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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA, EL DIA 3 DE MARÇ DE 2021, PER LA 
JUNTA DE GOVERN, DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’Horta SUD. 
 
A Torrent, sent les 18.00 hores del dia 3 de març de 2021, es reuneix telemàticament, la Junta de 
Govern Local, a fi 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 Sra. Eva Ángela Sanz Portero, assistida de la secretària-interventora 
M. Amparo Gimeno Pons, són presents de manera telemàtica les persones que, a continuació es 
relacionen:  

 
 
Assistents:  
 

ENTITAT 
GRUP 

POLíTIC 
NOM 

Ajuntament de Benetússer PSOE Eva Sanz Portero (Alcaldesa) 

Ajuntament d’Alaquàs PSOE Antonio Saura Martin Campos (Alcalde) 

Ajuntament de Catarroja PSOE Lorena Silvent Ruiz (2a Vocal) 

Ajuntament de Mislata PSOE M. Luisa Martínez Mora (2a 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 (Alcaldesa) 

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

 

 
No assisteixen i excusen: 

 

ENTITAT 
GRUP 

POLÍTIC 
NOM 

Ajuntament d’Alcàsser PSOE Eva Isabel Zamora Chanzá (Alcaldesa) 

 
 
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 Sra. 
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 (10-2-2021). 
2. Adjudicació contracte de serveis postals, basat en l'acord marc de la Diputació provincial de 

València. Exp. 736974A 
3. Despatx extraordinari 
4. Precs i Preguntes. 

 
Es van adoptar els següents acords: 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (10-2-2021). 
 
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 10 de febrer de 2021. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS POSTALS, BASAT EN L'ACORD MARC DE LA 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA. Exp. 736974A  
 
Mitjançant Provisió de Presidència de data 19 de Febrer de 2021 s'incoa expedient per a dur a terme 
el Contracte basat en l'Acord marc de Serveis Postals de la Diputació Provincial de València. 
 
Vist que mitjançant Acord del Ple de la Mancomunitat, en sessió celebrada el 4 de juliol de 2018, es va 
aprovar l'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de Provincial de València, podent 
per tant efectuar els serveis i subministraments innovadors i sostenibles a través de la Central de 
Compres de la Diputació de València, en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits per 
la mateixa amb les empreses adjudicatàries en el moment de la contractació dels serveis.  
 
Vist que de conformitat amb l'expedient tramitat per a la Contractació Basada en l'Acord marc 
01/18/*CSIS DE “Serveis Postals per a la Diputació Provincial de València, el Consorci Provincial de 
València i, en el seu cas de les Entitats Locals Adherides a la Central de Serveis innovadors i 
sostenibles”, la *Mancomunitat de l'Horta *Sud és entitat local adherida a la Central a l'efecte d'adjudicar 
el contracte basat. 
 
Vist el Decret núm. 7894 de data 26 de juny de 2019, de la Diputació de València mitjançant el qual es 
va adjudicar acord marc per a la prestació dels serveis postals, als òrgans adherits a la Central de 
Serveis Innovadors i Sostenibles, a favor de l'empresa SOCIETAT ESTATAL DE CORREUS I 
TELÈGRAFS, S. a., amb C.I.F. A8305247, així com el document de formalització del contracte de data 
11 de setembre de 2019. 
 
Considerant el que s'estableix en la Clàusula 29a del *PCAP que regeix el contracte basat en acord 
marc, i de conformitat amb l'article 221.4 apartat a) de la *LCSP 9/2017, es podrà adjudicar el contracte 
en contractes basats en acord marc sense acudir a nova licitació. 
 
Vista la Memòria estimativa de la naturalesa i extensió de les necessitats a cobrir amb el contracte, de 
data 19 de febrer de 2021, de la Responsable del departament de gestió de Multes de la Mancomunitat. 
 
Considerant que el període de vigència de l'acord marc tindrà una duració de dos anys a comptar des 
de l'endemà al de la seua formalització (11-9-2019).  
Aquest període, tal com preveu l'article 219 de la *LCSP, es pot prorrogar amb caràcter anual fins a un 
màxim dos anys més, sense que la duració total de l'Acord marc inclosa el seu prorroga puga superar 
el termini de 4 anys.  
Tal com s'estableix en l'article 29 de la *LCSP, la pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà 
obligatòria per a l'empresari, sempre que el seu preavís es produïsca amb dos mesos d'antelació 
respecte a la finalització del termini inicial de l'acord marc. En cap cas pot produir-se la pròrroga per 
consentiment tàcit de les parts. 
 
Atés que el valor estimat del contracte, tenint en compte la duració inicial (2 anys) i finalitzant el mateix 
el 11-9-2021, així com les eventuals pròrrogues (2) anuals és de: 

 
 
 
 

 PERÍODE S/IVA C/IVA 

Duració Inicial 6 mesos i 11 dies (1-3-2021 a 11-9-2021) 98.176,65 108.288,27 

1ª Pròrroga 12 mesos (11-9-2021 a 11-9-2022) 185.045,00 204.103,55 

2ª Pròrroga 12 mesos (11-9-2022 a 11-9-2023) 185.045,00 204.103,55 

 TOTAL 468.266,65 516.495,37 

 
Vist l'informe de fiscalització mitjançant el qual es comprova i que certifica l'existència de crèdit adequat 
i suficient amb càrrec a l'aplicació partida 1340-22200 i la presa de raó i anotació de la referència 
comptable amb el document RC núm. 220210000278 del Pressupost de 2021.  
 
Vista la delegació de competències realitzada per la Presidència, mitjançant Resolució núm. 576, de 
data 16-10-2019, en la Junta de Govern com a òrgan de Contractació. 
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Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació de la prestació de serveis postals i telègrafs del contracte 
basat en l'acord marc de la Diputació Provincial de València. 
 
SEGON.- Adjudicar el contracte basat en l'Acord marc per a la prestació de serveis postals i telègrafs 
derivat de l'acord marc a l'empresa SOCIETAT ESTATAL DE CORREUS I TELÈGRAFS, S. a., amb 
C.I.F. A8305247, per un IMPORT MÀXIM DEL CONTRACTE de CENT HUIT MIL DOS-CENTS 
HUITANTA-HUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (108.288,27 €), amb inici l'1 de març de 2021 
fins a l'11 de setembre de 2021. 
 
TERCER.- Els preus unitaris aplicables que regiran la contractació basada, per a cadascun dels serveis, 
seran els que es relacionen en l'annex. 
 
QUART.- El contractista haurà de depositar en la Mancomunitat de l'Horta *Sud una garantia per import 
de 4.909 € (5% del pressupost d'adjudicació exclòs l'IVA, que en el contracte actual ascendeix a 
98.176,65 €), mitjançant els mitjans reconeguts en dret. 
Una vegada efectuada la recepció o conformitat començarà el període de garantia, que serà de dos 
mesos, procedint-se a la devolució i cancel·lació, en els termes previstos en l'art. 111 de la Llei 9/2017 
(*LCSP). 
 
CINQUÉ.- Per a garantir l'execució del contracte actual, d'acord amb el que es preveu en l'article 62 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 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 DEL CONTRACTE a fi de 
supervisar la seua execució i per tant, de l'efectiva realització de la prestació objecte d'aquest, a la 
Responsable del departament de gestió de Multes, *Dª Manuela Fernández Gil. 
 
SISÉ.- Publicar la formalització corresponent al contracte actual en el perfil de contractant, conforme al 
que es disposa en l'article 154 de la *LCSP. 
 
SETÈ.- Notificar el present acord a l'adjudicatària Societat Estatal Correus i Telègrafs, S.A i comunicar 
al responsable del contracte i al Departament de Contractació i Secretaria, així com al Departament 
d'Intervenció als efectes oportuns.» 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3.- DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No hi ha. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- 
 
4.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Bartolomé *Nofuentes presa la paraula per a informar sobre 2 subvencions amb termini de sol·licitud 
fins al 18 de març.  
 
Convocatòria d'expressions d'interés i una altra sobre Rehabilitació d'edificis per a optimitzar la 
sostenibilitat i la transició energètica, que és possible que ho puguen presentar tots els municipis que 
tinguen edificis per a rehabilitar o espais en ús i vulguen avançar cap a l'eficiència *enegética, fins i tot 
a conseqüència del teletreball que requereix una adaptació.  
 
Hi ha també una convocatòria oberta de mobilitat sostenible (han de ser municipis de més de 50.000 
habitants o agrupacions) i el projecte ha de ser presentat per l'àrea d'Urbanisme de la Mancomunitat. 
Compta amb un pressupost important.  
 
La presidenta respon que en la Mancomunitat no hi ha àrea d'Urbanisme, per la qual cosa s'hauria de 
comptar amb assessorament extern i el termini és reduït per a gestionar un projecte. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les 18.05 hores, per la Sra. Presidenta es dona per 
finalitzada la sessió, de tot això, jo com a Secretària en dono fe.  
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Vist i plau 

La Presidenta 
Eva Ángela Sanz Portero 

 
La secretària-interventora 
M. Amparo Gimeno Pons 

 


