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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA, EL DIA 1 
D'OCTUBRE  DE 2018, PER LA JUNTA DE GOVERN, DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l’ HORTA SUD. 
 
 
A Torrent, sent les 17:55 hores del dia 1 d'Octubre  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 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. Massanassa PP D. Vicente Salvador Pastor Codoñer  

 
 
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 (19-9-2018). 
 
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 19 de setembre de 2018. 

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

 
 
2.- PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A l'ARRENDAMENT, 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT, D'UN SISTEMA COMPLET DE GESTIÓ DEL 
CONTROL DE PRESÈNCIA DEL PERSONAL DE LA MANCOMUNITAT I ELS 
SEUS CONSORCIS 
 
“Vist i analitzat l'expedient de contractació del SERVEI d'ARRENDAMENT, INSTAL·LACIÓ I 
MANTENIMENT, D'UN SISTEMA COMPLET DE GESTIÓ DEL CONTROL DE PRESÈNCIA DEL 
PERSONAL DE LA MANCOMUNITAT I ELS SEUS CONSORCIS, tramitat per procediment obert 
simplificat i tramitació reduïda. 
 
Resultant que, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de setembre de 2018, es 
va aprovar el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions 
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Tècniques que regiran la contractació, amb un pressupost base de licitació de 1.740  euros més el 
21% d'IVA, (365,404), la qual cosa suposa un total de 2.105,40 euros, sent el valor estimat del 
contracte pels 4 anys de durada de  6.960 euros més el 21% d'IVA, (1.461,60), la qual cosa suposa 
un total de 8.421,60 euros. 
 
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient.  
 

Nº Rgto Data NIF Nom 

675 17/009/2018 B35664879 MHP Serveis de Control, S.L.. 

 
Havent donat compte del resultat de l'Acta de la reunió de la Mesa de contractació, celebrada el dia 
26 de Setembre de 2018, on s'acorda proposar l'adjudicació del servei a la mercantil MHP Serveis de 
Control, S.L., única empresa presentada 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.- Adjudicar el contracte de SERVEI d'ARRENDAMENT, INSTAL·LACIÓ I 
MANTENIMENT, D'UN SISTEMA COMPLET DE GESTIÓ DEL CONTROL DE PRESÈNCIA DEL 
PERSONAL DE LA MANCOMUNITAT I ELS SEUS CONSORCIS mediante procediment obert 
simplificat de tramitació reduïda, a l'empresa BENILIMP, S.L., amb CIF nº B35664879, i per 
import anual de 1.440 €, i IVA del 21%, (302,40 €), sent el total de 1.742,40 €, en els termes 
continguts en la seua oferta. 
 
TERCER.- 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,  
 
QUART.- 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 D. Jesús Cordero Lozano, cap 
secció de Secretaria-Intervenció de la Mancomunitat. 
 

CINQUÈ.- Publicar la formalització corresponent al present contracte en el perfil de 
contractant, conforme al que es disposa en la Llei 9/2017 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 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, comptats 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.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE 
SERVEIS PER A LA IMPRESSIÓ DE NOTIFICACIONS I BUZONEO, AIXÍ COM LA 
DIGITALITZACIÓ DELS AVISOS DE REBUT, EN LA TRAMITACIÓ DELS 
EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀFIC DE LA 
MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD AMB L'EMPRESA DATASUR, 
ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE. 
 
Resultant que per acord de la Junta de Govern, en sessió de data 5 d'octubre de 2016, es va 
adjudicar a l'empresa DATASUR, el contracte administratiu de serveis per a la impressió de 
notificacions i buzoneo, així com la digitalització dels avisos de rebut, en la tramitació dels expedients 
sancionadors en matèria de tràfic de la Mancomunitat de l'Horta Sud, per un període de 2 anys, sent 
el termini de prestació del servei des d'1 Novembre de 2016 fins al 31 d'Octubre de 2018. 
 
Vist l'escrit remès per l'empresa DATASUR SERVICIOS TECNOLOGICOS, S. A., en data 26 de 
setembre de 2018, mitjançant el qual s'indica que la situació administrativa, econòmica i per tant 
tècnica de DATASUR, S. A., s'ha deteriorat molt. Així mateix posen de manifest que, encara que el 
termini que resta per al venciment del contracte és amb prou faenes d'1 mes, 31 d'octubre de 2018, 
davant la importància de la prestació del servei essencial i la incertesa de no poder garantir el mateix i 
amb la finalitat de no causar majors perjudicis a la mancomunitat, acceptem una resolució del 
contracte per mutu acord de les parts. 
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA:  
 
PRIMER.- Declarar la resolució, de mutu acord, del contracte administratiu de serveis per a la 
impressió de notificacions i buzoneo, així com la digitalització dels avisos de rebut, en la 
tramitació dels expedients sancionadors en matèria de tràfic de la Mancomunitat de l'Horta 
Sud, subscrit en data 21 d'octubre de 2016 amb l'empresa DATASUR, S.A.  
 
SEGON.- Notificar el present acord a l'empresa DATASUR, al Departament de Contractació i 
Secretaria, així com al Departament d'Intervenció als efectes oportuns. 
 
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, comptats 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.  

--------------------------- 
INTERVENCIONS 
(…/...) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4.- CONEIXEMENT DELS ASSUMPTES A TRACTAR EN EL PLE 
 
El President exposa i explica breument els assumptes que es van a tractar en la sessió extraordinària 
del Ple, consistent a aprovar l'expedient d'enriquiment injust a favor de PRODEFI, que gestiona el 
CEE La Unió. D'altra banda,  l'assumpte d'aprovació de les al·legacions del PMOME, atès que els 
ajuntaments no les han remès, es proposa retardar l'assumpte fins al dia 16 que és quan acaba el 
termini de presentació i analitzem si és convenient la realització d'un ple per a l'aprovació conjunta de 
les mateixes. 

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

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

 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les 18:10 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: Ana Carmen González Grau 
 


