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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 12 DE MAIG DE 2014 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les tretze hores i trenta minuts del dia 12 de maig de
2014, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors regidors MIGUEL
SABORIT ARRIBAS, NURIA LOSADA NATIVIDAD, Mª CARMEN PIQUER BERNET,
FERNANDO BOHIGAS TOMAS, MILAGROS CANO VALERA, FRANCISCO DOMINGO
FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO
LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ, INMACULADA BARRACHINA
SANCHO, ENRIC CARBONELL I ROS i MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL que
composen l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del senyor alcalde JAIME GARCÍA
GARCÍA, assistits pel senyor secretari FRANCISCO JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de
celebrar la present sessió extraordinària, en primera convocatòria, per a la que prèviament havia
sigut distribuït l'Ordre del Dia.
Declarat obert l'acte públic, d'Ordre de la Presidència se va anar‚ donant compte dels
assumptes continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

ÚNIC.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVICI DE
COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA EN PERÍODE VOLUNTARI I
EXECUTIU De l'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL.
Explica el Sr. Secretari el procediment dut a terme en el procés de contractació, indicant
que en l'última sessió de la mesa de contractació es va proposar l'adjudicació a favor de
l'empresa Gestió Tributària Territorial que és la que ha obtingut major puntuació en la suma de
la valoració tècnica i de l'oferta econòmica. S'ha requerit a esta empresa perquè presentara
documentació complementària sobre la seua capacitat econòmica, la seua solvència per a
contractar amb l'administració, la seua classificació econòmica, la garantia definitiva, certificats
d'estar al corrent amb l'agència tributària i la seguretat social. Des de Secretaria s'ha emés un
certificat en què s'indica que ha complit amb el tràmit de presentar la documentació requerida.
Amb la celebració d'este ple es pretén adjudicar definitivament el contracte a esta
empresa i accelerar el procés de procediment d'adjudicació per a evitar retards en els
cobraments periòdics que l'Ajuntament té pendents de realitzar.
Per part del Sr. Carbonell, portaveu del grup Bloc-Compromís, indica que els pareix
correcte anunciant el vot a favor del seu grup municipal.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup Independents de Rafelbunyol, ratifica les paraules
del Sr. Carbonell, afegint que espera que la transferència de dades entre les empreses es realitze
de manera transparent i ràpida. Afig que “una vegada més ens n'adonem que licitant els
contractes podem obtindre avantatges econòmics per a l'Ajuntament i esperem continuar en
esta línia.”
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Per part del Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que en el Pla
d'Ajust aprovat el Sr. Secretari ja apuntava que podríem tindre una millora important si
adoptàvem esta mesura. En el procés s'ha seguit tot el procediment explicat pel Sr. Secretari i
suposa al voltant d'un 40% d'estalvi respecte de l'anterior situació. Afig que en la mesa de
contractació es va comentar que el dia 12 de maig es tenia pensat que seria el dia en què acabara
una empresa i començara l'altra. Tenen dubtes de com es durà a terme este procés i si faria falta
un període més llarg de temps. Els agradaria que els se l'aclariren, anunciant el vot a favor del
seu grup.

Explica el Sr. Secretari que van realitzar un preavís a l'empresa actual indicant-los com
estava el procés, demanant-los que iniciaren el traspàs de dades i facilitaren la informació a la
nova empresa. Martínez Centre de Gestió va comunicar que continuava sent l'adjudicatària del
servici fins que s'adjudicara definitivament la gestió recaptatòria a la nova empresa, i llavors ja
iniciarien el procés. A la vista d'açò se'ls va a apressar perquè ho facen de manera immediata.

Pregunta de nou el Sr. Fontelles si és possible la possibilitat de retardar el cobrament del
segon termini de l'IBI ja que es va a demorar esta transició.
Respon el Sr. Secretari que s'ha parlat amb intervenció i es pot demorar al voltant de 15
dies, però no més enllà, perquè es necessita que es realitzen ingressos per a poder anar pagant
els gastos que es generen. Continua explicant que es tracta d'un contracte de regularització
harmonitzada i que tenen un recurs especial que poden posar els que han participat en el procés
contra els acords d'adjudicació. Indica que el problema que es pot tindre és que presenten un
recurs contra l'adjudicació definitiva, recurs que té caràcter suspensiu.

El Sr. Carbonell indica que Martínez Centre de Gestió no ha manifestat bona voluntat,
perquè havia adquirit uns compromisos verbals amb l'ajuntament que no ha complit. Si ara li
deixen que pose al cobrament el segon termini de l'IBI es va a portar un 40% més del que els
costaria si s'espera uns dies.

Finalment sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda:
“Tenint en compte l'expedient tramitat als efectes de procedir a la contractació del
servici de col·laboració en la gestió recaptatòria en període voluntari i executiu de l'Ajuntament
de Rafelbunyol.
RESULTANT: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 19 de desembre de 2.013
va acordar:
“PRIMER.- Iniciar l'expedient de contractació del servici de col·laboració en la gestió
recaptatòria en període voluntari i executiu de l'Ajuntament de Rafelbunyol per tramitació
ordinària i procediment obert.
SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
Prescripcions tècniques que han de regir la contractació del servici de col·laboració en la
gestió recaptatòria en període voluntari i executiu de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
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TERCER.- Procedir a la publicació de la licitació per mitjà de remissió d'anunci al
Diari Oficial de la Unió Europea, i després d’aquesta remissió, remetre igualment anunci de
licitació al Boletín oficial del estado, al Butlletí Oficial de la Província, i al Perfil del
Contractant de l'Ajuntament de Rafelbunyol.”
RESULTANT: que l'anunci de la licitació va ser enviat al Diari Oficial de la Unió Europea en
data 20 de desembre de 2.013, publicant-se en el Boletín Oficial del Estado de data 18 de gener
de 2.014 i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 15 de data 18 de gener de 2.014, així com
en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Rafelbunyol, determinant-se com a data límit de
presentació d'ofertes el 14 de febrer de 2014.
RESULTANT: Que en data 18 de febrer de 2014 es va reunir la Mesa de Contractació als
efectes de procedir a l'obertura d'ofertes, donant-se compte que es van presentar les empreses
següents:
1º. Martínez Centre de Gestió S.L.
2º. Coordinadora de Gestió d'Ingressos S.A.
3º. Gestió Tributària Territorial S.A.U.
Realitzada l'obertura del sobre 1 que contenia la documentació administrativa, la Mesa
de Contractació va acceptar a les tres empreses a participar en la licitació per considerar que la
documentació presentada era conforme.
Realitzada l'obertura del sobre 2 relatiu als “Criteris la ponderació del qual depenen d'un
juí de valor, ”, i a la vista de la seua extensió i complexitat, els membres de la Mesa de
Contractació van acordar “sol·licitar l'emissió d'informe tècnic per part dels tècnics que
componen la Mesa (Interventora, Secretari i Tresorera) perquè realitzen una proposta raonada
de puntuació de la documentació que es troba en aquest sobre basant-se en el que establix el
Plec de Condicions, que serà elevada a la Mesa de Contractació amb caràcter previ a
l'obertura del Sobre núm.3 que conté la proposició econòmica, als efectes d'atorgar amb
caràcter definitiu la puntuació de la documentació que es troba en el Sobre núm. 2, o si és el
cas sol·licitar els aclariments que considere pertinents.”
RESULTANT: Que la Mesa de Contractació en sessió realitzada el dia 11 d'abril de 2.014, i a la
vista dels informes tècnics realitzats en relació amb la documentació que es troba en el Sobre
núm. 2 “Criteris que depenen d'un juí de valor”, va acordar atorgar les següents puntuacions a la
documentació que es troba en el dit sobre:
*Proposición núm. 1 subscrita per Martínez Centre de Gestió S.L.:
-Millores valorades econòmicament: 10,60 punts
-Memòria tècnica i pla de treball previst per a realitzar les funcions de
col·laboració: 12,75 punts
-Total: 23,35 punts
*Proposición núm.2 subscrita per Coordinadora de Gestió d'Ingressos S.A.:
-Millores valorades econòmicament: 8,33 punts
-Memòria tècnica i pla de treball previst per a realitzar les funcions de
col·laboració: 10,75 punts
-Total: 19,08 punts
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*Proposición núm.3 subscrita per Gestió Tributària Territorial S.A.U.:
-Millores valorades econòmicament: 15 punts
-Memòria tècnica i pla de treball previst per a realitzar les funcions de
col·laboració: 12,25 punts
-Total: 27,25 punts
RESULTANT: Que previ anunci en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Rafelbunyol,
per part de la Mesa de Contractació, en sessió pública realitzada el dia 15 d'abril de 2.014, es va
procedir a donar compte de la puntuació atorgada a la documentació que es troba en el sobre
núm.2, i va procedir a l'obertura del Sobre núm.3 que contenia l'oferta econòmica, resultant el
següent:
*Proposición núm. 1 subscrita per Martínez Centre de Gestió S.L., que va oferir:
-per als cobraments realitzats en període voluntari un 2,4 % més IVA.
-per als cobraments realitzats en període voluntari un 40 % més IVA del
recàrrec de constrenyiment dels ingressos obtinguts en via de constrenyiment.
*Proposición núm.2 subscrita per Coordinadora de Gestió d'Ingressos S.A. que va
oferir:
-per als cobraments realitzats en període voluntari un 2,2 % més IVA.
-per als cobraments realitzats en període voluntari un 50% més IVA del
recàrrec de constrenyiment dels ingressos obtinguts en via de constrenyiment.
*Proposición núm.3 subscrita per Gestió Tributària Territorial S.A.U., que va oferir:
-per als cobraments realitzats en període voluntari un 2,4 % més IVA.
-per als cobraments realitzats en període voluntari un 40 % més IVA del
recàrrec de constrenyiment dels ingressos obtinguts en via de constrenyiment.
RESULTANT: Que la Mesa de Contractació en sessió celebrada el dia 15 d'abril de 2.014 va
acordar “requerir a l'empresa Coordinadora de Gestió d'Ingressos S.A. perquè justifique la
valoració de l'oferta i precise les condicions d’aquesta, en els termes que preveu la clàusula
vint-i-tresena del plec i en els articles 152.3 i 4 del TRLCSP., procedint-se en conseqüència a
suspendre el procediment en tant i quant no es realitze aquesta justificació, o transcórrega el
termini atorgat sense presentació d’aquesta.”, a l'haver-se observat que en la proposició
presentada, en l'apartat relatiu als cobraments realitzats en període voluntari, va oferir un
percentatge de baixa superior al 20% de baixa sobre el tipus de licitació, podent-se ser
considerada desproporcionada o anormal, d'acord amb el que preveu la clàusula vint-i-tresena
del Plec de Condicions Administratives.
RESULTANT: Que la mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 29 d'abril de 2.014, va
donar compte de la justificació presentada per l'empresa Coordinadora de Gestió d'Ingressos
S.A., en compliment del requeriment realitzat, acordant-se l'acceptació d’aquesta justificació.
Que en la mateixa sessió, es va procedir a realitzar la valoració de l'oferta econòmica
d'acord amb els criteris expressats en la clàusula vint-i-tresena del Plec de Condicions
administratives, atorgant les puntuacions següents:
-Proposició presentada per Martínez Centre de gestió S.L.: 55 punts
-Proposició presentada per Coordinadora de Gestió d'Ingressos: 60 punts.
-Proposició presentada per Gestió Tributària Territorial S.A.U.: 55 punts.
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Realitzada suma de les puntuacions obtingudes per les millores i memòries i plans
atorgades en sessió de data 11 d'abril de 2.014, amb les puntuacions de l'oferta econòmica,
resulta el següent:

MCG
CGI
GTT

Puntuació millores Puntuació
memòries
plans
10,60
12,75
8,33
10,75
15
12,25

Puntuació
i oferta
econòmica
55
60
55

Total

78,35
79,08
82,25

En conseqüència la Mesa de Contractació a la vista de tot allò que s'ha fet, va acordar:
“PRIMER: Classificar per orde decreixent les ofertes de la següent manera en funció
de la puntuació obtinguda:
-Proposició presentada per Gestió Tributària Territorial S.A.U.: 82,25 punts.
-Proposició presentada per Coordinadora de Gestió d'Ingressos: 79,08 punts.
-Proposició presentada per Martínez Centre de gestió S.L.: 78,35 punts
SEGON: Formular proposta d'adjudicació al Ple de l'Ajuntament com a òrgan de
contractació, a favor de l'empresa classificada en primer lloc Gestió Tributària Territorial
S.A.U., previ compliment per part d’aquesta del requeriment que s'assenyala en l'apartat tercer
del present acord.
TERCER: D'acord amb el que preveu la clàusula vintena del Plec de Condicions
Administratives, requerir a l'empresa classificada en primer lloc, Gestió Tributària i Territorial
S.A.U. “perquè dins del termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què
haguera rebut el requeriment, presente la documentació justificativa de trobar-se al corrent en
el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social, i d'haver constituït
la garantia definitiva que siga procedent.
En el mateix termini haurà de presentar la documentació acreditativa de les condicions
establides en la clàusula desé quarta relatives a l'aptitud de contractar. Aquesta documentació
serà la següent:
1.- Documents que acrediten la personalitat jurídica de l'empresari i la representació, si
és el cas, del firmant de la proposició, consistents en:
Document Nacional d'Identitat del licitador quan es tracte de persones físiques
o empresaris individuals, per fotocòpia compulsada per qui exercisca la representació pública
administrativa, o escriptura de constitució de la societat mercantil, degudament inscrita en el
Registre Mercantil quan l'empresari fora persona jurídica.
Poder validat per lletrat en exercici, o a falta d'això, per la Secretaria de
l'Ajuntament de Rafelbunyol, quan s'actue per representació, i presentació de fotocòpia
compulsada del DNI de qui actua en representació.
En cas de concórrer a la licitació unes quantes empreses, constituint una unió
temporal, cada una d'elles haurà d'acreditar la seua personalitat i capacitat, indicant els noms i
circumstàncies dels empresaris que subscriuen les proposicions, la participació de cada una
d'elles, designant la persona o Entitat que, durant la vigència del contracte, ha d'ostentar la
representació de la unió davant de l'Administració.
5

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

Declaració responsable del licitador, fent constar que no es troba incurs en cap,
de les prohibicions per a contractar enumerades en l'article 60 del TRLCSP. Esta declaració
inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la seguretat social imposades per les disposicions vigents, així com de no tindre cap deute
amb l'Ajuntament de Rafelbunyol, sense perjuí que la justificació acreditativa d'este requisit
haja de presentar-se abans de l'adjudicació, per l'empresari al favor del qual es vaja a efectuar
esta.
2.- Documents que acrediten el compliment de la solvència econòmica, financera i
tècnica o professional, aportant la classificació exigida. Si l'empresa es troba pendent de
classificació, haurà d'aportar-se el document acreditatiu d'haver presentat la corresponent
sol·licitud per a això, havent de justificar estar en possessió de la classificació exigida en el
termini previst en les normes de desplegament del TRLCSP, per a la solució de defectes o
omissions en la documentació.
3.- Alta en l'I.A.E.
4.- Les empreses estrangeres hauran de presentar declaració de sotmetre's a la
Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol orde, per a totes les incidències que
de manera directa o indirecta pogueren sorgir del contracte, amb renúncia, si és el cas, al fur
jurisdiccional estranger que poguera correspondre al licitador.
El moment decisiu per a apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència
exigits per a contractar amb l'Administració serà el de finalització del termini de presentació de
les proposicions.

QUART.- Una vegada presentada la documentació requerida per l'empresa , elevar
l'expedient al Ple de l'Ajuntament, com a òrgan de contractació perquè dicte acord
d'adjudicació.”
RESULTANT: Que l'empresa GESTIÓ TRIBUTÀRIA TERRITORIAL S.A. ha donat
compliment al requeriment realitzat per la secretaria de la mesa de contractació en data 30
d'abril de 2.014 de presentació de la documentació prevista en la clàusula vintena del Plec de
Condicions Administratives relatiu al procés de contractació del servici de col·laboració en la
gestió recaptatòria en període voluntari i executiu de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
A la vista de tot allò que s'ha fet, el Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, com a òrgan de
contractació, ACORDA:
PRIMER: Adjudicar definitivament a l'empresa GESTIÓ TRIBUTÀRIA TERRITORIAL S.A.,
amb CIF A81957367, domiciliada en l'Avinguda Esportista Miriam Blasco 1-bis (03013)
d'Alacant, el servici de col·laboració de la gestió recaptatòria en període voluntari i executiva de
l'Ajuntament de Rafelbunyol, amb plena subjecció a l'oferta presentada i al Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de Prescripcions tècniques que regixen la contractació.
SEGON: Procedir a la notificació individualitzada del present acord a GESTIÓ TRIBUTÀRIA
TERRITORIAL S.A., amb expressió dels recursos que caben contra aquest.

6

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

TERCER: Procedir a la notificació individualitzada del present acord a la resta de participants
en el procediment de licitació, amb expressió dels recursos que caben contra el mateix.
QUART.- Igualment, i com a complement a la informació expressada en el present acord, i als
efectes de complir als establit en l'article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2.011, de de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'acorda
remetre tots els participants en el procediment de licitació, els informes tècnics que van servir
de base per a atorgar la puntuació de la documentació que es troba en el Sobre núm.2 “Criteris
que depenen d'un juí de Valor”
CINQUÉ: Procedir a la publicació de l'adjudicació definitiva en el perfil del contractant de
l'Ajuntament de Rafelbunyol, i una vegada formalitzat el contracte, en el Diari Oficial de la
Unió Europea, Boletín Oficial del Estado i Butlletí Oficial de la Província de València.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. Alcalde va donar per finalitzada la sessió
a les catorze hores, de tot això com a Secretari certifique.
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