ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA
7
D'OCTUBRE
DE 2020 PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l’ HORTA SUD
A Torrent, a les 18:10 hores del dia 7 d'octubre de 2020 es reuneix, als locals de la
Mancomunitat de l'Horta Sud, la Junta de Govern Local per tal de celebrar sessió ordinària.
Presideix la sessió, la presidenta Eva Ángela Sanz Portero, assistida de la secretàriainterventora Mª Amparo Gimeno Pons, assisteixen els membres que, a continuació es
relacionen:
Assistents:
ENTITAT
Ajuntament de Benetússer
Ajuntament d'Alaquàs
Ajuntament d'Alcàsser
Ajuntament de Catarroja
Ajuntament de Quart de Poblet
Ajuntament de Sedaví
Ajuntament de Silla
Ajuntament de Xirivella
Ajuntament de Lloc Nou de la Corona

GRUP
POLÍTIC
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PP

NOM
Eva Sanz Portero (Alcaldessa)
Antonio Saura Martín Campos (Alcalde)
Eva Isabel Zamora Chanzá (Alcaldessa)
Lorena Silvent Ruiz (2º Vocal)
Bartolomé Nofuentes López (2º Vocal)
José Francisco Cabanes Alonso (Alcalde)
Vicente Zaragozá Alberola (Alcalde)
Michel Montaner Berbel (Alcalde)
Rubén Molina Fernández (2º Vocal)

No assisteixen i excusen:
ENTITAT
Ajuntament de Mislata
Ajuntament de Paiporta

GRUP
POLITICO

NOM

PSOE

Mª Luisa Martínez Mora (2º Vocal)

COMPROMÍS

Isabel Martín Gómez (Alcaldessa)

Existint el “quòrum” previst en l'art. 113.1.c) del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
la presidenta declara constituïda i oberta la sessió.
A continuació, es procedeix a l'estudi i a la deliberació sobre els punts inclosos en l'orde del
dia.
ORDE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (2 -9-2020).
2. Adopció d'acords relatius al contracte de serveis “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”. Exp.328581N.
3. Despatx extraordinari.
4. Precs i preguntes.
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Es van adoptar els següents acords:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (2-9-2020).
La presidenta pregunta a les persones assistents si desitgen formular observacions a l'acta
de la sessió anterior.
Pren la paraula el Sr. Rubén Molina (Portaveu del Grup Popular) per a manifestar que en
l'apartat de precs i preguntes, no es detalla la pregunta efectuada, relativa a la situació de la
modificació dels estatuts de la Mancomunitat i manifesta que siga inclosa.
Amb aquesta rectificació queda aprovada, per UNANIMITAT, l'acta de la sessió celebrada el
dia 2 de setembre de 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ADOPCIÓ D'ACORDS RELATIUS Al CONTRACTE DE SERVEIS
“ARREPLEGADA, 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”. Exp.328581N
“Vist i analitzat l'expedient de contractació del 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” tramitat per
procediment obert.
Resultant que, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 3-6-2020, 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 82.680,00 €
(IVA exclòs) i un Valor estimat del contracte, pels 2 ANYS previstos de duració, ascendeix a
165.360,00 €, (IVA exclòs), disposant així mateix l'obertura del procediment d'adjudicació.
Considerant que la Junta de Govern, en sessió de data 2 de setembre, va acordar classificar
les ofertes per ordre decreixent, conforme a la puntuació atorgada per la Mesa de
Contractació, segons acta de data 20 de juliol de 2020 i requerint al licitador proposat a la
presentació de la documentació exigida en la clàusula 25 del PCAP i altra documentació
complementària.
Vista l'acta de la Mesa de Contractació del dia 7 d'octubre de 2020 que es transcriu a
continuació,
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL 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
Resolució d'AL·LEGACIONS
A Torrent, sent les 13:05 hores, del 7 d'octubre de 2020, es reuneixen els membres de la Mesa de
Contractació, segons el que es disposa en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i formada
per les persones que a continuació es detallen:
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Presidenta:

Eva Ángela Sanz Portero, presidenta de la Mancomunitat
-

Vocals:

Secretari:

Mª Amparo Gimeno Pons, secretària-interventora de la Mancomunitat.
Felicidad López Cayuela, coordinadora de Programes de la
Mancomunitat.
Ana Temporal Huerta, tècnica de l'Aj. d'Alaquàs.

Jesús Cordero Lozano, cap de Secció de Secretaria-Intervenció de la
Mancomunitat.

Per la Sra. Presidenta, es declara vàlidament constituïda la Mesa i s'informa que l'objecte de la sessió
és resoldre les al·legacions presentades pel licitador GOSSOS D’ALPE, S.C., (RE nº 207/2020 de 289-2020) en el qual posa de manifest diverses irregularitats i/o defectes de tramitació en el present
procediment
-

Irregularitats de la funció avaluadora de la Mesa de contractació
Falta de motivació de la puntuació assignada per la Mesa de contractació, relativa a la valoració
de les obres de 2 de les ofertes, en les quals s'inclouen els criteris de valoració basats en un
judici de valor.
Consideració indeguda de nucli zoològic inclòs en l'oferta de MODEPRAN.

Analitzades les al·legacions presentades, pel personal tècnic integrant de la Mesa s'emet informe sobre
aquest tema amb data 6 d'octubre de 2020, el tenor literal del qual és el que a continuació es transcriu:

INFORME TÈCNIC RESPECTE A LA SOL·LICITUD DE GOSSOS D’ALPE EN RELACIÓ AMB EXPT. DE
LICITACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRASLLAT, CUSTÒDIA, MANTENIMENT, GESTIÓ DE LES
ADOPCIONS i ELIMINACIÓ DE CADÀVERS D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, ERRANTS O
DECOMISSATS EN ELS MUNICIPIS D'ALAQUÀS, ALBAL, ALCÀSSER, ALDAIA, ALFAFAR, BENETÚSSER,
BENIPARRELL, CATARROJA, MASSANASSA, MISLATA, PAIPORTA, PICANYA, PICASSENT, QUART DE
POBLET, SEDAVÍ I SILLA
En escrit de sol·licitud de Gossos d’Alpe de procedir aquesta Mancomunitat a desistir del nomenat
procediment de licitació, per defectes i irregularitats advertits, i en resposta a la seua exposició de
motius SEGON.- Falta de motivació assignada per la Mesa de Contractació, relativa a la valoració dels
sobres 2 de les ofertes, en els quals s'inclouen els criteris de valoració basats en un judici de valor,
Les persones que sotasignen, vocals de la Mesa de contractació, responem:
Tal com consta en l'informe tècnic emés a la Mesa de contractació respecte de la VALORACIÓ DE PUNTS
SUBJECTIUS, aquesta valoració s'objetivitza tenint en compte els següents criteris:
•
•
•

L'acreditació o documentació de cada concepte a valorar.
Els compromisos de manera explícita o declaracions jurades.
En el cas que l'apartat a valorar estiguera conformat per 2 o més aspectes s'ha valorat
proporcionalment cadascun.

D'aquesta manera, les puntaciones s'atorguen en tot moment atenent a la documentació aportada per
cada empresa, i per tant a l'acreditació, compromís explícit i la seua qualitat tècnica.
4.1. PROGRAMA DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PRESTATS, fins a 22 punts,
A) SERVEI DE RECOLLIDA I TRASLLAT D'ANIMALS DE COMPANYIA (6 punts)

Comptar amb més d'un sistema de
localització la recepció de l'avís.
Les persones encarregades de la
recollida dels animals hauran de

1 punt
2 punts

SERPROANIMAL

GOSSOS

MODEPRAN

1
(pàg. 4)

1
(pàg. 3)

1
(pàg. 4)

0

1

1
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documentar experiència i sensibilitat
en el maneig dels animals.
Definició i model de la traçabilitat de
l'animal: avís-butlletí-fitxa.

3 punts

SUBTOTAL A)

(Nomena, no
documenta, pàg. 5)
2
Descriu i documenta
(pàg. 6-8)
3

(Documenta experiència:
nòmines)
1
Descripció escarida: 1
fitxa (pàg. 24 i 25)
3

(Documenta formació:
pàg. 60 a 71)
3
diverses fitxes i extens
(pàg. 5 a 17 i 34 a 37
5

B) SERVEI DE MANTENIMENT, RECUPERACIÓ I ADOPCIÓ (16 punts)

SERPROANIMAL
Pla de promoció del voluntariat i de
col·laboració amb associacions
protectores.

(2 punts)

1
(nomena 13, no
acredita, pàg. 9)

Pla de manteniment dels animals en
el centre.

(1 punt)

1
Descripció pàg. 11

Comptar amb una zona separada per
als animals de l'espècie felina.

(2 punts)

2
Acredita Plans CD

Assegurar l'esterilització dels
animals acollits en el centre o lliurats (3 punts)
en adopció.
Comptar amb les llicències
adequades per al maneig d'animals
(1 punt)
catalogats com potencialment
perillosos.
Pla d'identificació dels animals del
centre.

(1 punt)

Acreditar la col·laboració del centre
d'acolliment amb un educador-a caní (1 punt)
titulat.
Acreditar model de contracte
d'adopció.

(1 punt)

Presentació d'un pla de promoció de
les adopcions.

(2 punts)

Creació o ampliació d'una pàgina
web on es ressenyen tots els animals
adoptables presents en el centre.

(2 punts)

SUBTOTAL B)
TOTAL
4.1

2
Compromís explícit
(pàg. 15)
0,5
Nomena no acredita
(pàg. 16)
0,5
Compromís explicite
(pàg. 16)
0
No acredita
1
Acredita
(Pàg. 18)
1
Qualitat mitjana del
pla (pàg. 19-21)
2
Web revisada i
documentada (pàg.
21)
11
14

GOSSOS

MODEPRAN

0,5
2
Nomena 7, no acredita
Acredita varis
Pàg. 5
(pàg. 39 a 46)
0
1
Escarida descripció
Descripció pàg. 5 a 8
pàg. 5
0,5
2
Foto sense descripció
Fotos i descripció
Pàg. 6
Pàg. 38 i 118
2
3
Pàg. 7 (compromís 2 Documentat (factures)
al mes)
pàg. 47 a 59
0
1
(pàg. 7,39 i 40)
(pàg. 60 a 66)
documenta d'un no
Diverses llicències de
treballador
treballadors
0,5
1
Pàg. 8 (compromís
(pàg. 120-124)
parcial: xip als
Documentat
adoptats)
1
(pàg. 39 i 40)
0,5
Pàg. 37 (mescla
contracte acolliment i
adopció)
0,5
Baixa qualitat del pla
(pàg. 8, 9)

1
Pàg. 67 a 72)
1
(pàg. 73 a 77)

6

2
Bona qualitat del pla
(pàg. 19-25)
2
Revisada i
documentada (pàg.
11,12)
16

9

21

0,5
(compromís pàg. 9,10)
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4.2 PROGRAMA DE SANEJAMENT I SANITARI, fins a 5 punts.
SERPROANIMAL

GOSSOS

MODEPRAN

0
Nomena, però no
acredita (pàg. 23 i 32)

0
Nomena, però no
acredita (pàg. 11 i
19)

1
(2 veterinaris acreditats: 1
contracte i un altre
extern) pàg. 144151)

(3
punts)

1
(pàg. 24 i 25)

0,5
(indica voluntat)
pàg. 11

3
Documentat estatuts i pàg.
152

(1 punt)

0
No acredita

1
Nomena pàg. 11

1
Acredita Pàg. 153

TOTAL
4.2

1

1,5

5

S'haurà d'acreditar el servei d'un
veterinari-a encarregat de mantenir al dia
(1 punt)
el programa de prevenció, higiene i sanitat
de l'establiment.
L'entitat adjudicatària haurà de regir-se
pel criteri d'Eliminació 0, i documentarho.
L'adjudicatari-a haurà d'adjuntar una
còpia del contracte amb l'empresa
legalment acreditada que gestione la
incineració de cadàvers.

4.3 PROGRAMA PER A LA CONSCIENCIACIÓ I EDUCACIÓ SOBRE EL RESPECTE ALS
ANIMALS, fins a 6 punts

Desenvolupament o assistència a fires animalistes i
1.5 punts
de foment de l'adopció.

SERPROANIMAL

GOSSOS

MODEPRAN

0,5
Pàg. 20, 21,26

0,5
Pàg. 12

1,5
Pàg. 156-162
1,5
(diverses xarxes
pàg. 163-169)
1,5
(pàg. 200-202)
1,5
(acords signats
pàg. 213,214)
6

Campanyes en xarxes socials.

1.5 punts

1
(2 xarxes)

Xarrades educatives.

1.5 punts

1,5
(pàg. 26-29)

0,5
(1 xarxa pàg. 13 i
14)
0
No consta

Formació de voluntariat.

1.5 punts

0,5
(pàg. 29)

0
No consta

3,5

1

TOTAL 4.3

4.4 CRITERIS SOCIALS, fins a 4 punts.
SERPROANIMAL

GOSSOS

MODEPRAN

Creació d'ocupació per a persones amb dificultats
d'accés al mercat laboral (art. 202.2)

1 punt

1
(compromís explícit
pàg. 30)

0
No consta

0
No consta

Estabilitat en l'ocupació (Art. 145.2). Nombre de
contractes indefinits o fixos.

1 punt

1
(Documentat pàg. 30)

1
(Documentat pàg.
15,32 i 36)

0
No consta

L'ús de materials reciclats o reutilitzats o de
material ecològic (art. 145.3.)

1 punt

1
(Pàg. 30)

0,5
(Escàs pàg. 15 i 16)

1
(Pàg. 215-224)

La paritat salarial entre les dones, homes i altres
treballadors-es amb identitat o condició sexual o
expressió de gènere diferent.

1 punt

1
Declaració responsable

1
Aporta nòmines

0
No acredita

4

2,5

1

TOTAL
4.4
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SERPROANIMAL

GOSSOS

MODEPRAN

22,5

14

33

TOTAL PLA D'EXPLOTACIÓ

Signat: Felicidad López Cayuela

Signat: Ana Temporal Huerta

A la vista de l'exposat, la Mesa de contractació fa seu l'informe i per unanimitat, ACORDA:
ÚNIC. Desestimar les al·legacions presentades pel licitador GOSSOS D’ALPE, S.C., i ratificar en tots
els seus termes l'acord adoptat per la Mesa de contractació en sessió celebrada el passat 20 de juliol
de 2020.
I, sense més assumptes a tractar, s'alça la sessió a les 14:20 hores, de la qual com a secretàrai de la
Mesa, estenc la present acta.
Atés que amb data 4 de setembre de 2020 es va notificar a l'adjudicatari MODEPRAN, requerint-li
perquè presentara la documentació de conformitat amb el que es disposa en l'art. 150 de la LCSP i 25
dels PCA.
Atés que amb data 17 de setembre de 2020 (RE nº 194), 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 licitatori i ratificar totes i cadascuna de les actuacions
que apareixen reflectides en l'expedient tramitat.
SEGON.- Adjudicar el contracte anomenat " 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”, a favor de l'entitat
MODEPRAN, amb CIF G98265705, per un import de 80.199,60 € i IVA del 21% (16.841,92
€) sent el total anual de 97.041,52 euros (IVA inclòs).
TERCER.- Per a garantir l'execució del present contracte, d'acord amb allò previst en
l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, queda
designat RESPONSABLE de l'execució i per tant, de l'efectiva realització de la prestació
objecte del mateix, a la Coordinadora de Programes, Felicidad López Cayuela.
QUART.- La formalització del contracte no podrà efectuar-se abans que transcórreguen
cinc dies hàbils comptadors des de la data de la notificació de l'adjudicació, en la forma
prevista en l'article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, constituint dit document títol suficient per a accedir a qualsevol registre públic.
No obstant això, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s'eleve a escriptura
pública, corrent del seu càrrec les corresponents despeses.
CINQUÈ.- Publicar la formalització corresponent al present contracte en el perfil de
contractant, conforme al que es disposa en l'article 154 de LCSP.
SISÈ.- Notificar el present acord a l'empresa proposada i a la resta de licitadors,
mitjançant la publicació del present acord en PLACE, al Departament de Contractació i
Secretaria, així com al Departament d'Intervenció als efectes oportuns.
SEPTIMO.- Contra el present Acord, que esgota la via administrativa, cal interposar
potestativament el recurs especial en matèria de contractació al fet que es refereix
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l'article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, davant
el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies
hàbils comptadors a partir de l'endemà a aquell en què es remeta la notificació
d'aquesta Resolució. En tot cas, l'escrit d'interposició del recurs es presentarà
necessàriament en el registre de l'òrgan de contractació o en el registre del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals (Avinguda General Perón, nª 38, 28020
Madrid; http://tribunalcontratos.gob.es) i al mateix s'adjuntarà la documentació que
estableix l'article 51 la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
que és la següent:
a) El document que acredite la representació del compareixent, excepte si figurara
unit a les actuacions d'un altre recurs pendent davant el mateix òrgan, en aquest
cas podrà sol·licitar-se que s'expedisca certificació per a la seua unió al
procediment.
b) El document o documents que acrediten la legitimació de l'actor quan l'ostente
per haver-li-la transmès un altre per herència o per qualsevol altre títol.
c) La còpia o trasllat de l'acte exprés que es recórrega, o indicació de l'expedient
en què haja recaigut o del butlletí oficial o perfil de contractant en què s'haja
publicat.
d) El document o documents en què fonamenta el seu dret.
e) Una adreça de correu electrònic «habilitada» a la qual enviar, de conformitat amb
la disposició addicional quinzena, les comunicacions i notificacions.
Amb caràcter previ, d'acord amb l'article 50 de la LCSP, haurà d'anunciar-se la
interposició d'aquest recurs mitjançant un escrit que es presentarà davant l'òrgan de
contractació en el termini previst en l'apartat anterior per a interposar el recurs, i en el
qual haurà d'especificar-se l'acte del procediment que vaja a ser objecte del mateix.
En cas que no s'opte per aquesta via, cal interposar directament un recurs contenciósadministratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de València en el termini de dos mesos a explicar des de l'endemà a aquell en
què es reba la notificació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- DESPATX EXTRAORDINARI
No es produeix.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- PRECS I PREGUNTES
Ni se’n produeixen, ni se’n formulen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I, sense més assumptes a tractar, a les 18:35 hores, la presidenta dona per finalitzada la
sessió,cosa de la qual jo, com a secretària, certifique.
Vistiplau
La presidenta
Eva Ángela Sanz Portero

La secretària-interventora
Mª Amparo Gimeno Pons
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