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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 16 DE 
DESEMBRE DE 2020 PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD 
 
 
A les 18:05 hores del dia 16 de desembre de 2020, es reuneix telemàticament la Junta de 
Govern Local, per tal de celebrar per videoconferència, en primera convocatòria, la sessió 
extraordinària, prèviament convocada i notificada per a aquest dia, d'acord amb el que es 
disposa en l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del Règim 
Local.  
 
Presideix la sessió, la presidenta Eva Ángela Sanz Portero, assistida  de la secretària-
interventora Mª Amparo Gimeno Pons, assisteixen de forma telemàtica les persones que a 
continuació es relacionen:   

 
 
Assistents:  

 

ENTITAT 
GRUP 

POLÍTIC 
NOM 

Ajuntament de Benetússer PSOE Eva Sanz Portero (alcaldessa) 

Ajuntament d'Alaquàs PSOE Antonio Saura Martin Campos (alcalde) 

Ajuntament d'Alcàsser PSOE Eva Isabel Zamora Chanzá (alcaldessa) 

Ajuntament de Catarroja PSOE Lorena Silvent Ruiz (2n vocal) 

Ajuntament de Mislata PSOE Mª Luisa Martínez Mora (2n vocal) 

Ajuntament de Quart de Poblet PSOE Bartolomé Nofuentes López (2n vocal) 

Ajuntament de Sedaví PSOE José Francisco Cabanes Alonso (alcalde) 

Ajuntament de Silla PSOE Vicente Zaragozá Alberola (alcalde) 

Ajuntament de Xirivella PSOE Michel Montaner Berbel (alcalde) 
   

Ajuntament de Paiporta COMPROMÍS Isabel Martín Gómez (alcaldessa) 

   
Ajuntament de Lloc Nou de la Corona PP Rubén Molina Fernández (2n vocal) 

 
 
 
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 deliberació sobre els punts inclosos en l'ordre del dia. 
 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (4-11-2020). 
2. Proposta adjudicació del contracte de serveis per a la neteja de diverses dependències de la 

Mancomunitat. Exp.596666D. 
3. Precs i preguntes. 
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Es van adoptar els següents acords: 
 
 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (4-11-2020). 
 
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 de novembre de 2020. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2.- PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS, PER A LA 
NETEJA DE DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LA MANCOMUNITAT. Exp.596666D 
 

Vist i analitzat l'expedient de contractació del SERVEI  DE NETEJA DE DIVERSES 
DEPENDÈNCIES DE LA MANCOMUNITAT DE l'HORTA SUD, tramitat per procediment 
obert simplificat i tramitació reduïda. 
 
Resultant que, per acord de la Junta de Govern, en sessió de data 4 de novembre de 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 
14.900 euros més el 21% d'IVA, (3.129), la qual cosa suposa un total de 18.029 euros i amb 
un termini d'execució de 12 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 Província 

BENILIMP, S.L.                                                                                           VALÈNCIA 

GRUP DLR MADRID 

FULLSERVICE 2020, S.L.                                                                         VALÈNCIA 

 
 
Havent donat compte del resultat de l'Acta de la reunió de la Mesa de contractació, celebrada 
el dia 10 de desembre de 2020, on s'acorda excloure la mercantil GRUP DLR com a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals en la seua oferta i no justificar-los 
satisfactòriament, i proposar l'adjudicació del contracte de serveis a la mercantil BENILIMP. 
S.L., per ser l'oferta en conjunt, més avantatjosa i tenint en compte que aquesta s'ajusta a 
l'establit en els plecs que regeixen el procediment. 
 
Vista la delegació de competències realitzada per la Presidència, mitjançant Resolució nº 576, 
de data 16-10-2019, en la Junta de Govern com a òrgan de Contractació. 
 
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.- Atorgar a les empreses licitadores admeses al procés la següent puntuació final i 
pel següent ordre de classificació 
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OFERTA 

MILLORES 

TOTAL 
PUNTUACIÓ  

MAJOR 
Nº 
HORES 

Subministra
ment 3 gels 
de 
sobretaula 

Subministrame
nt 6 gels totem 

FULLSERVICE 2020, 
S.L 

63,85 4 7 7 81,85 

BENILIMP, S.L. 68,06 6 7 7 88,06 

 
RESUM 
 

BENILIMP, S.L. 88,06 

FULLSERVICE 2020, S.L 81,85 

 
 
TERCER.- Adjudicar el contracte de SERVEI de NETEJA DE DIVERSES DEPENDÈNCIES 
DE LA MANCOMUNITAT DE L'HORTS SUD, tramitat per procediment obert simplificat i 
tramitació reduïda, mitjançant procediment obert simplificat de tramitació reduïda, a l'empresa 
BENILIMP, S.L., amb CIF nº B46994737, i per import anual de 13.979 €, i IVA del 21%, 
(2.935,59 €), sent el total de 16.914,59 €, en els termes continguts en la seua oferta. 
 
QUART.- Comunicar a l'adjudicatari que no podrà iniciar l'execució del contracte sense la seua 
prèvia formalització, 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 allò 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, Elena Chilet 
Ferrer, tresorera de la Mancomunitat. 
 
SISÉ.- Publicar la formalització corresponent al present contracte en el perfil de contractant, 
conforme al que es disposa en la Llei 9/2017 de LCSP. 
 
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. 
 
HUITÉ.- 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 el va dictar, en el termini 
d'UN MES comptador 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 2 MESOS, comptadors des de l'endemà al de la recepció de la notificació. 
No obstant això, podrà interposar qualsevol altre que considere convenient al seu dret» 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
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3.- PRECS I PREGUNTES 
 
La presidenta informa que espera que es puga portar al pròxim Ple (gener/febrer), a més dels 
pressupostos, indicant que la vessa als municipis quedarà igual, la modificació de la RPT i el 
projecte de la modificació d'Estatuts. 
 
Quant a les declaracions institucionals de les quals es va parlar en el Ple anterior, hi ha dues 
preparades: la referent a la il·luminació de la V-30 i una altra, la dirigida a la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer per a actuar en els barrancs. Queda pendent la de la C-3, sobre la 
qual s'està treballant en els municipis així com en el tema del transport.  
 
L'alcalde de Sedaví manifesta la seua preocupació pels problemes de trànsit que pot 
comportar a alguns municipis el projecte d'ampliació o desdoble de la pista de Silla.  

 
L'alcaldessa de Paiporta pregunta l'estat en què es troben les bosses. La presidenta respon 
que s'està consultant on poder fer les proves. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
I, sense més assumptes a tractar, a les 18:25 hores, la presidenta alça la sessió, cosa de la 
qual, jo com secretària, certifique. 
 

Vistiplau 
La presidenta 

Eva Ángela Sanz Portero 

 
La secretària-interventora 
Mª Amparo Gimeno Pons 

 


