de Juny de 2018. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 

 2 

2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
D'ASSESSORAMENT PERMANENT EN MATÈRIA ECONÒMICA, FINANCERA I 
PRESSUPOSTÀRIA A la MANCOMUNITAT DE L'Horta SUD. 
 
Amb motiu de l'entrada en vigor del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula 
el règim de control intern de les entitats del sector Públic Local, 
 
Considerant l'escassa plantilla d'aquesta Mancomunitat que suposa una absoluta 
insuficiència de mitjans materials, i humans per a efectuar totes les funcions no solament de 
gestió sinó de supervisió, control, fiscalització i rendició de comptes,    
 
Havent-se elaborat el Pla Anual de Control financer permanent i presentat al Ple per la 
Interventora que subscriu en els termes de l'Article 31 del RD 424/2017, dins del més 
absolut respecte a l'exercici de les funcions reservades. 
 
Atès que existeix un contracte en vigor amb Assessorament i Gestió econòmica i Social S.L., 
adjudicat per acord de Junta de Govern de 10 de maig de 2017, i que aquest expedient de 
licitació es va tramitar amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial Decret 424/2017, de 
control intern de les entitats locals no podent preveure's en els plecs les tasques 
d'assistència en el control dins de l'objecte del contracte, 
 
Per les raons exposades, i tenint en consideració que segons la Disposició transitòria 
Primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic, segons la qual 
“Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present 
Llei es regiran, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seua modificació, 
durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.” 
 

Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels 
assistents, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte subscrit amb  Assessorament i Gestió 
econòmica i Social S.L., adjudicat per acord de Junta de Govern de 10 de maig de 
2017. 
 
SEGON.- Incloure en l'objecte del contracte les tasques de col·laboració incloses en el 
Pla Anual de Control Financer 2018-2019 sota les instruccions de l'òrgan interventor i 
dins de l'absolut respecte a l'exercici de les funcions reservades.   
 
TERCER.- Autoritzar la despesa derivada d'aquesta modificació contractual per un 
import màxim de 10% de l'import de l'adjudicació amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 9201.227.06 de 2018.» 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
3.- PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ PER A LA CESSIÓ D'EQUIPS INFORMÀTICS I 
DESFIBRIL·LADORS EXTERNS (DESA), 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 Provincial d'Obres i Serveis de competència 
Municipal (PPOS) per a l'exercici de 2017. 
 
Mitjançant Resolució de Presidència nº 191/2017, de data 15-6-2017, la  Mancomunidad 
sol·licite l'adhesió al Pla Provincial. 
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El Ple de la Diputació de València, en sessió de data 18 de juliol de 2017, va acordar la 
inclusió de la Mancomunidad de l'Horta Sud en el Pla Provincial d'Obres i Serveis de 2017, 
amb el detall de les següents actuacions i imports: 
 

Nº Obra  Descripció de la inversió Import € 

427 Desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA) 71.995,00 

428 Equips informàtics  41.382,00 

429 Lectors de microxip per a animals 2.679,52 

TOTAL 116.056,52 € 

 

Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels 
assistents, ACORDA:  
 

PRIMER.- Aprovar la distribució de la cessió d'EQUIPS INFORMATICOS I 
DESFIBRIL·LADORS (DESA), sobre la base del cens de població de cada municipi a 
data 1-1-2017 (Publicat per INE) i segons detall: 
 

POBLACION CENS 2017 Nº DESA Nº EQUIP 

ALAQUAS 29.474 3 2 

ALBAL 16.244 2 2 

ALCASSER 9.813 2 1 

ALDAIA 31.320 4 3 

ALFAFAR 20.776 3 2 

BENETUSSER 14.495 2 2 

BENIPARRELL 1.964 1 1 

CATARROJA 27.752 3 2 

LLOC NOU 116 1 1 

MANISES 30.630 3 2 

MASSANASSA 9.375 2 1 

MISLATA 43.042 5 3 

PAIPORTA 25.241 3 2 

PICANYA 11.278 2 2 

PICASSENT 20.658 3 2 

QUART DE POBLET 24.491 3 2 

SEDAVI 10.179 2 1 

SILLA 18.440 2 2 

TORRENT 80.630 8 5 

XIRIVELLA 28.950 3 2 

TOTAL 454.868 57 40 

 
 

SEGON.- Aprovar els models d'acord  a subscriure amb cada Ajuntament, per a la 
cessió de desfibril·ladors i equips informàtics. 
 

ACORD ENTRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l'Horta SUD I 
L'AJUNTAMENT DE ……….. PER A la CESION D'ÚS D'EQUIPAMENT 
(DESFIBRIL·LADORS SEMIAUTOMATICOS-DESA) 
 
A Torrent, a … de Setembre de 2018   
 
 
INTERVENEN  
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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 4 de 

juliol de 2018, assistit per la Secretària-Interventora de la Mancomunitat, Dª. Ana Carmen 

González Grau. 

 
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 desfibril·ladors 

objecte de cessió que es troben inventariats i amb els nombres de referència 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 4 de 

juliol de 2018, va acordar la cessió d'ús del material descrit anteriorment. 
 

 

Per tot açò, ambdues parts ACORDEN subscriure aquest acord per a la cessió d'ús dels 

equips de desfibril·ladors semiautomàtics externs (DESA) 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 de 
desfibril·ladors. 
 
SEGONA.- Condicions generals de la cessió d'ús de l'equipament 
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.  
La cessió d'ús es realitzar 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 de desfibril·ladors serà verificada pel 
cessionari, mitjançant la signatura del corresponent albarà de lliurament, en el qual figuraran 
els nombres de sèrie de cadascun dels desfibril·ladors subministrats.  
Aquests desfibril·ladors 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 realitzada en el termini màxim d'un mes a explicar des del 
següent al de subministrament.  
S'assignarà un nombre de sèrie a l'equipament s'anotarà i es verificarà, per personal de 
l'ajuntament i de la mancomunitat i se signarà el compromís de cessió d'ús, custòdia i 
manteniment de l'equip. 
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 cultural i 
manteniment de l'equip. 
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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.  
 
SEXTA.- Dipòsit i custodia les instal·lacions municipals. 
La Mancomunitat autoritza que el desfibril·lador estiga custodiat en els espais públics 
municipals per a facilitar la immediatesa de la seua disposició. 
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 del desfibril·lador durant el temps que romanga 
en les seues dependències, adoptant les mesures oportunes que garantisquen la seguretat i 
conservació.  
Correspondrà al cessionari la notificació dels 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 cardio protecció.  
L'Ajuntament donarà trasllat a la Mancomunitat de les intervencions en les quals ha sigut 
necessari fer ús del desfibril·lador i el resultat de l'actuació.  
 
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 comptar 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.  
 

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL 
DE L'Horta SUD 

AJUNTAMENT DE ........ 

El President 
Fdo: Carlos Fernández Bielsa 

L'Alcalde/sa 
Fdo: .............................. 

 
La Secretària-Interventora 
Fdo: Ana Carmen González Grau 
 

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

 

 
 

 
 

ACORD ENTRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l'Horta SUD I 
L'AJUNTAMENT DE ………….. PER A la CESION D'ÚS D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC 
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A Torrent, a … de Setembre de 2018   
 
 

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 4 de 

juliol de 2018, assistit per la Secretària-Interventora de la Mancomunitat, Dª. Ana Carmen 

González Grau. 

 
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 informàtics 

objecte de cessió que es troben inventariats i amb els nombres de referència 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 4 de 

juliol de 2018, va acordar la cessió d'ús del material descrit anteriorment. 

 

Per tot açò, ambdues parts ACORDEN subscriure aquest ACORD de para la cessió d'ús 

d'equips informàtics, 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 
d'equipament informàtic. A l'efecte del que es disposa en el present ACORD s'entén per 
equipament el conjunt de CPU, pantalla, teclat i ratolí. 
 
SEGONA.- Condicions generals de la cessió d'ús de l'equipament 
La Mancomunitat assignarà l'equipament nominalment, a cada agència de lectura/biblioteca 
municipal dels municipis que la integren.  
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 finalitat educativa, conforme al 
procediment que s'estableix en el present ACORD.  
La cessió d'ús es realitzar per un període de 4 anys.  
L'ús dins de les instal·lacions estarà sotmès a l'establit en el present ACORD i en les 
normes d'organització i funcionament que establisca el centre sobre aquest tema.  
 
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 d'equipament informàtic. La recepció del conjunt d'equips serà 
verificada pel cessionari, mitjançant la signatura del corresponent albarà de lliurament, en el 
qual figuraran els nombres de sèrie de cadascun dels equips subministrats.  
Aquests equips quedaran dipositats en les biblioteques i agències de lectura, la instal·lació 
serà a càrrec dels ajuntaments, cada equip estarà format per CPU, teclat i ratolí, haurà de 
quedar garantit en tot moment la integritat del conjunt i degudament custodiats fins a la seua 
assignació i lliurament, o devolució a la mancomunitat 
 
QUARTA.- Procediment de lliurament dels equips  
L'acte formal de lliurament es realitzada en el termini màxim d'un mes a explicar des del 
següent al de subministrament de la totalitat dels equips.  
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Es comprovarà el nombre de sèrie de l'equipament s'anotarà i es verificarà, per personal del 
centre i de la Mancomunitat i se signarà el compromís de cessió d'ús educatiu, custòdia i 
manteniment de l'equip. 
Els compromisos subscrits seran custodiats indefinidament en les agències de lectures o 
biblioteques municipals. Els compromisos subscrits emesos per duplicat seran custodiats 
indefinidament en les agències de lectures o biblioteques municipals i en la seu de la 
mancomunitat. 
 
CINQUENA.- Revocació i extinció del compromís de cessió d'ús cultural i 
manteniment de l'equip. 
El compromís de cessió d'ús bibliotecari, custòdia i manteniment de l'equip 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 
estableix la clàusula vuitena de l'ACORD.  
 
SEXTA.- Dipòsit i custodia les instal·lacions municipals. 
En el cas que es trasllade el centre cultural, l'equip serà enviat pel cessionari d'origen al nou 
centre de destinació prèvia autorització de la Mancomunitat identificant en tot moment el 
nombre de sèrie que identifique a l'equipament, la seua nova ubicació i el compliment de l'ús 
al que ha d'estar assignat.  
En el moment en què es vaja a produir el trasllat, s'anotarà la corresponent diligència en 
l'inventari de la Mancomunitat 
 
SETENA.- Use bibliotecari de l'equip. 
El centre es farà càrrec de la custòdia dels equips durant el temps que romanga en les 
seues dependències, adoptant les mesures oportunes que garantisquen la seguretat i 
conservació dels equips.  
Durant el període de garantia de l'equip, el centre s'encarregarà de notificar al servei tècnic 
corresponent les possibles avaries o defectes que es detecten en el temps en què es trobe 
en les dependències del centre donant trasllat de la incidència i de la seua resolució a la 
Mancomunitat. 
Correspondrà al cessionari la notificació de les possibles avaries, defectes 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, (les agències de lectura i 
biblioteques municipals) la reparació de l'equipament, havent de comunicar-se formalment i 
per escrit a la Mancomunitat. 
 
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.  
 

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL 
DE L'Horta SUD 

AJUNTAMENT DE ............ 

El President Alcaldía 
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Fdo: Carlos Fernández Bielsa Fdo: ................................ 
 
La Secretària-Interventora 
Fdo: Ana Carmen González Grau 
 

 
Secretaria 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.»  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
4.- CONEIXEMENT DELS ASSUMPTES A TRACTAR EN EL PLE  
 
El President exposa i explica breument els assumptes a tractar en el Ple.  
 

- Presa de possessió del nou representant designat per l'Ajuntament de Torrent en el Ple de la 

Mancomunitat 

- Adhesió a la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació de València. 

- Aprovació, de compatibilitat per a exercici d'activitats privades a D. Andrés Martínez 

Consuegra, funcionari interí 

- Aprovació de la interposició de recurs contenciós-administratiu, contra la minoració de la 

justificació del conveni amb la Conselleria d'educació. 

- Aceptación de la delegació de competències dels municipis d'Aldaia, Alaquàs, Quart de 

Poblet i Xirivella a la Mancomunitat intermunicipal de l'Horta Sud per a la prestació del servei 

de transport individualitzat de bicicletes. 

- Adonar del PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER (període juliol 2018-juny 2019). 

 
En un altre ordre de coses indica que els municipis de Picassent i Alcàsser han presentat 
una moció relativa a l'horari del bus nocturn i que passa a detallar-la; després de la qual 
cosa proposa que la mateixa es porte en conjunt per tots municipis, en nom de la 
Mancomunitat. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
5.- 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: 

 
5.1 CORRECCIÓ D'ERRORS EN EL PROCEDIMENT PER A LA CREACIÓ DE 
BORSA DE TREBALL PER A PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU. 
 

Advertits errors en les bases per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu, 
mitjançant el sistema de concurs-oposició, aprovades per la Junta de Govern Local, en 
sessió de data 13 de juny de 2018, publicant-se l'extracte de les mateixes en el BOP de 
València nº 128 de data 4-7-2018. 
 
Considerant el que es disposa en l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques disposa que Les 
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, els errors materials, de 
fet, o aritmètics existents en els seus actes. 
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Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels 
assistents, ACORDA:  
 
PRIMER.- Corregir els errors detectats en les bases per a la creació d'una borsa de 
treball auxiliar administratiu, mitjançant el sistema de concurs-oposició, aprovades 
per la Junta de Govern Local, en sessió de data 9 de maig de 2018, en el següent 
sentit: 
 

En la Base Sisena:  
 
on diu: «………. a .2.2) Quan la participació en projectes s'haja dut a terme en 
l'àmbit de les empreses privades, la valoració serà a raó de 0’10 punts per mes 
treballat, no valorant-se pel mateix motiu en l'apartat a.1) del present concurs  
Acreditació: contracte de treball o Certificat de l'Empresa acompanyat de certificat 

de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social……..” 

 

ha de dir: «………….a .2.2) Quan la participació en projectes s'haja dut a terme en 
l'àmbit de les empreses privades, la valoració serà a raó de 0’010 punts per mes 
treballat, no valorant-se pel mateix motiu en l'apartat a.1) del present concurs  
Acreditació: contracte de treball o Certificat de l'Empresa acompanyat de certificat 

de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social…….” 

 
 
SEGON.- Publicar el present acord en el Tauler d'anuncis i en la pàgina Web de la 
Mancomunitat. 
 
TERCER.- 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, 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.» 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

5.2 PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER AL 
SUBMINISTRAMENT DE CARPES (KIT) PER A LA LLUITA CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GENERE EN LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD” 
 

“Vist i analitzat l'expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT de CARPES (KIT) PER 
A LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENERE EN 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 
22.100 euros més el 21% d'IVA, (4.641), la qual cosa suposa un total de 26.741 euros i amb 
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un termini d'execució de 9 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.  

Nom 

IBERICA LPTENT, S.L. 

SUDECO PROMOGIFTS, S.L. 

AMS SUBMINISTRAMENTS VLC, S.L 

 

Havent donat compte del resultat de l'Acta de la reunió de la Mesa de contractació, 
celebrada el dia 4 de Julio de 2018, on s'acorda proposar l'adjudicació del subministrament a 
la mercantil AMS SUBMINISTRAMENTS VLC, 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. 
 
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 Oferta 
Polsera 
Silicona 

Polsera 
Poliester 

TOTAL 

AMS SUBMINISTRAMENTS 
VLC, S.L 

80 10 10 100 

SUDECO PROMOGIFTS, S.L. 66,56 10 10 86,56 

IBERICA LPTENT, S.L. 60,63 10 0 70,63 

 
 

TERCER.-  Adjudicar el contracte de SUBMINISTRAMENT de CARPES (KIT) PER A la 
LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENERE EN LA MANCOMUNITAT DE L'Horta 
SUD mitjançant procediment obert simplificat de tramitació reduïda, a l'empresa AMS 
SUBMINISTRAMENTS VLC, S.L , amb CIF nº B98676828, i per import de  16.234 euros, 
i IVA del 21% (3.409,14), sent el total de 19.643,14 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,  
 
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. Felicitat López Cayuela, Coordinadora de 
Programes 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. 
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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. 
 
VUITÉ.- 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, 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.» 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5.3 PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ PER A LA CESSIÓ DE KIT CARPES (PUNTS 
VIOLETES) CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENERE, 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) per al 
bienni 2018-2019. 
 
Mitjançant Resolució de Presidència nº 143/2018, de data 20-4-2018, la  Mancomunidad 
sol·licite l'adhesió al Pla Provincial. 
 
El Ple de la Diputació de València, en sessió de data 19 de juny de 2018, va acordar la 
inclusió de la Mancomunitat de l'Horta Sud en el Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) 
per al bienni 2018-2019. amb el detall de les següents actuacions i imports: 
 

Nª Obra Descripció de la inversió Import € 

605 

CARPES MÒBILS I COMPLEMENTS PER A 
INSTAL·LAR EN LES FESTES DE CADA 
MUNICIPI COM A PUNT D'INFORMACIÓ I 
ATENCIÓ A les DONES PARA 
SENSIBILITZACIÓ, PREVENCIÓ I 
ASSISTÈNCIA A SITUACIONS DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

26.741,00 

606 

KIT MOBILIARI I ACCESSORIS 
LÚDIC/RECREATIU INTERIOR I EXTERIOR. 
PER A FACILITAR I PROMOURE L'ÚS 
D'ESPAIS PÚBLICS ADAPTATS A DIFERENTS 
EDATS I NECESSITATS FUNCIONALS 

184.082,56 

607 
RENOVACIÓ CABLEJAT XARXA 
INFORMÀTICA MHS DE LA SEU DE LA 
MANCOMUNITAT 

14.500,00 

 TOTAL 225.323,56 

 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels 
assistents, ACORDA:  
 

PRIMER.- Aprovar la cessió de CARPES KIT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENERE, 1 
per cada Municipi integrant de la Mancomunitat 
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SEGON.- Aprovar els models d'acord  a subscriure amb cada Ajuntament, per a la 
cessió del Kit de Carpes. 
 

ACORD ENTRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l'HORTA SUD I 
L'AJUNTAMENT DE …………. PER A LA CESSIÓ D'ÚS D'EQUIPAMENT (CARPES/KIT 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENERE) 
 
A Torrent, a … de …………   de 2018   
 
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 4 de 

juliol de 2018, assistit per la Secretària-Interventora de la Mancomunitat, Dª. Ana Carmen 

González Grau. 

 
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 (Carpes Kit) 

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 4 de 

juliol de 2018, va acordar la cessió d'ús del material descrit anteriorment. 

 

Per tot açò, totes dues parts ACORDEN subscriure aquest ACORD per a la cessió d'ús de 

Carpes (Kit), 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 
carpes/kit contra la violència de gènere. A l'efecte del que es disposa en el present ACORD 
cada conjunt Carpa/kit estarà format per: 
 

• 1 carpa plegable de 3 metres per 4’5, d'estructura d'alumini amb perfil octogonal 

d'almenys 40mm, amb sostre de lona de nylon polièster  

• 1 mur ple de nylon polièster 

• 1 taula plegable tipus maleta d'almenys 180 cm, lleugera i resistent a ús intensiu 

• 2 cadires plegables d'estructura lleugera, resistent a ús intensiu 

• 1 Borsa de transport de PVC amb rodes per a la carpa (estructura i sostre) 

• 4 unitats de sistema de seguretat d'ancoratge tipus llastre de 15 kg mínim 

• 1 punt d'il·luminació d'interior LED, multidireccional o integrat per diversos focus, 

que en total siga igual o superior a 40W 

 
SEGONA.- Condicions generals de la cessió d'ús de l'equipament 
La Mancomunitat assignarà l'equipament nominalment, a cada municipi dels quals la 
integren.  
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 
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ajuntaments en el màxim d'activitats possibles per a conscienciar/informar als veïns de la 
comarca en la lluita contra la violència de gènere, conforme al procediment que s'estableix 
en el present ACORD.  
La cessió d'ús es realitzar 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 carpes/kit serà verificada pel 
cessionari, mitjançant la signatura del corresponent albarà de lliurament, en el qual figuraran 
els nombres de sèrie de cadascun dels equips carpes/kit subministrats.  
Aquests equips Carpes/kit 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 d'un mes a comptar des del 
següent al de subministrament de la totalitat de l'equipe carpa/kit.  
S'assignarà un nombre de sèrie a l'equipament s'anotarà i es verificarà, per personal de 
l'ajuntament i de la mancomunitat i se signarà el compromís de cessió d'ús, custòdia i 
manteniment de l'equip. 
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 cultural 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.  
 
SEXTA.- Dipòsit i custodia les instal·lacions municipals. 
La mancomunitat autoritza que l'equipament d'exterior carpa/kit 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 carpes/kit 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 ús del mateix fomentant la conscienciació de la ciutadania 
en la lluita contra la violència de gènere. Cada semestre natural l'ajuntament donarà trasllat 
a la mancomunitat de tots actes en els quals s'ha fet ús de l'equipament.  
 
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-
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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.  
 

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL 
DE L'Horta SUD 

AJUNTAMENT DE ......... 

El President 
Fdo: Carlos Fernández Bielsa 

Alcadía 
Fdo: ............................ 

 
La Secretària-Interventora 
Fdo: Ana Carmen González Grau 
 

 
Secretaria 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.»  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
6.- 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 
 


