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ACTA DE LA SESIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA, EL DIA  6 
D'ABRIL DE 2022, PER LA JUNTA DE GOVERN, DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l'Horta SUD. 
 
 
A Torrent, sent les 18:00 hores del dia 6 d'abril de 2022, es reuneix, en els locals de la 
Mancomunitat de l'Horta Sud, la Junta de Govern Local a fi de celebrar sessió extraordinària, 
en primera convocatòria, prèviament convocada i notificada per a aquest dia, d'acord amb el 
que es disposa en l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del Règim 
Local.  
 
Presideix la sessió, el president D. José Fco. Cabanes Alonso, assistit de la Secretària-
Interventora Dª Mª Empar Gimeno Pons, assisteixen les persones que, a continuació es 
relacionen:   
 
Assistents:  
 

ENTITAT 
GRUP 

POLITICO 
NOM 

   

Ajuntament de Sedavi PSOE D. José Francisco Cabanes Alonso (Alcalde) 

Ajuntament d'Alcásser  PSOE Dª. Eva Isabel Zamora Chanzá (Alcaldessa) 

Ajuntament de Benetusser PSOE Dª Eva Sanz Portero (Alcaldessa) 

Ajuntament de Catarroja PSOE Dª Lorena Silvent Ruiz (2º Vocal) 

Ajuntament de Quart de Poblet PSOE D. Bartolomé Nofuentes López (2º Vocal) 

Ajuntament de Silla PSOE D. Vicente Zaragozá Alberola (Alcalde) 

Ajuntament de Xirivella PSOE D. Michel Montaner Berbel (Alcalde) 
   

Ajuntament de Catarroja COMPROMIS D. Jesús Monzo Cubillos (Alcalde) 

   

Ajuntament de Lloc Nou de la Corona PP D. Rubén Molina Fernández (2º Vocal) 

 
 
No assisteixen i excusen: 
 

ENTITAT 
GRUP 

POLITICO 
NOM 

   

Ajuntament d'Alaquás  PSOE D. Antonio Saura Martin Campos (Alcalde) 

Ajuntament de Mislata PSOE Dª Mª Luisa Martínez Mora (2º 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 Sra. presidenta declara constituïda.  
 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (2-3-2022). 
2. Proposta de pròrroga del contracte del servei de gestió integral del centre d'educació 

especial “LA UNIÓ” de Torrent. Expte. 645586I  
3. Proposta de pròrroga del contracte de serveis postals, basat en l'acord marc de la Diputació 

provincial de València. Expte. 736974A 
4. Aprovació de les Bases reguladores per a la creació de Borsa de Treball d'Agents d'Ocupació. 

Expte. 956623T  
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5. Coneixement de la Resolució de Presidència nº 384 de 24-3-2022, relativa a esmena error 
convocatòria del procés per a la provisió en propietat d'una plaça d'Auxiliar Administratiu/a 
(adscrita al Servei de Multes). Expte. 945861X 

6. Coneixement de la Resolució de Presidència nº 385 de 24-3-2022, relativa a esmena error 
convocatòria del procés per a la provisió en propietat d'una plaça de Tècnic d'Administració 
Especial (AEDL). Expte. 945867I 

7. Despatx extraordinari 
8. Precs i Preguntes. 

.------------------------------- 
 
 
Es van adoptar els següents acords: 
 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ 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 2 de març de 2022. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2.- PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ 
INTEGRAL DEL CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL “LA UNIÓ” DE 
TORRENT. Expte. 645586I  
 
Vist l'expedient del contracte de serveis denominat “SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DEL 
CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL LA UNIÓ DE TORRENT”, adjudicat per la Junta de 
Govern Local, en sessió de data 14 d'abril de 2021, mitjançant procediment negociat amb 
publicitat i subjecte a regulació harmonitzada a favor de PRODEFI (Associació Proficientes 
Psíquics de Torrent) amb una durada de 12 mesos i sent susceptible d'una (1) única pròrroga 
anual. 
 
Vist que la formalització de l'adjudicació es va realitzar en document administratiu, entre la 
Mancomunitat de l'Horta Sud i PRODEFI, a l'abril  de 2021, estenent-se la prestació del servei 
des de l'1 de Maig de 2021 fins al 30 d'Abril de 2022.  
 
Resultant que l'adjudicatari, en data 16 de març de 2022, ha donat la seua conformitat 
expressa, a la pròrroga del contracte per a la prestació del servei, fins al 30 d'abril de 2023.  
 
Considerant que la clàusula 7 de  l PCA estipula que el contracte tindrà una durada d'1 any, 
podent ser prorrogat de mutu acord, entre les parts abans de la seua finalització, sense que 
la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, puga excedir de  2 anys. 
 
Vist l'informe de secretària-Intervenció, favorable a la pròrroga. 
 
Vist l'informe de l'àrea econòmica conforme existeix consignació suficient en la partida 3230-
48001 del Pressupost de 2022.  
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la 1ª i única pròrroga, per un període d'1 ANY,  del contracte de 
serveis denominat “SERVEI DE GESTIÖ INTEGRAL DEL CENTRE D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL LA UNIÓ DE TORRENT”, subscrit amb PRODEFI, amb durada d'1 any, des 
de l'1 de maig de 2022 al 30 d'abril de 2023 i en les mateixes condicions subscrites en 
l'anterior. 
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SEGON.- Aprovar la despesa corresponent i comprometre la dotació pressupostària 
necessària per a atendre les despeses derivades de la pròrroga del contracte en 2022. 
 
TERCER.- Seguir el procediment i tràmits legalment establits i notificar el present acord 
a l'interessat i als serveis municipals afectats. » 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
3.- PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS POSTALS, 
BASAT EN L'ACORD MARC DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA. 
Expte. 736974A 
 
Vist l'expedient del contracte de Serveis Postals, basat en l'Acord marc de la Diputació 
Provincial de València, adjudicat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de març 
de 2021. 
 
Considerant que la clàusula quarta, apartat 4, del plec de clàusules administratives particulars 
del procediment 01/18/CSIS, per a la prestació dels Serveis Postals, disposa que es pot 
prorrogar amb caràcter anual fins a un màxim de dos anys més, sense que la durada total de 
l'Acord marc, inclosa la seua pròrroga, puga superar el termini de 4 anys. 
  
Vist el Decret nº 5290, de data 10-6-2021, del Diputat Delegat de la Central de Compres de la 
Diputació Provincial de València, relatiu a la pròrroga de l'acord marc subscrit amb l'empresa 
Societat Estatal Correus i Telègrafs SA. en la seua condició d'adjudicatària del procediment 
1/18/CSIS per als Serveis Postals de la Diputació Provincial de València, del Consorci 
Provincial de Bombers i, si escau, de les entitats locals i organismes adherits a la Central de 
Serveis Innovadors i Sostenibles, ara Central de Compres, sent la pròrroga per un any més 
des del 12/09/2021 fins a l'11/09/22.   
  
Vist l'informe de secretària-Intervenció, favorable a la pròrroga. 
 
Vist l'informe de l'àrea econòmica conforme existeix consignació suficient en la partida 1340-
22200 del Pressupost de 2022.  
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la 1ª pròrroga, per un període d'1 ANY,  el contracte per a la prestació 
de serveis postals i telègrafs, derivat l'Acord marc de la Diputació Provincial de 
València, subscrit amb l'empresa Societat Estatal Correus i Telègrafs SA. en la seua 
condició d'adjudicatària del procediment 01/18/CSIS per als Serveis Postals de la 
Diputació Provincial de València, del Consorci Provincial de Bombers i, si escau, de les 
entitats locals i organismes adherits a la Central de Compres, amb efectes del 
12/09/2021 fins a l'11/09/22  i en les mateixes condicions subscrites en la formalització 
del contracte de prorroga amb la Diputació de València. 
 
 SEGON.- Aprovar la despesa corresponent i comprometre la dotació pressupostària 
necessària per a atendre les despeses derivades de la pròrroga del contracte en 2022. 
 
TERCER.- Seguir el procediment i tràmits legalment establits i notificar el present acord 
a l'interessat i als serveis municipals afectats.» 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL D'AGENTS D'OCUPACIÓ .Expte. 956623T  
 
Vista la necessitat de formar una Borsa de Treball per a funcionaris interins de programes 
d'Agents d'Ocupació. 
 
Considerant que l'art. 10.k) dels Estatuts de la Mancomunitat, atribueix a la Presidència 
l'aprovació de les bases que regiran les proves d'accés a la funció pública de la Mancomunitat. 
 
Vista la delegació de competències atorgada per la Presidència, mitjançant Resolució nº 425, 
de 31-3-2022, en referència a l'art. 10.k) dels estatuts, a la Junta de Govern Local. 
 
Examinades les bases específiques que han de regir la convocatòria per a la creació de borsa 
de treball d'agents d'ocupació mitjançant el sistema de concurs-oposició, que transcrites 
literalment diuen: 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A PROVEIR 
PROVISIONALMENT LLOCS DE TREBALL D'AGENTS D'OCUPACIÓ 

 
PRIMERA. - OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA  
És objecte de la present convocatòria l'elaboració d'una borsa d'ocupació d'Agents d'Ocupació (grup A, subgrup 
A2) per a futurs nomenaments com a funcionaris/as interins/es de programes, previstos en l'art. 10.1 c) del 
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 
l'Empleat Públic, i sobre la base de la línia de subvencions destinades al desenvolupament i execució de Plans 
Integrals d'Ocupació, subvencionats per la Generalitat, mitjançant el sistema de concurs-oposició. 
 
La present borsa estarà a la disposició dels 20 municipis que integren la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta 
Sud, i podran fer ús prèvia formalització del corresponent conveni de col·laboració. 
 
SEGONA. - DEFINICIÓ DEL LLOC I FUNCIONS A EXERCIR 

a) Col·laborar amb els Espai LABORA en la selecció de les persones participants. 
b) Realitzar diagnòstics d'empleabilidad de les persones participants. 
c) Dissenyar itineraris individualitzats i personalitzats d'ocupació de les persones participants. 
d) Disseny i realització d'accions d'informació, orientació laboral i acompanyament en la cerca d'ocupació 

de les persones participants, incloent sessions motivacionals, i assessorament sobre emprendimiento i 
economia social. 

e) Disseny i realització d'accions de formació facilitadores de la inserció laboral, tant presencials com a 
virtuals. 

f) Prospecció del mercat laboral del territori. 
g) Control i seguiment de les actuacions justificatives per al programa realitzades per les persones 

participants. 
h) Utilització de les aplicacions informàtiques necessàries per al desenvolupament del programa. 
i) Elaboració d'informes i memòries justificatives. 
j) Col·laboració amb altres agents socioeconòmics del territori. 
k) Itinerància necessària pel territori per al desenvolupament del programa. 
l) Altres tasques inherents al lloc requerides per la Mancomunitat. 

 
TERCERA. - CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS  
Per a l'admissió al procés selectiu les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits, amb 
referència a l'últim dia del termini per a la presentació de sol·licituds, i gaudir dels mateixos durant tot el procés 
selectiu: 
 
a) Tenir nacionalitat espanyola, o de qualsevol Estat de la Comunitat Europea o estar inclòs en algun dels 

supòsits regulats en l'article 57 del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.  
b) Tenir complits 16 anys d'edat, sense excedir de l'edat de jubilació forçosa.  
c) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques. 
d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions 

Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en 
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inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos 
o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les quals ocupaven en el cas del personal laboral, 
en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de tenir nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se 
inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, 
en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública. 

e) Estar en possessió de titulació acadèmica de Grau universitari/Diplomatura. En cas de titulacions obtingudes 
en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació. 

f) Experiència mínima de 18 mesos en programes d'ocupació i inserció laboral amb el mateix o superior nivell 
de contractació (A2 per a ocupació pública i GC 02 per a contractes àmbit privat).  

g) Permís de conducció A, A1, A2 o B. 
 
L'incompliment per part de les persones aspirants d'aquests requisits i condicions comportarà l'exclusió del 
procés de selecció.  
 
QUARTA. - SOL·LICITUDS I PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA 
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies naturals a explicar des de l'endemà al de la publicació de 
l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. 
 
Les sol·licituds per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran al Sr. President de la Mancomunitat.   
 
Les instàncies podran presentar-se: 
 
- Tramitació Electrònica: A través de la Seu electrònica de la Mancomunitat de l'Horta Sud 
https://mancohortasud.sedipualba.es en carpeta “Catàleg de tràmits” (havent d'estar en possessió de certificat 
digital d'usuari expedit per l'ACCV, FNMT o DNI electrònic). Cas de disposar solament de Clau PIN, aquesta li 
permetrà presentar la documentació, però no signar-la, per la qual cosa disposarà d'uns dies (indicació Seu 
Electrònica) per a personar-se en les dependències de la Mancomunitat (Registre) i signar. Transcorreguts els 
dies indicats, la sol·licitud quedarà anul·lada. 
 
- En el Registre General d'Entrada de la Mancomunitat, situat en carrer Cervantes, 19 de Torrent, utilitzant el 
model d'instància que figura en la convocatòria. 
 
- Mitjançant el procediment determinat en l'article 16 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
 
En el termini estipulat per a la presentació d'instàncies i, acompanyant a aquesta, les persones aspirants hauran 
de presentar els següents documents i en el següent ordre: 
 

• Resguard de l'ingrés bancari en l'entitat CAIXA POPULAR, en el compte de la Mancomunitat, nº: 

ES45 3159 0013 9121 5255 2127 efectuat directament o per transferència de l'import dels drets 

d'examen, que d'acord amb l'ordenança en vigor són 50€. Es farà constar en el concepte la 

convocatòria a la qual correspon l'ingrés i el nom de la persona aspirant.  

• Titulació exigida en la convocatòria. 

• Relació de mèrits que s'aporten per a la baremación, acompanyats de la documentació 

acreditativa dels mateixos. L'informe de vida laboral no és document acreditatiu suficient dels 

mèrits.  

• Informe de vida laboral actualitzada. 

• Curriculum Vitae. 

• Permís de conduir A, A1, A2 o B. 

• Document Nacional d'Identitat. 

No s'admetrà cap documentació acreditativa que es presente una vegada conclòs el termini de presentació 
d'instàncies. 
 
L'acreditació de l'Experiència Laboral haurà de fer-se necessàriament mitjançant certificat d'empresa i/o 
contractes de treball que complementen fefaentment aquesta experiència laboral, i/o certificat de funcions del 
lloc de treball exercit, amb indicació del període treballat. En el cas d'haver prestat serveis en l'Administració 
Pública, per a la justificació de l'acreditació, s'acompanyarà certificació emesa per la Secretaria corresponent en 
el qual figure clarament període de serveis prestats i categoria professional. 
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De conformitat amb l'establit en el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, les persones amb 
discapacitat admeses en igualtat de condicions que la resta de les persones aspirants, ho hauran de fer constar 
en la sol·licitud amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris per a garantir la igualtat 
d'oportunitats amb la resta de participants. 
 
A aquests efectes, conforme estableix l'article 59.2 de la TREBEP (Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic), s'adoptaran per a les persones amb la condició legal de persona discapacitada que ho sol·liciten, les 
mesures precises per a establir les adaptacions i ajustaments raonables de temps i mitjans en el procés selectiu 
i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb 
discapacitat. 
 
Les bases de la present convocatòria es publicaran en el tauler d'anuncis de la Corporació, en la pàgina web, així 
com un extracte de les mateixes en el BOP. Les altres actuacions que deriven del procés selectiu tals com a 
designació del tribunal, llistes provisionals i definitives i qualificacions es publicaran en el Tauler d'anuncis de la 
Seu electrònica de la Mancomunitat (https://mancohortasud.sedipualba.es/), així com en la pàgina Web 
(www.mancohortasud.es). 
 
CINQUENA. -  ADMISSIÓ DE PERSONES ASPIRANTS 
Expirat el termini de presentació d'instàncies la Mancomunitat dictarà resolució declarant aprovat el llistat 
provisional de sol·licituds admeses i excloses i que es publicarà en el tauler d'anuncis de la Corporació i en la 
pàgina web. 
 
Contra aquesta resolució es podrà presentar escrit d'al·legació i/o reclamació en el termini de 5 dies hàbils, a 
comptar a partir de l'endemà de la publicació de les llistes. 
 
Si es presenta escrit d'al·legació i/o reclamació serà acceptat o rebutjat en la resolució per la qual s'aprova la 
llista definitiva, que es publicarà en els mateixos llocs indicats per a la llista provisional. 
 
En el cas que no es presente escrit d'al·legació i/o reclamació alguna, la llista provisional d'aspirants admesos i 
exclosos quedarà elevada automàticament a definitiva. 
 
En tot cas, amb l'objecte d'evitar errors i en supòsit de produir-se, possibilitar l'al·legació dins del termini i en la 
forma escaient, els i les aspirants comprovaran, no solament que no figuren en la relació d'exclosos, sinó, a més, 
que els seus noms consten en la d'admesos. 
 
Si en algun moment del procés selectiu arribara a tenir coneixement el tribunal que algú dels o de les aspirants 
no posseeix la totalitat dels requisits exigits en aquestes bases, prèvia audiència de l'interessat o interessada, es 
proposarà la seua exclusió al President de la Mancomunitat, indicant les inexactituds o falsedats formulades per 
l'aspirant en la sol·licitud d'admissió a les proves selectives. 
 
L'ordre d'intervenció de les persones aspirants en aquelles ocasions que no es puguen realitzar conjuntament 
serà l'alfabètic, donant començament per la persona aspirant que inicie el seu primer cognom per la lletra «V», 
d'acord amb la Resolució de 23 de juny de 2021, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, 
per la qual es publica el resultat del sorteig al fet que es refereix el Reglament General d'Ingrés del Personal al 
Servei de l'Administració de l'Estat (BOE nº 153, 28-06-2021). 
 
SEXTA. - ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ 
L'Òrgan Tècnic de Selecció estarà constituït pels següents membres, complint tots ells l'establit en el Reial decret 
896/91, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se 
el procediment de selecció del personal funcionari de l'administració local, quant a posseir titulació igual o 
superior a la requerida per al lloc de treball: 
 

Presidència 
 
Titular: Personal funcionari de carrera amb un nivell de titulació igual o superior a la requerida per a la 
plaça que es convoca. 
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Suplent: Personal funcionari de carrera amb un nivell de titulació igual o superior a la requerida per a la 
plaça que es convoca. 
 
Secretaria 
 
Titular: Personal funcionari de carrera amb un nivell de titulació igual o superior a la requerida per a la 
plaça que es convoca. 
 
Suplent: Personal funcionari de carrera amb un nivell de titulació igual o superior a la requerida per a la 
plaça que es convoca. 
 
Vocals (Tres): 
 
Personal funcionari de carrera amb titulació igual o superior a la requerida per a la plaça que es convoca 
i corresponent en la mateixa àrea de coneixements. 
 

Juntament amb les persones titulars haurien de designar-se els seus suplents. Es podran designar assessors en 
el cas que fóra necessari. 
 
L'Òrgan Tècnic de Selecció no podrà constituir-se ni actuar vàlidament en cadascuna de les seues sessions si no 
assisteixen més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, i en tot cas la Presidència i la 
Secretaria. 
 
Les i els membres de l'Òrgan Tècnic de Selecció haurien d'abstenir-se d'intervenir, notificant-ho a l'autoritat 
convocant, i les persones aspirants podran promoure la seua recusació, quan concórreguen les circumstàncies 
previstes en l'article 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 5 de novembre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
SEPTIMA. - PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
S'estableix un sistema de selecció de concurs-oposició en tres fases: 
 

 Fase primera: oposició. 

 Fase segona: concurs. 

 Fase tercera: entrevista. 

 
7.1.- FASE PRIMERA: OPOSICION (fins a 30 punts) 
Consistirà en una prova escrita sobre un supòsit pràctic, a desenvolupar segons la definició del lloc i les funcions 
a exercir recollides en aquestes bases (base segona). 
 
El supòsit pràctic es fixarà pel Tribunal Qualificador abans de la realització del mateix, i es valorarà la capacitat 
d'anàlisi i l'aplicació raonada dels coneixements teòrics i de la normativa aplicable a la resolució del supòsit 
pràctic plantejat. 
 
El temps per a la realització d'aquest exercici ho determinarà el Tribunal Qualificador immediatament abans de 
la celebració de la prova, donant-se a conèixer a les persones aspirants en aqueix moment. 
 
El Tribunal podrà acordar la lectura i defensa pública de l'exercici. En aquest cas, el Tribunal podrà formular les 
preguntes o aclariments que estime oportunes. 
 
Aquesta prova serà eliminatòria, no passant a la fase de concurs aquelles persones candidates que no obtinguen 
un mínim de 15 punts. 
 
7.2.- FASE SEGONA: CONCURS (fins a 15 punts) 
a) Experiència (màxim 8 punts):  
a.1.) Experiència laboral en l'administració pública  
Es valorarà en funció del temps treballat en la mateixa àrea i igual categoria, mitjançant contracte de treball o 
nomenament de funcionari de carrera o interí degudament acreditat en la forma exposada. En aquest cas es 
valorarà a raó de 0’10 punts per mes complet treballat.  
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Acreditació: vida laboral i contracte de treball o nomenament acompanyat de certificació emesa per la Secretaria 
corresponent en el qual figure clarament període de serveis prestats, àrea i categoria professional. 
 
a.2.) Experiència laboral en l'empresa privada  
Es valorarà en funció del temps treballat en la mateixa àrea i igual categoria, a raó de 0’05 punts per mes complet 
treballat.  
 
Acreditació: vida laboral i contracte de treball o certificació emesa per l'adreça corresponent en el qual figure 
clarament període de serveis prestats i categoria professional. 
 
Acreditació en el supòsit d'autònoms: Haurà d'aportar-se els documents acreditatius d'alta i baixa en el RETA, 
així com el certificat de períodes i epígraf de l'activitat d'alta emès per l'organisme competent.  
 
Acreditació altres activitats al·legades: Es justificaran amb els corresponents certificats de l'organisme 
responsable de l'organització de l'activitat que es tracte. Queda a criteri del Tribunal l'acceptació o no d'aquestes 
activitats, en funció de la seua relació amb el contingut funcional de la convocatòria. 
 
b) Titulació (màxim 1 punt). 
Es valorarà amb un punt la possessió de títol acadèmic oficial diferent a la titulació amb la qual s'accedeix, sempre 
que siga d'igual o superior categoria i estiga relacionat amb el perfil d'agent d'ocupació, fins a un màxim d'un 
punt. 
 
c) Formació complementària (màxim 3 punts).  
Es valorarà la realització de cursos de formació relacionats directament amb la convocatòria, així com altres 
emesos per l'IVAP, organisme oficial, col·legis professionals o homologats, d'acord amb la següent escala:  
 
- De 200 hores o més: 1’50 punts 
- De 100 a 199 hores: 1 punt 
- De 75 a 99 hores: 0’75 punts 
- De 50 a 74 hores: 0’50 punts 
- De 25 a 49 hores: 0’25 punts 
- De 15 a 24 hores: 0’10 punts 
 
Acreditació: Certificació acreditativa de superació del curs, emesa per l'òrgan convocant. 
 
Queda a criteri del tribunal l'acceptació de la relació directa de la formació aportada amb la convocatòria. 
 
Els cursos de menys de 15 hores de durada, no es computaran. Així mateix no es valoraran aquells on no 
s'especifiquen les hores. 
 
d) Valencià (màxim 3 punt). 
Seran valorats d'acord amb els títols establits per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, a raó de 
la següent escala. Aquests títols no seran acumulatius, només es valorarà el de major nivell:  
 

B1 0’75 punts 

B2 1’50 punts 

C1 2’25 punts 

C2 o superior 3 punt 

 
Acreditació: Certificació acreditativa de superació de nivell al·legat, emesos per la citada entitat o homologats 
per la mateixa.  
 
En cap cas seran valorats mèrits no acreditats documentalment. 
 
7.3.- FASE TERCERA: ENTREVISTA PERSONAL (fins a 5 punts) 
Únicament passaran a aquesta fase els primers 30 candidats o candidates amb millor puntuació (suma de la 
primera i segona fase).  
 
Es realitzarà una entrevista que versarà sobre les funcions a exercir en el lloc objecte de la convocatòria.  
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La valoració màxima de l'entrevista personal es fixa en 5 punts, que es distribuiran de la següent manera: 
 

2 punts Coneixement del lloc a desenvolupar 

3 punts Coneixement de l'entitat i la comarca, actitud i 
habilitats de comunicació 

 
OCTAVA. - QUALIFICACIONS FINALS 
La qualificació final definitiva vindrà determinada per la suma de les qualificacions obtingudes. 
 
En cas d'empat de puntuació de les persones aspirants aprovades, els criteris successius de desempat seran els 
següents: 

 
1.- Major puntuació obtinguda en la fase primera. 
 
2.- Major puntuació obtinguda en el concurs. 

 
NOVENA. - PUBLICITAT DE LES LLISTES 
Una vegada determinades les qualificacions, l'Òrgan Tècnic de Selecció mitjançant anunci, publicarà en el tauler 
d'anuncis de la Mancomunitat la llista amb la qualificació final, concedint-los un termini de cinc dies naturals 
perquè formulen les reclamacions i al·legacions que estimen pertinents en relació a aquesta qualificació. 
 
DECIMA. - RELACIÓ DE PERSONES APROVADES 
Resoltes les possibles al·legacions i esmenes, es farà pública la relació definitiva de les persones aspirants per 
ordre de puntuació que formen part de la borsa de treball. 
 

UNDECIMA. - CONTRATACIÓ I TIPUS DE CONTRACTE  
Les contractacions queden condicionades a les necessitats de personal que dictamine la Mancomunitat i/o els 
Ajuntaments adherits a aquesta borsa d'ocupació. 
 
La jornada serà a temps complet o parcial segons les necessitats. 
 
El règim serà Funcionarial Interí de Programes. Finalitzarà la relació contractual quan finalitze el programa per al 
qual anàs contractat, i amb un període de prova d'un mes.  
 
DUODECIMA. - REGIMEN DE FUNCIONAMENT DE LA BORSA 
Per a la contractació de personal en la crida es respectarà l'ordre rigorós de puntuació obtingut per les persones 
aspirants en el procés selectiu. 
 
Les persones que es contracten per la seua inclusió en aquesta borsa, romandran inactives durant el període de 

contractació, i mentre no notifiquen la seua voluntat de nova activació, per la qual cosa no se'ls realitzarà crida 

algun durant aqueixa situació. 

En cas de ser anomenat i renunciar justificadamente, es passarà a ocupar l'últim lloc de la llista. 

Es consideren renúncies justificades les exposades en l'article 17.1 de l'Ordre 18/2018, de 19 de juliol, de la 

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre regulació de 

borses d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.  

La concurrència de tals causes haurà de provar-se per qualsevol mitjà admissible en Dret. 

La persona aspirant haurà d'aportar el corresponent justificant en un termini no superior a DOS (2) DIES HÀBILS. 

En aquests casos es declararà a l'aspirant en situació de “no disponible” i no formarà part de futures crides 

mentre romanga en aquesta situació. Per a recuperar la situació de disponible, la persona interessada haurà de 

comunicar-ho per registre d'entrada de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. 

Els aspirants inclosos en la borsa no tindran més dret que la preferència en la crida als quals els succeeixen en la 

llista en el moment en què la Mancomunitat haja d'acudir per alguna causa legal a la borsa objecte de 

convocatòria. 
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Es consideren causes d'exclusió de la borsa: 

a) La sol·licitud per part de l'interessat. 

b) Quan es produïsca rebuig injustificat. 

c) Quan efectuat una crida s'abstinga de contestar en el temps estipulat. 

d) El cessament voluntari durant la relació laboral, amb independència del temps que s'hagen 

prestat serveis. 

i) Les rescissions de la relació contractual motivades per acomiadaments disciplinaris o 

separacions del servei. 

Finalitzada la vigència del nomenament, la Mancomunitat podrà efectuar nou nomenament en favor del mateix 

aspirant o bé acudir al següent de la llista, condició aquesta que accepten expressament els aspirants en ocasió 

de la presentació de les instàncies. 

La borsa tindrà vigència indefinida en tant no es constituïsca una nova borsa. 

 
TRETZENA. - NORMATIVA I RECURSOS 
1. La present convocatòria s'ajustarà al que es disposa en les presents bases, i en el no previst, regirà el que 
estableixen les següents disposicions: 
 

 Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic 
de l'Empleat Públic. 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de Règim Local. 

 Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i programes mínims al fet 
que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de l'administració local. 

 LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana. 

 Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs 
de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana. 

 Supletòriament, Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'ingrés 
del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat. 

 I altres disposicions legals estatals i autonòmiques vigents aplicables sobre la matèria 
 
2. Contra les presents bases i la convocatòria, els acords aprovatoris de la qual són definitius en la via 
administrativa, podran interposar-se per les persones interessades legitimades: 
 

A. Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l'òrgan municipal que va dictar l'acte. El termini 
per a interposar aquest recurs serà d'un mes, a comptar des de l'endemà a la publicació de les presents 
bases. Interposat el recurs, no podrà interposar-se recurs contenciós administratiu fins que aquell siga 
resolt expressament o s'haja produït la seua desestimació per silenci pel transcurs d'un mes, a comptar 
des de la data de la seua interposició, sense haver-se notificat la seua resolució, en aquest cas quedarà 
expedita la via contenciós-administrativa. 
 
B. Recurs contenciós administratiu, directament, davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de la 
província de València. El termini per a interposar el recurs és: 
 

• De dos mesos, a comptar des de la publicació de les presents bases, si no s'ha interposat el potestatiu 
recurs de reposició. 
• De dos mesos, a comptar des del dia que es va notificar la resolució expressa del recurs de reposició, 
o de sis mesos, a comptar a partir del transcurs d'un mes des de la interposició del recurs de reposició 
sense haver-se notificat resolució expressa del mateix. 

 
3. Contra les resolucions i els actes de tràmit que no posen fi a la via administrativa, quan aquests últims 
decidisquen directa o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el 
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procediment, produïsquen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, podrà interposar-se 
per les persones interessades el recurs d'alçada en el termini d'un mes davant l'òrgan que va nomenar l'Òrgan 
Tècnic de Selecció. 
 
4. Si tinguera entrada “al·legació, suggeriment, reclamació o petició de revisió" per escrit sobre la puntuació 
atorgada per l'Òrgan Tècnic de Selecció o una altra circumstància relativa al desenvolupament de les proves 
durant els 5 dies següents a la publicació de les puntuacions de cada fase, serà l'Òrgan Tècnic de Selecció el que 
decidisca sobre les mateixes en la següent sessió, ressenyant-ho en la corresponent acta, tot açò sense perjudici 
de l'establit en aquesta Base 13 quant a la interposició de recursos, que es regirà per les normes generals sobre 
procediment i règim jurídic de les Administracions Públiques. 
 
5. La presentació d'instàncies del sol·licitant per a prendre part en la convocatòria constitueix submissió expressa 
de les persones aspirants a les presents bases reguladores, que tenen la consideració de llei de la convocatòria. 
 
6. L'Òrgan Tècnic de Selecció queda facultat per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords 
necessaris per al bon ordre de la convocatòria, en tot allò no previst en les presents bases i disposicions vigents 
que regulen la matèria. 
 
Torrent, a la data de la signatura electrònica 

 
Resultant que les mateixes han sigut informades favorablement per la Taula de Negociació, 
en sessió de data 6 d'abril de 2022.  
 
Vist l'informe emès per la secretària-Interventora de la Mancomunitat, de data 9 de març de 
2022. 
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA: 
 
PRIMER. - Aprovar la convocatòria i les bases específiques que han de regir la 
convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'Agents d'Ocupació (grup A2), 
mitjançant el sistema de concurs-oposició. 
 
SEGON. - Facultar a la Presidència de la Mancomunitat per a realitzar quantes 
actuacions siguen necessàries per a l'execució d'aquest acord. 
 
TERCER. - Publicar les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu, un 
extracte de les mateixes en el BOP de València, en el Tauler d'anuncis de la Seu 
electrònica de la Mancomunitat, així com en la pàgina Web. 
 
QUART. - Notificar el present acord al Departament de Recursos Humans. » 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
5.- CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA Nº 384 DE 24-3-2022, 
RELATIVA A ESMENA ERROR CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PER A la 
PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/A 
(ADSCRITA Al SERVEI DE MULTES).Expte. 945861X 
 
 
S'adona de la resolució de Presidència nº 384 de 24-3-2022, de correcció d'errors habidos en 
la Base 3ª de la convocatòria. 
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Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Ratificar el contingut de la resolució nº 384 de 24-3-2022, amb l'excepció del 
termini de presentació de sol·licituds que serà de 20 dies hàbils, des de la publicació 
de la convocatòria en el Butlletí Oficial de el I stado. 
 
SEGON.- Publicar íntegrament les bases de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de valència, extracte de les mateixes en Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana i una vegada publicades remetre al BOE, Resolucion de la convocatòria. »  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
6.- CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA Nº 385 DE 24-3-2022, 
RELATIVA A ESMENA ERROR CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PER A la 
PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL (AEDL). Expte. 945867I 
 
 S'adona de la resolució de Presidència nº 384 de 24-3-2022, de correcció d'errors habidos en 
la Base 3ª de la convocatòria. 
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Ratificar el contingut de la resolució nº 385 de 24-3-2022, amb l'excepció del 
termini de presentació de sol·licituds que serà de 20 dies hàbils, des de la publicació 
de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. 
 
SEGON.- Publicar íntegrament les bases de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de valència, extracte de les mateixes en Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana i una vegada publicades remetre al BOE, Resolucion de la convocatòria. »  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
7.- 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 
de la Mancomunitat, per UNANIMITAT, acorden ratificar la seua inclusió en l'ordre del dia. 
 
7.1 INFORME I PROPOSTA D'ACTUACIÓ, RELATIVA A les INCIDÈNCIES 
EN L'EXECUCIÓ DE L'OBRA “SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE 
RECARREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS EN ELS MUNICIPIS DE LA 
MANCOMUNITAT DE L'Horta SUD”, I RESOLUCION DE L'ESCRIT PRESENTAT 
PER L'ADJUDICATÀRIA RELATIU A la SOL·LICITUD DE NUL·LITAT DE PLE 
DRET I RESOLUCIÓ CONTRACTUAL. Expte.807854W 
 
Si procedeix a donar lectura a l'Informe confeccionat pel despatx de NOGUERA ADVOCATS 
i en representació del mateix Dª Maria Mut, el tenor literal del qual és: 

 

INFORME JURÍDIC 
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 Primer.- En data 7 de juliol de 2021 la Junta de Govern Local de la Mancomunitat va aprovar l'expedient 

de contractació del subministrament i instal·lació de punts de recarrega per a vehicles elèctrics en els municipis 

de la Mancomunitat.  

 

És important tenir en compte que estem davant un contracte mixt de subministrament i obra, sent la 

prestació principal la de subministrament. Així mateix, cal advertir que es tracta d'un contracte subvencionat.  

 
Quant al règim jurídic aplicable en matèria de contractació, ve constituït per 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 (d'ara endavant, LCSP). 

 

Segon.- Després de la proposta d'adjudicació de data 6 d'octubre de 2021, havent presentat la 

documentació requerida, en data 3 de novembre de 2021 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de 

subministrament i instal·lació de punts de recarrega per a vehicles elèctrics en els municipis de la Mancomunitat 

a la UTE L'Horta RECARREGA, constituïda per les mercantils GESTIÓ INTEL·LIGENT DE CÀRREGUES SL i 

ELECTRONIC TRAFIC SA, l'oferta econòmica de la qual data de 17 d'agost de 2021.   

Pel que ací interessa i més endavant serà objecte de desenvolupament, de la classificació es desprèn 

que la millora oferida relativa al canvi de tots els punts de subministrament de càrrega semirápida a ràpida amb 

les característiques del PPT, valorada en 30 punts, va resultar decisiva per a l'adjudicació.  

 
Si no s'haguera oferit la mateixa i, per tant, no es valorara la citada millora, açò és, si restem 30 punts 

de la valoració obtinguda per la UTE adjudicatària, aquesta haguera sigut l'octava de vuit licitadors admesos i, 

per tant, l'última classificada.  

 

De fet, ha d'assenyalar-se que no tots els licitadors van oferir aquesta millora, per la qual cosa podent 

optar la UTE la veritat és que en el lliure exercici de la seua facultats va decidir oferir-la en la seua proposició 

econòmica.  

 

Tercer.- El contracte es va formalitzar en data 11 de novembre de 2021, sense que es manifestara 

objecció alguna per part de la UTE contractista, per un preu de 342.520,61 euros IVA exclòs i un termini 

d'execució de 3 mesos des de la signatura de l'Acta de Replanteig. 

 

A aquest efecte, es va constituir una garantia definitiva per import de 17.126,03 euros mitjançant segur 

de caució.  

 

Quart.- En data 22 de desembre de 2021 se subscriu per la contractista l'Acta de comprovació del 

replanteig favorable i sense objecció algun.   

 

Cinquè.- No obstant açò, sent que a la Direcció facultativa no li constava que l'adjudicatària haguera 

iniciat l'execució del contracte en els termes oferits, i a la vista del manifestat pel Cap d'obra de la UTE en la 

reunió mantinguda el 14 de febrer de 2022, en la qual havia manifestat que no anaven a instal·lar els punts de 

recarrega amb caga ràpida en els 20 municipis, incomplint clarament la millora de la seua proposició econòmica, 
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aquesta Mancomunitat va efectuar un requeriment a la UTE adjudicatària de data 15 de febrer de 2022 a l'efecte 

de que procediren a l'efectiu compliment.  

 

Igualment, consten sengles requeriments de la Mancomunitat efectuats al març de 2022 a l'efecte de 

requerir a la UTE adjudicatària el compliment de la millora oferida relativa a subministrar i instal·lar tots els punts 

de recarrega de vehicles de càrrega ràpida en els 20 municipis que formen part de la mateixa.  

 

No hi ha dubte que el no subministrament i, per tant, la no instal·lació dels punts de recarrega en la 

modalitat de càrrega ràpida constitueix un clar incompliment del citat contracte imputable al contractista en 

tant la citada millora, a més de resultar decisiva per a l'adjudicació del contracte de referència a la UTE, forma 

part de la seua oferta i, per tant, dels termes contractuals.    

 

Sisè.- Com a conseqüència dels esmentats requeriments, en data 15 de març de 2022 la UTE 

adjudicatària sol·licita la resolució del contracte per descomptat retard injustificat en la signatura de l'Acta de 

comprovació del replanteig. 

 

 Açò és, amb posterioritat a subscriure la mateixa sense objeccions i de forma favorable el 22 de 

desembre de 2021, tres mesos després, després dels requeriments efectuats per la Mancomunitat, s'invoca una 

suposada demora en la seua formalització com a causa de resolució contractual, la qual cosa segons el parer de 

qui subscriu no pot ser casual. 

 
 Doncs bé, en primer lloc no existeix tal demora imputable a la Mancomunitat, però, en qualsevol cas, 

òbviament la signatura de l'Acta de comprovació del replanteig favorable i sense objeccions per part de la UTE 

adjudicatària convalidaria qualsevol suposat retard en la seua formalització, per la qual cosa tal al·legació resulta 

improcedent, a més d'extemporània, per la qual cosa ha de ser desestimada.  

 
Igualment, en data 17 de març de 2022 la UTE contractista manifesta la nul·litat de ple dret de la licitació 

“posat que, tal com es fa constar amb claredat meridiana en els Plecs de la mateixa, el seu objecte ho constitueix 

la instal·lació de 20 punts de recarrega semi-ràpida, amb un valor benvolgut del contracte de 360.548,01 euros. 

No obstant açò, s'imposa una millora, com a criteri d'adjudicació, consistent a substituir tot l'objecte del contracte 

per la instal·lació de 20 punts de recarrega ràpida, el valor benvolgut de la qual és superior al total del contracte”. 

 
De nou, després dels requeriments de l'òrgan de contractació instant a l'efectiu compliment de la seua 

oferta, la UTE adjudicatària sol·licita la resolució contractual però, tres dies després, canvia la causa de la demora 

injustificada de la signatura de l'Acta de comprovació del replanteig per la nul·litat de la licitació.  

 
Erra la contractista puix que la millora continguda en els Plecs com a criteri de valoració -relativa la 

substitució en tots els punts de la càrrega semi-ràpida a ràpida- no s'imposa, sinó que es tracta d'un criteri 

d'adjudicació que la UTE licitadora va optar per incloure en la seua proposició econòmica, a diferència d'altres 

licitadors que no la van oferir, però de cap manera constitueix una obligació inicial de la licitació. 
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Ara bé, oferida per la UTE i sent decisiva per a l'adjudicació, la mateixa resulta d'obligat compliment per 

a la contractista. Resulta inadmissible que, després de la formalització del contracte al novembre de 2021 i la 

subscripció de l'Acta de comprovació del replanteig al desembre de 2021, sense que en cap cas es manifestara 

tal suposada nul·litat de la contractació per part de l'adjudicatària, casualment després d'exigir-se per part de 

l'òrgan de contractació el compliment en la seua integritat de l'oferit per la UTE en la seua proposició econòmica 

-inclosa la citada millora- arguya tal causa de nul·litat. Observe's com no identifica la suposada causa de nul·litat 

en què incorre la contractació de referència.   

 
Al marge que la millora de referència no incorre en nul·litat de ple dret, i que la mateixa no ha sigut 

acreditada de contrari, la veritat és que si la UTE ho considerava així va poder i va deure impugnar els Plecs per 

la mateixa causa que ara manifesta. 

 
No obstant açò, no ho va fer, esdevenint els mateixos en ferms i consentits per a tots els licitadors, 

inclosa la UTE. Però és més, no solament no els va recórrer, sinó que els va acceptar de forma incondicionada en 

presentar la seua proposició, així com en presentar la documentació requerida per a l'adjudicació. Acceptació i 

consentiment que va reiterar novament en la formalització de l'oportú contracte i de l'Acta de comprovació de 

replanteig, per la qual cosa tal al·legació resulta improcedent a l'una d'extemporània, per la qual cosa ha de ser 

igualment desestimada.  

 
Precisament en aqueix sentit s'han vingut pronunciant els nostres òrgans administratius i judicials. Així, 

per totes, destaca la Resolució nº 342/2020 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) 

de data 5 de març de 2020, en la qual es disposa el següent: 

 
“En primer lloc, i abans de detenir-nos en l'anàlisi d'aquesta causa, ha de portar-se a col·lació la doctrina 

d'aquest Tribunal sobre la possible impugnació i els Plecs fóra del termini per a aquesta actuació i quan 

ja s'ha executat la licitació basant-se en els mateixos, per totes: «Doncs bé, tal com va exposar aquest 

Tribunal en la resolució nº 805/2019, d'11 de juliol, dels recursos nº 680 i 692//2019: “els Plecs són una 

actuació administrativa dins del procediment de contractació susceptible d'impugnació, de manera 

que, al no haver sigut recorreguts dins del termini i en la forma escaient, la seua impugnació indirecta 

en el moment actual, per mitjà del present recurs, resulta extemporània, atès que, en efecte, han 

guanyat fermesa en via administrativa. Així ho ve aclarint reiterada doctrina d'aquest Tribunal, servisca 

d'exemple la Resolució nº 855/2018, d'1 octubre i 475/2018, d'11 de maig, en la qual recordant la nº 

178/2013, de 14 de maig s'adverteix que: FD 7º.-(…)  

 
Ara bé, és sabut que els Plecs de Condicions Contractuals i de Prescripcions Tècniques constitueixen 

part essencial del mateix contracte, com expressament proclamen els arts. 115.3 i 116.1 del TRLCSP en 

establir que ‘les seues clàusules es consideren part dels contractes’ i que, per tant, els requisits de 

personal exigits per a les ambulàncies, ajustats estrictament al que es disposa pel Reial decret 836/2012 

regulador del transport sanitari, van anar perfectament coneguts i acceptats per tots els licitadors en 

publicar-se l'anunci del contracte i presentar les seues respectives ofertes sense que anaren impugnats 

els Plecs ni s'efectuara observació alguna respecte del seu contingut, havent-se de recordar, referent a 
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açò, el principi cabdal de tot el dret contractual públic que, conformement al que es disposa per l'art. 

145.1 del TRLCSP, ‘la presentació de les proposicions suposa l'acceptació incondicionada per 

l'empresari del contingut de la totalitat d'aquestes clàusules o condicions, sense excepció o reserva 

alguna’. 

 
Aquesta acceptació pels licitantes, ‘sense excepció o reserva alguna’, del contingut dels Plecs en 

presentar les seues proposicions, fa inviable la possibilitat que s'invoque posteriorment la seua 

suposada improcedència o il·legalitat per a impugnar l'adjudicació ja efectuada en favor de la 

proposició més convenient a un altre licitador, molt més com que existeix un tràmit especialment 

concebut per a poder impugnar els citats Plecs en la seua fase inicial mitjançant el recurs especial en 

matèria de contractació contra “els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que 

establisquen les condicions que hagen de regir la contractació” (art. 40.2.a), fase en la qual l'ara 

recurrent va poder i va deure, si escau, Vuitè. 

 
En aquest sentit, cal invocar la Sentència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem 

de 19 de març de 2001 (Secció Setena) en la qual s'afirma. “Aquesta Sala Tercera ha recordat, en 

sentència de 6 de febrer de 2001, la coneguda doctrina jurisprudencial en la virtut de la qual el plec de 

condicions constitueix la Llei del Concurs, havent de sotmetre's a les seues regles tant l'organisme 

convocant com els quals sol·liciten prendre part en el mateix, especialment quan no hagueren 

impugnat prèviament les seues bases, doncs, en efecte, si una entitat licitante se sotmet al concurs tal 

com ha sigut convocat, sense impugnar, en cap moment, les condicions i bases per les quals es regisca, 

prenent part en el mateix, amb presentació de la seua corresponent oferta i prestant el seu 

consentiment tant a les pròpies prescripcions de la licitació com a la participació de les restants 

entitats, mancarà de legitimació per a impugnar-ho després, contravenint els seus propis actes, quan 

no resulte afavorida per les adjudicacions que, òbviament, pretenia”.  

 
Doctrina plenament aplicable al supòsit contemplat, com ho ha sigut, de fet, en altres resolucions 

d'aquest mateix Tribunal com les recents 17/2013 i 45/2013 que van inadmetre els recursos interposats 

pel seu extemporaneidad al no haver-se prèviament recorregut contra els plecs o contra els actes previs 

que constituïen realment el vertader objecte del recurs, tal com ocorre en el cas present en el qual, si bé 

es recorre formalment contra l'acte d'adjudicació, realment s'està recorrent extemporáneamente contra 

els Plecs contractuals que no van anar en el seu moment objecte de recurs algun”.  

 
En idèntic sentit, Resolució nº567/2016 de 15 de juliol de 2016 del TACRC, assenyalant el següent:  

“En relació amb el primer aspecte s'afirma en el recurs que la indefinició existent en els Plecs sobre els 

criteris no avaluables de forma automàtica fa impossible que en aquests aspectes les ofertes puguen ser 

examinades i comparades en condicions de transparència i igualtat de tracte entre els licitadors, sense 

que resulte suficient per a garantir la legalitat de la valoració que realitze l'òrgan de contractació 

l'anul·lació de l'actual valoració i l'ordenació d'una nova, doncs la palmaria indefinició dels criteris 

aplicables implicaria que la decisió de la Mancomunitat continuara sent inmotivada i arbitrària, per la 
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qual cosa considera novament que procedeix declarar la nul·litat del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars i, en conseqüència, de tot el procediment de licitació.  

Sobre aquest tema bastarà amb referir-se al caràcter preclusivo del termini d'impugnació dels Plecs. 

En efecte, els defectes o irregularitats dels plecs van haver de denunciar-se en el seu moment, sense 

que el recurs contra l'adjudicació siga la via idònia per a revisar-los. Com ja ha tingut ocasió 

d'assenyalar aquest Tribunal en la seua resolució de 30 d'abril de 2015, recurs número 334/2015, o en 

la Resolució nº 18/2016, de 15 de gener de 2016, recurs nº 1232/2015, “Atès que els plecs són la llei del 

contracte i que les esmentades circumstàncies no han sigut invocades oportunament per la recurrent a 

través del corresponent recurs, aquestes al·legacions, completament extemporànies, no poden ser ara 

examinades ni considerades pel Tribunal.”  

En tot cas, és cosa decidida per la resolució d'aquest Tribunal nº 366/2016, en la qual ens hem referit als 

supòsits en què els Plecs poden ser impugnats amb motiu de l'acte d'adjudicació i en la qual ja 

s'assenyala que quan s'impugna l'acord d'adjudicació és jurisprudència del Tribunal Suprem que una 

vegada acceptat i consentit el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el mateix esdevé ferm, 

llevat que s'aprecien vicis determinants de nul·litat de ple dret del plec.  

En fi, la Resolució 366/2016 citada conclou que confrontant els vicis que se li imputen als criteris 

arreplegats en el Plec amb els motius de nul·litat descrits en els preceptes corresponents, resulta 

evident que no poden qualificar-se els indicats vicis com a determinants de nul·litat radical, raó que 

veda l'estimació de la impugnació indirecta dels Plecs. A aquesta resolució cal estar ara, doncs de cosa 

decidida es tracta.  

El recurs és doncs inadmissible quan comporta una impugnació, ja rebutjada, dels Plecs”. 

 
En el mateix sentit, la Resolució del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals de la Junta 

d'Andalusia de 2 d'octubre de 2017, en aplicació de la doctrina del Tribunal Suprem, disposa que:  

“La recurrent, coneixedora de la doctrina assentada a propòsit de la impugnació indirecta del contingut 

dels plecs amb motiu del recurs interposat contra l'adjudicació, addueix que el criteri impugnat està viciat 

de nul·litat ja que el mateix ha sigut redefinit en el seu abast a l'hora de valorar les ofertes i açò li ha 

oferit un tracte desigual respecte a altres licitadores (…). 

La recurrent ve a assenyalar que, com vulga que l'abast del criteri s'ha determinat amb motiu de la 

valoració de les ofertes, no va poder impugnar-ho en el seu moment mitjançant l'oportú recurs contra 

els plecs, pretenent d'aquesta manera salvar l'obstacle de l'extemporaneidad del recurs i l'aplicació del 

principi lex contractus, conforme al com els plecs constitueixen llei entre les parts una vegada que els 

mateixos esdevenen ferms per transcurs del termini legal de la seua impugnació i són acceptats pels 

licitadors mitjançant la presentació de les respectives ofertes (article 145 del TRLCSP). 

(…) Ara bé, la qual cosa no pot fer ara, en ocasió d'un recurs interposat contra l'adjudicació i quan ja 

coneix que no ha resultat adjudicatària (…).   

En definitiva, doncs, no apreciant-se en el criteri impugnat el vici de nul·litat al·legat, ni haver-se posat 

de manifest en la valoració de les ofertes un abast del mateix diferent al que es desprenia de la redacció 

dels plecs, hem d'aplicar la doctrina que el plec és lex contractus o llei entre les parts, sent ja un acte 

ferm i consentit pels licitadors des del moment de presentació de les seues ofertes, per la qual cosa, 
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en virtut del principi i tenint en compte que la recurrent no ho va impugnar en el seu moment, no pot 

fer-ho ara en el recurs contra un acte posterior del procediment.  

Així s'ha pronunciat aquest Tribunal, entre moltes altres, en les Resolucions 39/2015, de 10 de febrer, 

120/2015, de 25 de març, 389/2015, de 17 de novembre, 1/2016, de 14 de gener i 75/2016, de 6 d'abril. 

Per si no fos prou, hem de fa constar que, àdhuc en el cas que poguera apreciar-se un vici de nul·litat 

en el criteri -que no és el cas com venim argumentant-, hauria d'acudir-se a la doctrina assentada pel 

Tribunal Suprem i que també ha arreplegat aquest Tribunal en les seues resolucions sobre els límits a 

la revisió d'actes nuls. Així, la Sentència de l'Alt Tribunal de 28 de juny de 2004 (RJ 2004, 5448) 

assenyala “(…) les clàusules i prescripcions tècniques contingudes en els plecs, quan no van anar 

oportunament impugnades han de considerar-se acceptades, de manera especial per els qui, com la 

recurrent, han concorregut a la corresponent licitació.  

Com va tenir ocasió d'assenyalar aquesta Sala, en sentència de 4 de novembre de 1997 (RJ 1997, 8158), 

pot resultar contrari a la bona fe, que ha de presidir la vida del contracte, el que es consenta una o 

diverses clàusules o prescripcions tècniques, acceptant el procediment de contractació pública 

mitjançant la pròpia participació i després, al no resultar adjudicatari, impugnar l'adjudicació 

argumentant que els actes de preparació consentits són contraris a l'ordenament jurídic”.  

 
Per tant, en virtut de quant ha sigut exposat, procedeix desestimar les al·legacions formulades per la 

UTE adjudicatària en els seus escrits de data 15 i 17 de març de 2022.  

 

Setè.- Desestimades les al·legacions formulades per la UTE, procedeix ara dilucidar si, vistes les 

incidències o anomalies detectades en l'execució de l'obra relatives a la no instal·lació i subministrament dels 

punts de recarrega en la modalitat de càrrega ràpida, resulta procedent la resolució contractual per 

incompliment de la UTE adjudicatària.  

Sobre aquest tema, cal advertir que l'incompliment de la millora oferida per causa imputable al 

contractista consta acreditat en l'informe emès per    l'Enginyer tècnic de l'Ajuntament de Mislata de data 2 de 

març de 2022, en el qual s'afirma que el centre de recarrega que pretén instal·lar-se per la UTE en el citat municipi 

està catalogat com semi-ràpid. 

 
Així mateix, obra Informe del Director de l'obra de data 11 de març de 2022, en el qual s'acredita que la 

instal·lació d'un punt de recarrega semi-ràpid constitueix un incompliment molt greu de les condicions tècniques 

del contracte, per la qual cosa ha de ser substituït per un de tipus ràpid, no admetent-se cap que no s'ajuste a 

aquesta característica.  

 
Igualment, en el certificat del fabricador aportat en data 15 de març de 2022 per la UTE, es constata que 

la comanda del subministrament -que per cert, es va efectuar amb data 7 de febrer de 2022 i, per tant, després 

d'haver transcorregut un mes i mitjà del termini d'execució del citat contracte-, correspon als carregadors NB 

CITY NBCHP470000000, els quals, segons afirma el Director facultatiu en el seu informe de 21 de març de 2022, 

“són carregadors de tipus SEMI-RÀPID i no es corresponen a les millores oferides per la UTE adjudicatària”. 
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En conseqüència, a l'expedient de contractació de referència consta degudament acreditat el no 

subministrament i, per tant, la no instal·lació dels punts de recarrega en la modalitat de càrrega ràpida en els 20 

municipis, la qual cosa constitueix un clar incompliment del citat contracte imputable al contractista. 

 
En aqueix sentit, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha emès Dictamen nº254/2021, 

afirmant el següent: 

 
“Com així es desprèn de l'expedient administratiu, i ací s'ha analitzat les diferents causes 

d'incompliment, no pot deixar-se al lliure criteri del contractista l'obligació de fer consistent en la 

prestació del servei, la inactivitat afecta del qual a l'essència de la concessió, manifestant l'actitud del 

contractista un evident fet obstaculizador per fi normal del contracte, frustrant de les legítimes 

expectatives d'aconseguir la fi principal de la concessió. 

 
És evident la voluntat de la concessionària de deixar de prestar els serveis als quals es refereix el 

contracte subscrit, doncs ha cessat en qualsevol tipus d'activitat, i fins i tot ha sol·licitat la resolució del 

contracte, la qual cosa evidencia la seua voluntat de no continuar amb el mateix, sent palmaria la 

tenaç i persistent resistència al seu compliment, tant quant als serveis que hauria de prestar, com a les 

seues obligacions econòmiques, la qual cosa evidencia la gravetat de l'incompliment”.  

 

Per tant, en casos com el present en els quals la voluntat incomplidora de l'adjudicatària respecte de les 

seues obligacions contractuals és palmaria, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha vingut 

avalant la resolució per incompliment culpable del contractista.  

 
Precisament en aqueix sentit, s'han vingut pronunciant també els nostres Tribunals de Justícia. Per totes, 

destaca la Sentència 84/2020 de 24 de febrer de 2020, Rec. 346/2016, del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó, 

Sala contenciosa administrativa, Secció 1ª, en la qual s'afirma el següent: 

 
“En relació amb els concrets incompliments, i examinant en primer lloc si els mateixos, després entrarem 

en el seu detall, són suficients, d'existir, com per a fonamentar la resolució contractual -i recordem que 

la pròpia part diu que han de ser "a) Gravetat de el incompliment b) Imputabilidad al contractista c) 

Inexistència de culpa de l'Administració d) Proporcionalitat de la mesura- la conclusió és que sí. 

 
Sense perjudici del que s'anirà detallant, i quant als punts esmentats, cal dir el següent: 

 
a) Quant a la gravetat dels incompliments, cal considerar tals els que impedeixen o poden impedir 

l'obtenció de la finalitat essencial del contracte, com va recordar el dictamen del Consell Consultiu 

238/2016 de 18 d'octubre: 

 
" "(...) El ventall de incompliments contractuals es revela doncs, apriorísticamente notori. Bastaria per a 

justificar la resolució contractual el recordeu la regla general de procedència de realitzar-la com a 

conseqüència de la no realització de la prestació convinguda i que va configurar la causa de la 

celebració del contracte (article 1271i1274 Cc). El incompliment com a causa de resolució, no és sol propi 
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i específic d'aquest contracte administratiu, doncs s'insereix en els principis que presideixen i inspiren la 

teoria general dels contractes. I cap també recordar ara que la validesa i el compliment dels contractes 

no poden deixar-se a l'arbitri d'un dels contractants, que el compliment de les obligacions és sempre 

exigible. (...). 

 
(…) Un criteri a prendre en consideració a fi de partionar els incompliments que poden ser 

desencadenants de resolució contractual, d'aquells altres als quals puguen assignar-se conseqüències 

diverses ho va marcar el Tribunal Suprem sobre la base de determinar que la gravetat o l'esencialidad 

de el incompliment hauria de situar-se en funció o en dependència de la possibilitat d'obtenir o no la 

fi perseguida en el contracte. (...). 

 
Des d'aquesta perspectiva i a la vista dels incompliments denunciats i de les dificultades que disposa 

l'Administració per a obtenir informació i dades per part del concessionari, creiem que pot racionalment 

convenir-se la impossibilitat que l'administració obtinga una prestació satisfactiva dels interessos 

generals i en conseqüència, resultaria concurrent causa proporcionada i suficient de resolució 

contractual. 

 

(…) ha sigut una constant la voluntat d'aplicar i transformar el contracte adaptant-ho al seu interès i 

apartant-se de molts dels aspectes essencials del mateix, sense que es puga esgrimir que hi ha altres 

possibles interpretacions per a justificar fer el que vulgues, per difícil o impossible que siga acollir 

aquestes interpretacions, sovint pelegrines. De fet, en dues peticions i interpretació, una d'elles es 

rebutge i no es va recórrer, i l'altra es va rebutjar i , recorreguda, es va desestimar per aquest TSJA el 20 

de febrer de 2019 (PO 20/2015)”. 

 
Aplicada la jurisprudència extractada al supòsit que ens ocupa, no cap sinó afirmar la procedència de la 

resolució contractual per culpa de l'adjudicatària en tant aquesta no realitza la prestació convinguda i que va 

configurar la causa de la celebració del contracte, per la qual cosa la Mancomunitat no obté una prestació 

satisfactòria en els termes exposats. 

 
Així mateix, cal assenyalar la Sentència 283/2011 de 5 d'abril de 2011, Rec. 494/2010, del Tribunal 

Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció 5ª, que disposa el 

següent: 

 
“Que efectivament, en l'expedient administratiu de resolució contractual consta dictamen emès pel 

Consell jurídic consultiu valencià, dictamen en el qual s'enumeren els incompliments de 

les obligacions essencials del contractista, sense que per part d'aquest s'haja executat inversió alguna 

de les oferides com a ampliació i millora de les instal·lacions, ni les obligatòries ni les oferides 

voluntàriament i posa de manifest que tals incompliments de cap manera van ser puntuals ni 

esporàdics, sinó que es va tractar d'una notable i generalitzada deficiència en l'execució de 

l'adjudicació.  
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(…) De la lectura dels preceptes que acabem de ressenyar, relatius a la resolució dels contractes 

administratius, resulta ja una primera conclusió indubtable, i és que la resolució d'un contracte 

administratiu per causes imputables al contractista, suposa que l'Administració podrà acordar 

la resolució del contracte, concedint audiència a l'interessat i, si aquest formulara oposició, informarà el 

Consell d'Estat o l'òrgan consultiu equivalent, i finalment i açò és important, atès que en el supòsit de 

resolució per no formalització del contracte per causa imputable al contractista, és 

conseqüència obligada i necessària d'aquesta causa de resolució, la confiscació de la garantia 

provisional i la indemnització dels danys i perjudicis causats a l'Administración, conseqüència que en 

general s'estableix en els mateixos termes per l'article 113.4 per a tot incompliment culpable del 

contractista, del que se segueix amb claredat meridiana que les conseqüències necessàries, accessòries 

i inseparables de qualsevol resolució del contracte per causa imputable al contractista, són la confiscació 

de la fiança i la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats a l'Administració. 

 
(…) La confiscació de la fiança està reservada, en efecte, per als casos de resolució 

contractual per culpa del contractista, jugant en tals casos com a indemnització prèviament fixada (STS 

de 22 de juliol de 1988). 

 

I certament de l'examen de la prova documental aportada, aquesta Sala ha de concloure estimant el 

recurs d'apel·lació interposat en considerar conforme a dret la resolució administrativa impugnada i 

amb açò la naturalesa culpable de el incompliment que de la part adjudicatària es proclama. Sense 

que en cap cas la conducta municipal que apareix detallada en l'informe del Secretari en el qual la jutge 

a quo sustenta els seus raonaments i conclusions, permeta desvirtuar la 

naturalesa culpable de incompliment, estant degudament definides i acceptades per 

la adjudicatària en la concessió subscrita, les millores i inversions que es comprometia a executar 

durant la concessió i estant a més degudament pressupostades (…)”. 

 
Per tant, puix que la UTE adjudicatària es nega a executar la millora compromesa en la seua oferta 

procedeix la resolució contractual per culpa del contractista.  

  
Quant a la concreta causa de resolució del contracte, cal tenir en compte el previst en la normativa 

aplicable al contracte, així com en el Plec de Clàusules Administratives Particulars rector de la licitació de 

referència (d'ara endavant, PCAP). En particular, la Clàusula 34 del PCAP disposa el següent: 

 
“La resolució del contracte es regirà per l'establit amb caràcter general en els articles 211 a 213 de la 

Llei de Contractes del Sector Públic i específicament pels arts. 306 i 307 d'aquesta norma legal per al 

contracte de subministrament.  

 
A l'efecte de la causa de resolució establida en l'article 211.f) de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

tindran les consideracions d'obligacions essencials del contracte per a la correcta i adequada prestació 

del mateix, les enunciades en els apartats 2, 3, 6, 7, i 8 del plec de prescripcions tècniques.  

 
A més de les anteriors, seran causa de resolució del contracte:  
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• L'abandó en la prestació del subministrament pel contractista o la renúncia unilateral d'aquest al 

contracte.  

 
• La falta de subministrament i instal·lació de totes o part de les unitats objecte del contracte en el 

termini de tres mesos assenyalat en el plec de prescripcions tècniques, si l'òrgan de contractació no 

haguera optat per la imposició de penalitats al contractista.  

 
• La demora i el compliment defectuós del contracte, quan l'òrgan de contractació no haguera optat 

per la imposició de penalitats al contractista.  

 
En tot cas, en cas de resolució del contracte per causa imputable al contractista, s'estarà al que es 

disposa en l'article 213.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic”. 

 
A aquest efecte, consta informe del Director Facultatiu de l'obra de data 11 de març de 2022 en el qual 

s'afirma el següent:  

 

“Segons l'expedient de contractació del Projecte i les millores en ell oferides per la UTE adjudicatària del 

mateix, tots els punts de recarrega per a vehicles elèctrics a instal·lar en el marc de la present actuació 

han de ser del tipus “RÀPID”, segons les característiques contingudes Plec de Condicions Tècniques. 

 
(…) La instal·lació d'un punt de recarrega “SEMI-RÀPID” CONSTITUEIX UN INCOMPLIMENT MOLT 

GREU de les condicions tècniques del contracte d'adjudicació, ja que formen part d'una millora oferida 

per l'adjudicatari el pes del qual en els criteris d'adjudicació suposa 30 punts sobre 100, per la qual cosa 

ha de ser substituït per un de tipus “RÀPID”. La resta de punt de recarrega de vehicles seran també del 

tipus “RÀPID”, segons les millores oferides per l'adjudicatari, no admetent-se cap que no s'ajuste a 

aquesta característica”.  

 
Per tant, constituint la negativa a executar la millora oferida de càrrega ràpida per part de la UTE un 

compliment defectuós del contracte, en virtut de la Clàusula 34 del PCAP procedeix la resolució contractual per 

causa imputable a la contractista.  

 
Així mateix, de conformitat amb el que es disposa en l'article 213.3 de la LCSP, “Quan el contracte es 

resolga per incompliment culpable del contractista li serà confiscada la garantia i haurà de, a més, indemnitzar a 

l'Administració els danys i perjudicis ocasionats en el que excedisquen de l'import de la garantia confiscada”, 

havent de tenir-se en compte que en el present case el contracte és objecte de subvenció.   

 
D'altra banda, in quant al procediment de resolució, l'article 109 del Reglament general de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre, estableix que 

la resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació i, per la qual cosa ací ens ocupa, sent preceptiu 

el compliment dels requisits següents: 
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a) Audiència del contractista i de l'avalista -en cas que es propose la confiscació de la fiança- per termini 

de deu dies naturals.  

 
b) Informe del Servei Jurídic i de la Secretaria de la Mancomunitat. 

  
c) Dictamen del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma respectiva, en 

aquest cas del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, quan es formule oposició per part del 

contractista. 

 
Si bé, cal advertir que l'article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques preveu la possibilitat de suspendre il transcurs del termini màxim legal 

per a resoldre un procediment i notificar la resolució cuando se sol·liciten informes preceptius a un òrgan de la 

mateixa o diferent Administració, pel temps que intervinga entre la petició, que haurà de comunicar-se als 

interessats, i la recepció de l'informe, que igualment haurà de ser comunicada als mateixos. Aquest termini de 

suspensió no podrà excedir en cap cas de tres mesos. En cas de no rebre's l'informe en el termini indicat, 

prosseguirà el procediment. 

 

Pel que fa al termini de l'expedient de resolució, cal tenir en compte que, si ben l'article 212.8 de la LCSP 

estipula que els expedients de resolució contractual hauran de ser instruïts i resolts en el termini màxim de vuit 

mesos, aquest apartat ha sigut declarat contrari amb l'ordre constitucional de competències per a les entitats 

locals, amb les excepcions i en els termes del fonament jurídic 7.C) c) de la Sentència del Tribunal Constitucional 

(Ple) 68/2021 de 18 de març (BOE 23 abril). 

 
Per açò, a falta de termini específic, resulta d'aplicació el que es disposa en l'article 21.2 de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel qual es 

disposa que “quan les normes reguladores dels procediments no fixen el termini màxim, aquest serà de tres 

mesos”, transcorregut el qual es produirà la caducitat del procediment. Per tant, el present expedient de 

resolució contractual haurà de ser instruït i resolt en el termini màxim de tres mesos des de l'acord d'incoació. 

 
En conclusió, qui subscriu informa FAVORABLEMENT la incoació de l'expedient de resolució del 

contracte del subministrament i instal·lació de punts de recarrega per a vehicles elèctrics en els municipis de la 

Mancomunitat subscrit l'11 de novembre de 2021 entre la Corporació i la UTE L'Horta RECARREGA per la causa 

estipulada en la Clàusula 34 del PCAP consistent en  el compliment defectuós del contracte i, en concret, per la 

no execució de la millora oferida per la UTE relativa al canvi de tots els punts de subministrament de càrrega 

semirápida a ràpida amb les característiques del PPT; sent la causa imputable única i exclusivament al 

contractista.  

  
Vuitè.- En conseqüència, en virtut de l'exposat, el lletrat que subscriu proposa a l'òrgan de contractació 

l'adopció del següent acord: 

 
1) Desestimar les al·legacions formulades en dates 15 i 17 de març de 2022 per la UTE L'Horta RECARREGA 

de conformitat amb l'exposat en els termes del present.  
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2) Incoar expedient de resolució del contracte del subministrament i instal·lació de punts de recarrega per 

a vehicles elèctrics en els municipis de la Mancomunitat subscrit l'11 de novembre de 2021 entre la 

Corporació i la UTE L'Horta RECARREGA per la causa estipulada en la Clàusula 34 del PCAP consistent 

en el compliment defectuós del contracte i, en concret, per la no execució de la millora oferida per la 

UTE relativa al canvi de tots els punts de subministrament de càrrega semirápida a ràpida amb les 

característiques del PPT, imputable al contractista, amb confiscació de la garantia definitiva.  

3) Concedir  audiència a la UTE L'Horta RECARREGA i a l'avalista per termini comú de DEU DIES NATURALS.  

4) Notificar el present acord als interessats, fent constar expressament que enfront de l'expositiu primer 

podrà interposar potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes a explicar des de l'endemà 

al de la notificació o, si escau, directament recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos 

davant els Jutjats de València. Contra la resta de l'acord no cal interposar recurs algun per ser un acte 

de tràmit.  

 

El que antecedeix és quant ha d'informar qui subscriu, sense perjudici d'acceptar altres consideracions millor 

fundades en Dret.   

A València, a 4 d'abril de 2022. 
Fdo.- Lletrat-Assessor, José Luis Noguera Calataiud. 

 

Considerant que s'identifica com a possible dany i perjudici, el cost de redacció del projecte, 
per import de 17.847,50 euros, sense perjudici dels  q ue si escau puguen derivar-se, tals coo 
la possible perduda de la subvenció, etc.. 
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Fer seu, aquesta Junta de Govern, de l'informe abans transcrit del Lletrat-
Assessor, José Luis Noguera Calataiud de 4 d'abril de 2022. 
 
SEGON.- Desestimar les al·legacions formulades en dates 15 i 17 de març de 2022 per 
la UTE L'Horta RECARREGA de conformitat amb l'exposat en els termes del present.  
 
TERCER.- Incoar expedient de resolució del contracte del subministrament i instal·lació 
de punts de recarrega per a vehicles elèctrics en els municipis de la Mancomunitat 
subscrit l'11 de novembre de 2021 entre la Corporació i la UTE L'Horta RECARREGA 
per la causa estipulada en la Clàusula 34 del PCAP consistent en el compliment 
defectuós del contracte i, en concret, per la no execució de la millora oferida per la UTE 
relativa al canvi de tots els punts de subministrament de càrrega semirápida a ràpida 
amb les característiques del PPT, imputable al contractista, amb confiscació de la 
garantia definitiva.  
 
QUART.- Concedir  audiència a la UTE L'Horta RECARREGA i a l'avalista per termini 
comú de DEU DIES NATURALS, des de la notificació del present acord.  
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.  
 
SISÈ.- Contra l'acord de desestimació d'al·legacions formulades, podrà interposar 
potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes a explicar des de l'endemà 
al de la notificació o, si escau, directament recurs contenciós-administratiu en el termini 
de dos mesos davant els Jutjats de València.  
Contra la resta de l'acord no cal interposar recurs algun, per ser un acte de tràmit.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. President posa en coneixement de la Junta de Govern que va a efectuar el nou 
nomenament de vicepresidents/as, mitjançant la corresponent Resolució, en les persones de 
Dª Eva Sanz com a Vicepresidenta 1ª i D. Jesús Monzo com a Vicepresident 2º.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les 1 9:00 hores, per   la Sra . Presidenta se 
dóna per finalitzada la sessió, de tot la qual cosa, jo com Secretaria done fe.  
 

Vº Bº 
La Presidenta 

Fdo: Eva Ángela Sanz Portero 
 

Done Fe 
La Secretària-Interventora 

Fdo: Mª Empare Gimeno Pons 

 


