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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 17 DE JUNY DE 2015 EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les deu hores del dia 17 de juny de 2015, en la saló de sessions
de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors ALICIA PIQUER SANCHO, SANTIAGO
BELLVER FURIO, MIREIA GIMENO ROS, FERNANDO CIGES IBAÑEZ, MIGUEL
SABORIT ARRIBAS, MERCE ALABORT FURIO, JUAN CARLOS BONDIA PUIG, ENRIC
CARBONELL I ROS, MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL, MARIO CARRERA
NAVARRO, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ I INMACULADA BARRACHINA
SANCHO que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La Presidència del senyor alcalde
FRANCISCO ALBERTO LOPEZ LOPEZ, assistits pel senyor secretari FRANCISCO JAVIER
PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present sessió extraordinària i urgent, en primera
convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït l'Orde del Dia.
Amb caràcter previ al debat dels assumptes inclosos dins de l'orde del Dia, el Sr. Alcalde dóna
la benvinguda a tots els assistents a este primer ple de la legislatura.
Declarat obert l'acte públic d'Orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes
continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
Es dóna compte de la següent justificació de la celebració de la present sessió per procediment
d'urgència:
“La justificació de la urgència de la present sessió ve derivada de la redacció dels Plecs de
Condicions Administratius que regixen les licitacions de les dos adjudicacions que se sotmeten
a consideració del Ple de l'Ajuntament.
Així en el cas del Plec que regix el servici de col·laboració en la gestió recaptatòria en període
voluntari i executiu de l'Ajuntament de Rafelbunyol, la clàusula 21 establix que “L'òrgan de
contractació, rebuda la documentació de la Mesa i evacuats els tràmits tècnics corresponents,
dictarà una resolució motivada adjudicant el contracte a la proposició més avantatjosa, d'ací a
cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.”
En semblants termes es pronuncia la clàusula 21 del Plec que regix la contractació, en règim
de concessió, del servici públic de l'escola infantil “El Parc”, que establix que, “Dins dels 5
dies hàbils següents a aquell en què s'haja presentat la documentació justificativa i s'haja
constituït la garantia definitiva, l'òrgan de contractació adjudicarà el contracte en resolució
motivada….”
En ambdós licitacions, les empreses sobre les quals havia recaigut la proposta d'adjudicació,
han presentat la documentació requerida el dia 10 de juny de 2.015.
Una vegada constituïda la Corporació dimanant de les últimes eleccions locals, no hi ha causa
per a dilatar l'adjudicació d'ambdós contractacions, per la qual cosa s'ha decidit, prèvia
consulta amb totes les formacions polítiques que conformen l'actual Corporació, convocar el
present Ple per al dia 17 de juny de 2.015 a les 10 hores.
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Per tot això se sol·licita del Ple de l'Ajuntament que ratifique la urgència de la sessió en
compliment del que establix l'art. 46.2 b) de la Llei 7/85, Reguladora de les bases del Règim
Local i 79 del R.O.F.”
Sol·licitada l'opinió dels portaveus dels Grups Polítics Municipals manifesten la seua
conformitat amb la ratificació de la urgència de la sessió, si bé el Sr. Carbonell, en representació
del Grup Municipal Compromís per Rafelbunyol indica que que no és el convenient que els
Plens se celebren a les 10 del matí.
El Sr. Alcalde manifesta que es tracta d'una situació excepcional i que l'ordinari és que els Plens
se celebren a les vesprades.
Sotmés a votació l'assumpte, per unanimitat de tots els Regidors s'acorda ratificar la urgència de
la sessió complint al que establix l'art. 46.2 b) de la Llei 7/85, Reguladora de les bases del
Règim Local i 79 del R.O.F.

SEGON.- ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE
COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA EN PERÍODE VOLUNTARI I
EXECUTIU De l'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL.
Explica el Sr. Secretari el tràmit seguit en este procediment indicant que l'última reunió
de la Mesa de contractació va ser el 20 de maig en què es va fer la proposta d'adjudicació a
l'empresa que oferia un major avantatge econòmic, que era el realment vinculant, a favor de
Servicis de Col·laboració Integral, SL. Indica que a esta empresa se li va requerir perquè
justificara l'oferta a l'incórrer en temeritat, i després de ser informada la dita justificació pels
Servicis d'Intervenció i per una Assessoria Externa, la mesa de contractació va classificar per
orde decreixent les ofertes de la següent manera en funció de la puntuació obtinguda:
*1º. Proposició subscrita per Servicis de Col·laboració Integral S.L.: 100 punts.
*2º Proposició subscrita per Martínez Centre de Gestió S.L.: 73,33 punts.
*3º Proposició subscrita per Infaplic S.A.: 71,33 punts.
*4º Proposició subscrita per Gestió Tributària Territorial S.A.U.: 33,33 punts.
*5ºProposición subscrita per Coordinadora de Gestió d'Ingressos S.A.: 25,33 punts.
Basant-se en la dita classificació va acordar formular proposta d'adjudicació al Ple de
l'Ajuntament com a òrgan de contractació, a favor de l'empresa classificada en primer lloc
Servicis de Col·laboració Integral S.L., previ compliment per part de la mateixa del requeriment
de la documentació que es requeria per a complir l'expedient. La dita documentació es va
presentar de manera correcta el 10 de juny i ara és el Ple de l'Ajuntament el que ha de procedir a
l'adjudicació del contracte.
Atorgada la paraula als representants dels grups Polítics, el Sr. Encarnación, portaveu del grup
d'Independents de Rafelbunyol, dóna la benvinguda a tots els presents al primer ple de la nova
legislatura. A continuació explica que tot este procediment arranca en 2012 quan el seu grup,
revisant tots els expedients, es va donar compte de l'existència d'un contracte a favor de
Martínez Centre de Gestió de l'any 1992 i pel que l'Ajuntament pagava anualment al voltant de
90.000 €. Es tracta d'un contracte que per la seua quantia devia haver-se licitat fa molts anys. En
2012 es va presentar esta moció que només va comptar amb el suport del grup socialista i que la
resta de partits no ho van fer davant de la possibilitat de contemplar en plantilla la plaça de
recaptador, possibilitat que igual que en estos moments la Llei de pressupostos impedia la seua
creació. En 2013, es va tornar a presentar i en eixe moment per unanimitat es va aprovar la
moció i es va posar en marxa. Al procés es van presentar cinc empreses i la que ha quedat en
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primer lloc ha sigut Servicis de Col·laboració Integral S.L. Esta empresa cobrarà en voluntària
el 1’75% i en executiva el 25%. En definitiva en 2016 ens estalviarem prop de 50.000 €.

El Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís, indica que anteriorment este tipus de
mocions per a licitació de contractes ja es presentaven per part del seu grup i del PSOE, però la
composició política del Ple impedia la seua aprovació. És veritat que Independents va presentar
la moció, però el seu grup també va presentar una genèrica per a tot tipus de licitacions de
contracte, indicant que ja ha passat “el temps de posar-se medalles”. És un bon moment perquè
es preste este servici d'acord amb els preus del plec de condicions i ho van a votar a favor.

El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, recorda que este és la segona licitació que es
realitza del servici, ja que la primera licitació va ser recorreguda per Martinez Centre de Gestió i
es va haver de suspendre tot el procés, per la qual cosa si açò no haguera ocorregut en 2014 ja
haguérem tingut eixe estalvi.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, inicia l'exposició indicant que
estan orgullosos que la primera mesura que prenguen supose un gran estalvi i servisca per a
gestionar els recursos d'una manera més eficient. Posar de manifest que la licitació d'este servici
i d'altres ha sigut una reivindicació que realitza el nostre partit des de fa molts anys. Afegir que
ha arribat un nou temps a este ajuntament i volem canviar el gasto de l'immobilisme pel respecte
a cada euro dels veïns i veïnes de Rafelbunyol.
El Sr. Encarnación per al·lusions indica que la seua intenció no és posar-se cap medalla
i només pretenia explicar la situació als veïns. Ratifica les paraules del Sr. Saborit, però insistix
que si en 2012, quan va presentar per primera vegada la moció, haguera obtingut el suport,
pensa que tal vegada l'any passat ja haguérem tingut este estalvi. Ratifica que l'any que ve ens
estalviarem 50.000 o 60.000 €.

El Sr. Carbonell indica que el tema de la medalla és evident.
El Sr. Saborit indica que la intenció era que este estalvi s'haguera obtingut abans, però la
interposició del recurs ho retrasà .
Finalment, sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'Ajuntament acorda per unanimitat:
“Donat compte de 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 1 de desembre de 2.014
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 de la dita 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 9 de desembre de 2.014, publicant-se en el Boletín Oficial del Estado de data 29 de
desembre de 2.014 i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 303 de data 22 de desembre 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 2 de febrer de 2015, i data d'obertura de proposicions el
dia 5 de febrer de 2.015.
RESULTANT: Que en data 5 de febrer de 2015 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. Coordinadora de Gestió d'Ingressos S.A.
2º. Martínez Centre de Gestió S.L.
3º. Servicis de Col·laboració Integral S.L.
4º. Gestió Tributària Territorial S.A.U.
5º. Infaplic S.A.
Realitzada l'obertura del sobre 1 que contenia la documentació administrativa, la Mesa
de Contractació va acceptar a les cinc empreses a participar en la licitació per considerar que la
documentació presentada era conforme.
RESULTANT: Que en la mateixa data -5 de febrer de 2.015- es va procedir, en sessió pública,
a donar compte de les empreses admeses a la licitació i, previ invitació als presents perquè
procediesesn a verificar que els sobres es trobaven en el mateix estat en què van ser entregats, es
va procedir a l'obertura del sobre núm.2, que contenia la proposició econòmica, resultant el
següent:
*Proposición núm.1 subscrita per Coordinadora de Gestió d'Ingressos S.A. que oferix:
-per als cobraments realitzats en període voluntari un 2,60 % més IVA.
-per als cobraments realitzats en període voluntari un 30% més IVA del recàrrec de
constrenyiment dels ingressos obtinguts en via de constrenyiment.
*Proposición núm. 2 subscrita per Martínez Centre de Gestió S.L., que oferix:
-per als cobraments realitzats en període voluntari un 2 % més IVA.
-per als cobraments realitzats en període voluntari un 30 % més IVA del recàrrec de
constrenyiment dels ingressos obtinguts en via de constrenyiment.
*Proposición núm.3 subscrita per Servicis de Col·laboració Integral S.L., que oferix:
-per als cobraments realitzats en període voluntari un 1,75 % més IVA.
-per als cobraments realitzats en període voluntari un 25% més IVA del recàrrec de
constrenyiment dels ingressos obtinguts en via de constrenyiment.
*Proposición núm.4 subscrita per Gestió Tributària Territorial S.A.U., que oferix:
-per als cobraments realitzats en període voluntari un 2,4 % més IVA.
-per als cobraments realitzats en període voluntari un 36 % més IVA del recàrrec de
constrenyiment dels ingressos obtinguts en via de constrenyiment.
*Proposición núm.5 subscrita per Infaplic S.A., que oferix:
4

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

-per als cobraments realitzats en període voluntari un 1,95 % més IVA.
-per als cobraments realitzats en període voluntari un 34,50 % més IVA del recàrrec de
constrenyiment dels ingressos obtinguts en via de constrenyiment.

RESULTANT: Que la Mesa de Contractació en sessió celebrada el dia 12 de febrer de 2.015 va
examinar les ofertes presentades per a verificar si alguna de les empreses havia presentat oferta
anormalment baixa o desproporcionada, d'acord amb el que preveu el Plec.
Que al comprovar-se que l'empresa Servicis de Col·laboració Integral S.L. havia
presentat oferixen anormalment baixa o desporporcionada pel que fa al tipus oferit en la
recaptació en via executiva, la Mesa de Contractació va acordar: “atorgar a l'empresa Servicis
de Col·laboració Integral S.L. un termini d'audiència de 15 dies hàbils perquè justifique la
valoració de l'oferta i precise les condicions de la mateixa, en particular en el que es referix a
l'estalvi que permeta el procediment d'execució del contracte, les solucions tècniques adoptades
i les condicions excepcionalment favorables de que dispose per a executar la prestació,
l'originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la
protecció de l'ocupació i les condicions de treball vigents en el lloc en què es vaja a realitzar la
prestació, o la possible obtenció d'una ajuda d'Estat.
Tot això d'acord amb el que establix l'article 84.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre
de Règim Jurídic de les administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú, en
consonància amb la Disposició final tercera del TRLCSP. “

RESULTANT: Que la mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 10 d'abril de 2.015, va
donar compte de la justificació presentada per l'empresa Servicis de Col·laboració Integral S.L.,
així com dels informes emesos per Intervenció i Secretaria, acordant-se sol·licitar una anàlisi
independent a Olleros Abogados per a avaluar el pressupost de gastos adjuntat a la justificació
presentada.
RESULTANT: Que la mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 20 de maig va prendre
coneixement de l'informe emés per Ollers Advocats, en el que es conclou el següent:
-

-

-

“Olleros Abogados ha realitzat una anàlisi de les partides més representatives del
pressupost de gastos (85%) de l'oferta econòmica presentada per Servicis de
Col·laboració integral S.L., i ha revisat la resta de partides (15% en el seu conjunt)
Així mateix ha accedit a la informació comptable públicament disponible de
Servicis de Col·laboració Integral S.L. podent comprovar la solvència de l'empresa.
Derivat d'ambdós anàlisis, considerem que el pressupost de gastos aportat en la
justificació de l'oferta econòmica entregada el 23 de febrer de 2.015 per l'empresa
Servicis de Col·laboració Integral S.L., en el marc del procediment de contractació
del servici de col·laboració en la gestió recaptatòria de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, té un nivell de detall adequat i és coherent amb la informació pública
(Conveni Col·lectiu i Estats Financers) disponible.
Olleros Abogados no ha entrat a valorar la facturació prevista aportada en la
justificació d'oferta econòmica entregada el 23 de febrer de 2.015, ja que la
mateixa ha sigut verificada per la Intervenció de l'Ajuntament, i s'ha realitzat sobre
dades del compte de gestió de la recaptació de l'exercici de 2.013 de l'Ajuntament,
per la qual cosa l'apartat de facturació presentat en el pressupost de justificació
d'oferta econòmica està fora de l'abast d'este document.
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-

En conclusió, ollers Advocats entén que el pressupost de gastos és adequat per a
abordar l'execució del contracte”.

A la vista de allò que s'ha fet, i dels informes que es troben en l’expedient, la Mesa de
Contractació va acordar acceptar la justificació realitzada per l'empresa Servicis de
Col·laboració Integral S.L.en relació amb l'oferta presentada per la mateixa.
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:
Per als cobraments realitzats en període voluntari:
*Proposición núm.1 subscrita per Coordinadora de Gestió d'Ingressos S.A.: 12 punts
*Proposición núm. 2 subscrita per Martínez Centre de Gestió S.L.: 60 punts
*Proposición núm.3 subscrita per Servicis de Col·laboració Integral S.L.: 80 punts.
*Proposición núm.4 subscrita per Gestió Tributària Territorial S.A.U.: 28 punts
*Proposición núm.5 subscrita per Infaplic S.A.: 64 punts.

Per als cobraments realitzats en període executiu:
*Proposición núm.1 subscrita per Coordinadora de Gestió d'Ingressos S.A.: 13,33 punts.
*Proposición núm. 2 subscrita per Martínez Centre de Gestió S.L.: 13,33 punts.
*Proposición núm.3 subscrita per Servicis de Col·laboració Integral S.L.: 20 punts.
*Proposición núm.4 subscrita per Gestió Tributària Territorial S.A.U.: 5,33 punts.
*Proposición núm.5 subscrita per Infaplic S.A.: 7,33 punts.

Total puntuacions oferta econòmica
*Proposición núm.1 subscrita per Coordinadora de Gestió d'Ingressos S.A.: 25,33 punts.
*Proposición núm. 2 subscrita per Martínez Centre de Gestió S.L.: 73,33 punts.
*Proposición núm.3 subscrita per Servicis de Col·laboració Integral S.L.: 100 punts.
*Proposición núm.4 subscrita per Gestió Tributària Territorial S.A.U.: 33,33 punts.
*Proposición núm.5 subscrita per Infaplic S.A.: 71,33 punts.

En conseqüència la Mesa de Contractació a la vista de tot allò que s'ha fet, va acordar:
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“PRIMER: Classificar per orde decreixent les ofertes de la següent manera en funció de
la puntuació obtinguda:
1º. Proposició subscrita per Servicis de Col·laboració Integral S.L.: 100 punts.
2º Proposició subscrita per Martínez Centre de Gestió S.L.: 73,33 punts.
3º Proposició subscrita per Infaplic S.A.: 71,33 punts.
4º Proposició subscrita per Gestió Tributària Territorial S.A.U.: 33,33 punts.
5ºProposición subscrita per Coordinadora de Gestió d'Ingressos S.A.: 25,33 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 Servicis de Col·laboració Integral
S.L., previ compliment per part de la mateixa 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, Servicis de Col·laboració
Integral S.L. “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.
De conformitat amb el que establix l'article 151.2 del RDL 3/2011, es podrà atorgar a
l'Ajuntament autorització per a obtindre la documentació justificativa de trobar-se el corrent en
el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, segons el model següent:
"El senyor/senyora........................domiciliado / a en ................ carrer. ............ núm.
....., con DNI núm ........, major d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa ...
............... amb domicili en .................. carrer ............. .... n ......), autoritze a l'Ajuntament de
Rafelbunyol perquè puga obtindre directament, davant de les Administracions competents, els
certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
de l'empresa licitadora. "
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. La dita documentació
serà la següent:
1. Còpia autenticada del Document Nacional d'Identitat - o document que ho substituïsca - de
qui firma la proposició.
2. Si l'empresa fóra persona jurídica, escriptura de constitució o modificació, si és el cas,
inscrita en el Registre Mercantil, quan este requisit siga exigible d'acord amb la legislació
mercantil que li siga aplicable. Si no ho fóra, l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà
per mitjà de l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, on consten les
normes per les quals es regula la seua activitat, inscrits, si és el cas, en el corresponent
Registre oficial.
Quan es tracte d'empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat Europea o
signataris de l'Acord sobre el Espai Econòmic Europeu, hauran d'acreditar la seua inscripció
en els Registres o presentar les certificacions que s'indiquen en l'annex I, núm. 2 del Reglament
o General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre). Els altres empresaris estrangers hauran d'acreditar la seua
capacitat d'obrar amb certificació expedida per l'Ambaixada d'Espanya en l'Estat corresponent.
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3. 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.
4. Justificants acreditatius de la solvència tècnica i econòmica:
4.1.- Les empreses espanyola o estrangeres no comunitàries que concórreguen a la licitació
acreditaran la seua solvència per mitjà de l'aportació de certificat de classificació expedit pel
Registre Oficial d'Empreses Classificades de l'Estat o del Registre Oficial de Contractistes
d'una Comunitat Autònoma o còpia autenticada, junt amb una declaració jurada de la seua
vigència, acreditatiu d'estar en poder de la classificació següent:
GRUP L, SUBGRUP 2, CATEGORIA A o superior.
4.2.- En tot cas gaudixen de exempció de l'exigència de classificació les següents empreses o
entitats:
Les empreses estrangeres comunitàries (article 66-1 TRLCSP), sense perjuí de l'obligació
d'acreditar la seua solvència
Les Universitats Públiques (Disposició addicional sexta, apartat 2, TRLCSP) en els supòsits a
què es referix l'apartat 1 de l'article 83 de la llei Orgçánica 6/2001, de 21 de desembre,
d'Universitats,
Les Agències Estatals, els organismes públics d'investigació u i organismes semblants de les
comunitats autònomes (Disposició Addicional sèptima, apartat 1, TRLCSP), que tampoc
necessitaran acreditar la seua solvència.
4.3. En cas que no siga exigible cap classificació, i en els supòsits d'exempció anteriorment
citats, els licitadors acreditaran la seua solvència econòmica, financera i tècnica o professional
per mitjà de l'aportació dels documents següents:
Solvència tècnica: Una relació dels principals servicis o treballs realitzats en els últims tres
anys que incloga import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els servicis o
treballs efectuats s'acreditaran per mitjà de certificats expedits o visats per l'òrgan competent,
quan el destinatari siga una entitat del sector públic; quan el destinatari siga un subjecte
privat, per mitjà d'un certificat expedit per este o, a falta d'este certificat, per mitjà d'una
declaració de l'empresari; si és el cas, estos certificats seran comunicats directament a l'òrgan
de contractació per l'autoritat competent.
Solvència econòmica: Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si és el cas, justificant
de l'existència d'un assegurança d'indemnització per riscos professionals amb una cobertura
mínima de 450.000 € per sinistre.
En estos casos serà aplicable igualment el que establix l'article 84 del TRLCSP sobre
presumpció de les condicions de solvència que constituïxen els certificats comunitaris de
classificació.
5. Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar conforme a l'article
60 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la LCSP i d'estar al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.
La declaració s'ajustarà al model següent:
"El senyor/senyora........................domiciliado / a en ................ carrer. ............ núm.
....., con DNI núm ........, major d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa ...
............... amb domicili en .................. carrer ............. .... n ......), declara sota la seua
responsabilitat que l'empresa licitadora reunix totes i cada una de les condicions exigides per a
contractar amb l'Administració, que no està incursa en prohibició per a contractar, conforme
en l'article 60 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la LCSP i que es troba al
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per
les disposicions vigents.
Lloc, data i firma del licitador”.
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Quan es tracte de persona subjecta a la Llei 53/84 de 26 de desembre, d'incompatibilitat del
personal al servici de l'administració pública, haurà d'adjuntar fotoòpia autenticada de la
concessió de la corresponent compatibilitat, i declaració per la qual se sotmet a la normativa
vigent d'incompatibilitats en el moment de la contractació.
6.- Alta en l'I.A.E.
7.- 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.
Substitució de documentació: - De conformitat amb el que establix l'article 25 del Decret
79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta Superior de
Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es regulen els registres oficials de
Contractes i de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana i les
garanties globals, i de l'article 83 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la LCSP,
les empreses inscrites en Registres Oficials de Licitadors i Empreses Classificades no han
d'aportar els documents que hagen sigut confiats al registre i que es referisquen a capacitat
d'obrar, personalitat jurídica i representació. En este cas serà suficient l'aportació del certificat
d'inscripció en el Registre, junt amb una declaració responsable de la vigència de les dades que
inclou.
En tot cas, les empreses inscrites en el Registre no quedaran eximides de presentar la
documentació relativa a aquelles dades exigits en este Plec i que no figuren en el Registre.
Tot això sense perjuí de les facultats de l'Òrgan de Contractació de requerir a l'empresa o
empresari qualsevol aclariment o documentació complementària respecte a la inexistència de
prohibicions per a contractar i / o la millor acreditació de la solvència econòmica, tècnica i / o
financera del contractista, d'acord amb el que establix l'art. 82 del RDL 3/2011, Text refós de la
LCSP.
En el cas de persones o empreses inscrites en el Registre Oficial, tota la documentació
presentada en este procediment haurà d'estar firmada per la persona que figure com a
apoderada en el mateix.
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 SERVICIS DE COL·LABORACIÓ INTEGRAL S.L. ha donat
compliment al requeriment realitzat per la secretaria de la mesa de contractació en data 10 de
juny de 2.015 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, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Ratificar totes les actuacions realitzades per la Mesa de Contractació, fent seus tots
els acords adoptats en el si de la mateixa
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SEGON: Adjudicar definitivament a l'empresa SERVICIS DE COL·LABORACIÓ
INTEGRAL SL. amb CIF b96067400, domiciliada en C/Crist 1 (48007) de Bilbao, 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.
TERCER: Procedir a la notificació individualitzada del present acord a SERVICIS DE
COL·LABORACIÓ INTEGRAL SL., amb expressió dels recursos que caben contra el mateix.
QUART: 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.
QUINT: 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.

“TERCER.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PLANTEJADES PER
MARTINEZ CENTRE DE GESTIÓ S.L. SOBRE LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
SUBSCRIT AMB LA DITA EMPRESA EN DATA 11 DE MARÇ DE 1.992 PER A LA
COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA MUNICIPAL.
Explica el Sr. Secretari que en el mateix procés de licitació del servici de col·laboració
de la gestió de recaptació, es va plantejar incidència per Martínez Centre de Gestió S.L. sobre la
vigència del contracte actual manifestant que al no haver-se notificat cap denúncia per part de
l'ajuntament i atés que en l'actualitat el servici està en concurs de licitació, la vigència del
mateix s'estén fins al 31 de desembre de 2015 reiterant l'absència de preavís de fi de contracte.
En este sentit es va sol·licitar informe la Junta Superior de Contractació Administrativa
Conselleria d'Hisenda i Administració Públic, passant a llegir les conclusions del dit informe:
“PRIMERA.- A partir de l'entrada en vigor de la Llei 53/1999, de 28 de desembre, pel
qual es modifica la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions
Públiques, va quedar suprimida la pròrroga tàcita dels contractes administratius i, en
conseqüència, el contracte subscrit en 1.992 per l'Ajuntament de Rafelbunyol objecte del
present informe ha de considerar-se extingit al terme del període anual de vigència durant el
qual la dita Llei va entrar en vigor.
SEGONA.- Sense perjuí del dret de l'empresa a percebre les quantitats meritades pels
servicis prestats en benefici de l'Ajuntament en virtut del principi que obliga a compensar-la
per l'enriquiment injust de l'Administració, no hi ha títol contractual que empare la seua
continuïtat en la prestació dels servicis que van ser objecte del contracte subscrit en 1.992,
devent l'Ajuntament adoptar amb la major immediatesa possible les decisions que siguen
necessàries per a ajustar la seua activitat contractual a les normes vigents.”
En definitiva, el contracte tenia vigència fins a la finalització de l'any en què va entrar
en vigor la dita llei, sense perjuí que es compensara a l'empresa pels servicis prestats, com així
ha sigut. No obstant i a la vista de les recomanacions de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, en el sentit que deu
evitar-se en la mesura que siga possible la interrupció temporal dels servicis que es presten, per
considerar-se necessaris, i que siga necessari arbitrar i dur a terme si és el cas un procés de
relleu o de successió de les prestacions que garantisca la seua continuïtat sense causar perjuís a
la hisenda municipal, es va acordar informar el Ple de l'Ajuntament per part de la Mesa de
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contractació la conveniència d'establir un període de relleu de duració fins a l'1 d'octubre de
2.015, temps que es considera prudencial i suficient per a realitzar el traspàs d'informació entre
l'empresa que actualment presta el servici i l'empresa que resulte adjudicatària del contracte.
Sol·licitada l'opinió als grups polítics, tots es manifesten a favor i acorden per
unanimitat:
“Donat compte de 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 1 de desembre de 2.014
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.
TERCER.- Procedir a la publicació de la licitació per mitjà de remissió d'anunci al Diari
Oficial de la Unió Europea, i després de la dita 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 9 de desembre de 2.014, publicant-se en el Boletín Oficial del Estado de data 29 de
desembre de 2.014 i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 303 de data 22 de desembre 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 2 de febrer de 2015, i data d'obertura de proposicions el
dia 5 de febrer de 2.015.
RESULTANT: Que en data 30 de Gener de 2015 és presentat per Registre d'Entrada de
l'Ajuntament de Rafelbunyol escrit presentat per l'empresa MARTINEZ CENTRE DE GESTIÓ
S.L. en que en essència invoca la vigència de l'actual contracte fins a finalització de l'any 2015, i
sol·licita que “previs els tràmits legals, s'aclarisca a esta part la data de Entrada en vigor del
contracte actualment en curs de licitació amb id´ntico objecte a què unix en l'actualitat a
ambdós parts”.
Que del dit escrit es va donar compte a la mesa de contractació en sessió realitzada en data 5 de
febrer de 2.015.
RESULTANT: Que en data 17 de febrer de 2.015 és elevada consulta per part del Sr. Alcalde
president de l'Ajuntament de Rafelbunyol a la Junta Superior de Contractació Administrativa de
la Generalitat Valenciana perquè, a l'empara del que establix l'article 3 i 15 del Decret 79/2000,
de 30 de maig del Govern Valencià, emeta un informe sobre la sol·licitud plantejada per
MARTINEZ CENTRE DE GESTIÓ S.L.
RESULTANT: Que en data 12 de maig de 2.015 té entrada en l'Ajuntament de Rafelbunyol
l'informe de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana
núm.1/2015 de 4 de maig, en el que es realitzen les conclusions següents:
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“PRIMERA.- A partir de l'entrada en vigor de la Llei 53/1999, de 28 de desembre, pel
qual es modifica la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions
Públiques, va quedar suprimida la pròrroga tàcita dels contractes administratius i, en
conseqüència, el contracte subscrit en 1.992 per l'Ajuntament de Rafelbunyol objecte del
present informe ha de considerar-se extingit al terme del període anual de vigència durant el
qual la dita Llei va entrar en vigor.

SEGONA.- Sense perjuí del dret de l'empresa a percebre les quantitats meritades pels
servicis prestats en benefici de l'Ajuntament en virtut del principi que obliga a compensar-la
per l'enriquiment injust de l'Administració, no hi ha títol contractual que empare la seua
continuïtat en la prestació dels servicis que van ser objecte del contracte subscrit en 1.992,
devent l'Ajuntament adoptar amb la major immediatesa possible les decisions que siguen
necessàries per a ajustar la seua activitat contractual a les normes vigents.”
RESULTANT: Que del dit informe es va donar compte a la Mesa de Contractació en sessió
realitzada el dia 20 de maig de 2.015, acordant-se:
“QUINT.- En relació amb la incidència plantejada per MARTINEZ CENTRE DE GESTIÓ S.L.
sobre la vigència del seu actual contracte s'acorda informar igualment el Ple del contingut de
l'informe emés per la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Conselleria
d'Hisenda i Administracions Pública als efectes que resolga les al·legacions en els termes
expressats en les conclusions del dit informe , en el sentit de considerar que no hi ha títol
contractual que empare la seua continuïtat en la prestació dels servicis que van ser objecte del
contracte subscrit en 1.992.
No obstant i a la vista de les recomanacions de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, en el sentit que deu
evitar-se en la mesura que siga possible la interrupció temporal dels servicis que es presten,
per considerar-se necessaris, i que siga necessari arbitrar i dur a terme si és el cas un procés
de relleu o de successió de les prestacions que garantisca la seua continuïtat sense causar
perjuís a la hisenda municipal, s'acorda informar el Ple de l'Ajuntament la conveniència
d'establir un període de relleu de duració fins a l'1 d'octubre de 2.015, temps que es considera
prudencial i suficient per a realitzar el traspàs d'informació entre l'empresa que actualment
presta el servici i l'empresa que resulte adjudicatària del contracte.
A la vista de allò que s'ha fet, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Prendre coneixement de l'informe emés per la Junta Superior de Contractació
Administrativa de la Generalitat Valenciana núm.1/2015 de 4 de maig, fent seues les seues
conclusions, i resoldre les al·legacions plantejades en el sentit de considerar que no hi ha títol
contractual que empare la continuïtat en la prestació per part de MARTINEZ CENTRE DE
GESTIÓ S.L. dels servicis que van ser objecte del contracte subscrit en 1.992.
SEGON: Establir un període de relleu de duració fins a l'1 d'octubre de 2.015, temps que es
considera prudencial i suficient per a realitzar el traspàs d'informació entre l'empresa que
actualment presta el servici (MARTINEZ CENTRE DE GESTIÓ S.L.) i l'empresa que ha
resultat adjudicatària del contracte. (SERVICIS DE COL·LABORACIÓ INTEGRAL S.L.)
TERCER: Procedir a la notificació individualitzada del present acord a MARTINEZ CENTRE
DE GESTIÓ S.L., amb remissió de còpia íntegra de l'informe emés per la Junta Superior de
Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana.
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QUART: Procedir a la notificació individualitzada del present acord a SERVICIS DE
COL·LABORACIÓ INTEGRAL SL.”

QUART.- ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA, DEL SERVICI PÚBLIC DE L'ESCOLA INFANTIL “EL PARC”
Explica el Sr. Secretari el resum de les actuacions realitzades en este procés, sent
l'última reunió el 28 de maig, proposant l'adjudicació a l'empresa que ha obtingut major
puntuació, la qual ha sigut MEGADIVER SOCIOEDUCATIVA SL, passant a indicar la
puntuació de totes les empreses. A Megadiver també se li va requerir la presentació de la
documentació oportuna, la qual cosa va realitzar el 10 de juny, sent correcta. Manifesta que hi
ha hagut una reclamació presentada per una de les empreses participants en el procés, amb
caràcter previ a l'adjudicació del contracte. Presenten escrit de disconformitat amb l'informe de
valoració del projecte educatiu. Explica que s'ha realitzat un informe des de Secretària, en el
que, sense entrar en el fons de l'assumpte, es conclou que l'informe realitzat de valoració del
projecte educatiu no és objecte de recurs al no ser un acte administratiu, mentres que
l'adjudicació del contracte sí que pot ser objecte de reclamació.
Atorgada la paraula als portaveus dels Grups Polítics, El Sr. Encarnación, portaveu del
grup d'Independents de Rafelbunyol, fa una explicació del procés indicant que a finals de 2014
es va aprovar pel ple de l'Ajuntament el model de gestió indirecta per a l'explotació de l'escola
infantil. Tots els grups van participar en el procés de redacció dels criteris, passant a explicar els
mateixos. Indica que s'han presentat 6 empreses, i es feliciten per poder posar en marxa
l'escoleta este pròxim curs.
El Sr. Carbonell, portaveu del grup de Compromís per Rafelbunyol, indica que el seu
grup va ser molt clar i va apostar per un model de gestió pública. És veritat que en l'anterior
legislatura, i a causa de la seua composició, es va aprovar una gestió indirecta amb els vots a
favor del grup del Partit Popular i d'Independents de Rafelbunyol i els vots en contra del PSOE i
de Compromís. Però el seu grup va participar en tot el procés de licitació, en el que es valorava
en un 40% el projecte educatiu i en un 60% l'econòmic. Afig que en el seu programa electoral
porten que en el moment que es puga es recuperarà el caràcter públic de l'Escola, però seguint
amb tot el procés, el sentit del vot serà un altre.

El Sr. Saborit, portaveu del grup del Partit Popular, manifesta que finalment
aconseguiran obrir l'escola per al pròxim curs després del debat que es va crear sobre la forma
de gestió.
La Sra. Gimeno, portaveu del grup del PSPV-PSOE, manifesta que un dels pilars
fonamentals de la política del seu grup és la defensa de l'escola pública, però un altre també
molt important és la responsabilitat, i és el que té major pes en estos moments per a
l'adjudicació d'este contracte.
Finalment, sotmés l'assumpte a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda:
“Donat compte de l'expedient tramitat als efectes de procedir a la contractació de la
gestió, en règim de concessió, del servici públic de l'escola infantil “El Parc”.
RESULTANT: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 de març de 2.015 va
acordar:
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“PRIMER.- Aprovar l'expedient expedient de contractació de la gestió, en règim de concessió,
del servici públic de l'escola infantil “El Parc.
SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que han de regir la contractació de la gestió, en règim de concessió, del servici públic
de l'escola infantil “El Parc.
TERCER: Aprovar el Pla de Viabilitat econòmica de la concessió administrativa del servici
públic de l'escola infantil “El parc”
QUART.- Procedir a la publicació de la licitació per mitjà de remissió d'anunci 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 publicat en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 64 de data 7 d'abril de 2.015, així com en el perfil del contractant de l'Ajuntament de
Rafelbunyol, determinant-se com a data límit de presentació d'ofertes la data en què es
compliren quinze dies naturals des de la publicació de l'últim anunci de licitació en el Butlletí
Oficial de la Província, que va resultar ser el 22 d'abril de 2015.
RESULTANT: Que en data 27 d'Abril de 2015 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. Centre d'Educació Infantil Els Xops
2º. UTE Escola infantil el Carboneret.- La Casa Rosa Escoles Infantils SLU
3º. Promoció de la Formació Las Palmas S.L.
4º Escoletes Minicole, SL
5º Ninos Gestió Educativa S COOPV
6º Comesco Col·lectivitatas, SL
7º Megadiver Socioeducativa SL.
Realitzada l'obertura del sobre que contenia la documentació administrativa, la Mesa de
Contractació va acordar: Rebutjar la proposició presentada per Comesco Col·lectivitats, SL, per
no acreditar la solvència económita i tècnica exigida en el Plec, i requerir a les empreses UTE
Escola infantil el Carboneret.- La Casa Rosa Escoles Infantils SLU i Promoció de la Formació
Las Palmas S.L. a l'esmena en el termini de tres dies de les deficiències en la documentació
administrativa presentada, acceptant a la licitació a la resta d'empreses.
Igualment es va acordar la suspensió de l'obertura del Sobre B en tant i quant no es
complira el requeriment d'esmena en el termini indicat, la celebració del qual s'anunciaria en el
perfil del contractant.
RESULTANT: Que la Mesa de Contractació, en sessió de data 30 d'abril de 2.015 en el que es
va acordar acceptar a la licitació a les empreses UTE Escola infantil el Carboneret.- La Casa
Rosa Escoles Infantils SLU i Promoció de la Formació Las Palmas S.L., a l'haver esmenat les
deficiències observades en la documentació administrativa presentada, acceptant a la licitació,
amb caràcter definitiu, a les empreses següents:
1º. Centre d'Educació Infantil Els Xops
2º. UTE Escola infantil el Carboneret.- La Casa Rosa Escoles Infantils SLU
3º. Promoció de la Formació Las Palmas
4º Escoletes Minicole, SL
5º Ninos Gestió Educativa S COOPV
6º Megadiver Socioeducativa SL.
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RESULTANT: Que la Mesa de Contractació, en sessió de data 30 d'abril, i previ haver sigut
anunciat en el perfil del contractant, va procedir a donar compte de la qualificació de la
documentació que es troba en el Sobre A i de les empreses admeses amb caràcter definitiu a la
licitació.
Igualment es va procedir a l'obertura del Sobre B que contine les “referències tècniques
relatives a criteris no avaluables per mitjà de fórmules” informant-se que “la documentació
presentada deu de ser objecte d'informe tècnic per a la seua valoració d'acord amb els criteris
establits en la clàusula 18 del present plec, per la qual cosa la mateixa queda de moment sota
la custòdia de de la secretària de la Mesa de Contractació.”
RESULTANT: Que la Mesa de Contractació en sessió realitzada el dia 20 de Maig de 2.015, i
a la vista de l'informe tècnic que es troba en el Sobre núm. B “referències tècniques relatives a
criteris no avaluables per mitjà de fórmules”, va acordar ratificar el contingut del dit informe,
atorgant les següents puntuacions ordenades de major a menor:

EMPRESES

PUNTUACIÓ
TOAL

Ninos, Gestió Educativa

35

Promoció de la Formació Las Palmas

32

Megadiver

31,75

UTE Escola Inf. Carboneret i La Casa Rosa

30,25

Escoletes Mini cole

26,50

Centre Educ.Infantil Los Chopos

14,50

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 28 de maig de 2.015, es
va procedir a donar compte de la puntuació atorgada a la documentació que es troba en el sobre
B, i va procedir a l'obertura del Sobre C que contenia la “PROPOSICIÓ ECONÒMICA I UNA
ALTRA
DOCUMENTACIÓ
RELATIVA
A
CRITERIS
AVALUABLES
AUTOMÀTICAMENT PER MITJÀ DE FÓRMULES PREESTABLIDES, resultant el següent:

1º. Centre d'Educació Infantil Los Chopos
A. OFERTA ECONÒMICA
PERCENTATGE GLOBAL DE L'OFERTA: 8%
Ensenyança Calendari Escolar, corresponent al calendari escolar comú: 138 €/mes
(de setembre a juny)
Ensenyança Calendari Laboral, corresponent al calendari lectiu ampliat, incloent-hi
el període de Nadal, Setmana Santa i el pagament del 50% de l'escola
vacacional del mes de juliol: 156 €/mes. (de setembre a juny)
B. MILLORES
1. Personal de suport per a tasques educatives i/o de menjador: 3 hores diàries
15
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2. Percentatge d'alumnes respecte al matriculat amb gratuïtat del servici
educacional i menjador en funció de les seues necessitats socials avaluades des
del departament de servicis socials de l'ajuntament: 2,5 %
3. Percentatge d'alumnes respecte al matriculat amb gratuïtat del servici de
menjador en funció de les seues necessitats socials avaluades des del
departament de servicis socials de l'ajuntament: 7%

2º. UTE Escola infantil el Carboneret.- La Casa Rosa Escoles Infantils SLU
A. OFERTA ECONÒMICA
PERCENTATGE GLOBAL DE L'OFERTA: 94,6%
1. Ensenyança Calendari Escolar, corresponent al calendari escolar comú: 142 €/mes (de
setembre a juny)
2. Ensenyança Calendari Laboral, corresponent al calendari lectiu ampliat, incloent-hi el
període de Nadal, Setmana Santa i el pagament del 50% de l'escola vacacional del mes
de juliol: 162 €/mes. (de setembre a juny)
B. MILLORES
1. Personal de suport per a tasques educatives i/o de menjador: 3 hores diàries
2. Percentatge d'alumnes respecte al matriculat amb gratuïtat del servici educacional i
menjador en funció de les seues necessitats socials avaluades des del departament de
servicis socials de l'ajuntament: 10 %
3. Percentatge d'alumnes respecte al matriculat amb gratuïtat del servici de menjador en
funció de les seues necessitats socials avaluades des del departament de servicis socials
de l'ajuntament: 10 %

3º. Promoció de la Formació Las Palmas S.L.
A. OFERTA ECONÒMICA
PERCENTATGE GLOBAL DE L'OFERTA : 6%
1. Ensenyança Calendari Escolar, corresponent al calendari escolar comú: 141 €/mes (de
setembre a juny)
2. Ensenyança Calendari Laboral, corresponent al calendari lectiu ampliat, incloent-hi el
període de Nadal, Setmana Santa i el pagament del 50% de l'escola vacacional del mes
de juliol: 159,80 €/mes. (de setembre a juny)
B. MILLORES
1. Personal de suport per a tasques educatives i/o de menjador: 3 hores diàries
2. Percentatge d'alumnes respecte al matriculat amb gratuïtat del servici educacional i
menjador en funció de les seues necessitats socials avaluades des del departament de
servicis socials de l'ajuntament: 5 %
3. Percentatge d'alumnes respecte al matriculat amb gratuïtat del servici de menjador en
funció de les seues necessitats socials avaluades des del departament de servicis socials
de l'ajuntament: 10%
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4º Escoletes Minicole, SL
A. OFERTA ECONÒMICA
PERCENTATGE GLOBAL DE L'OFERTA : 10%
1. Ensenyança Calendari Escolar, corresponent al calendari escolar comú: 135 €/mes (de
setembre a juny)
2. Ensenyança Calendari Laboral, corresponent al calendari lectiu ampliat, incloent-hi el
període de Nadal, Setmana Santa i el pagament del 50% de l'escola vacacional del mes
de juliol: 153 €/mes. (de setembre a juny)
B. MILLORES
1. Personal de suport per a tasques educatives i/o de menjador: 3 hores diàries
2. Percentatge d'alumnes respecte al matriculat amb gratuïtat del servici
educacional i menjador en funció de les seues necessitats socials avaluades des
del departament de servicis socials de l'ajuntament: 10 %
3. Percentatge d'alumnes respecte al matriculat amb gratuïtat del servici de
menjador en funció de les seues necessitats socials avaluades des del
departament de servicis socials de l'ajuntament: 10%

5º Ninos Gestió Educativa S COOPV
A. OFERTA ECONÒMICA
PERCENTATGE GLOBAL DE L'OFERTA: 10%
1. Ensenyança Calendari Escolar, corresponent al calendari escolar comú: 135
€/mes (de setembre a juny)
2. Ensenyança Calendari Laboral, corresponent al calendari lectiu ampliat,
incloent-hi el període de Nadal, Setmana Santa i el pagament del 50% de
l'escola vacacional del mes de juliol: 153 €/mes. (de setembre a juny)
B. MILLORES
1. Personal de suport per a tasques educatives i/o de menjador: 3 hores diàries
2. Percentatge d'alumnes respecte al matriculat amb gratuïtat del servici
educacional i menjador en funció de les seues necessitats socials avaluades des
del departament de servicis socials de l'ajuntament: 5 %
3. Percentatge d'alumnes respecte al matriculat amb gratuïtat del servici de
menjador en funció de les seues necessitats socials avaluades des del
departament de servicis socials de l'ajuntament: 7%

6º Megadiver Socioeducativa SL.
A. OFERTA ECONÒMICA
PERCENTATGE GLOBAL DE L'OFERTA: 10%
1. Ensenyança Calendari Escolar, corresponent al calendari escolar comú: 135
€/mes (de setembre a juny)
2. Ensenyança Calendari Laboral, corresponent al calendari lectiu ampliat,
incloent-hi el període de Nadal, Setmana Santa i el pagament del 50% de
l'escola vacacional del mes de juliol: 153 €/mes. (de setembre a juny)
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MILLORES
1. Personal de suport per a tasques educatives i/o de menjador: 3 hores diàries
2. Percentatge d'alumnes respecte al matriculat amb gratuïtat del servici
educacional i menjador en funció de les seues necessitats socials avaluades des
del departament de servicis socials de l'ajuntament: 10 %
3. Percentatge d'alumnes respecte al matriculat amb gratuïtat del servici de
menjador en funció de les seues necessitats socials avaluades des del
departament de servicis socials de l'ajuntament: 10%
RESULTANT: Que la Mesa de Contractació en sessió celebrada el dia 4 de juny de 2.015 va
acordar:
“PRIMER.- Donar per vàlides les ofertes presentades, advertint-se que en el supòsit
que en algun moment del procediment l'empresa Promoció i Formació les Palmes S.L. siga
proposta per a l'adjudicació del contracte, deurà prèviament presentar estudi econòmic de
viabilitat de la seua oferta, atés que s'ha omés en l'oferta presentada.
SEGON.- Atorgar les següents puntuacions a la documentació que es troba en el sobre
C en funció de les ofertes plantejades i l'aplicació de les fórmules previstes en la clàusula 18:
A. OFERTA ECONÒMICA: Máximo 35 punts
EMPRESES

Percentatge
baixa
8
10
10

Centre Educ.Infantil Los Chopos
Ninos, Gestio Educativa S COOPV
Megadiver Socioeducativa S.L.
UTE Escola Inf. Carboneret i La Casa Rosa
Escoles Infantils
5,4
Promoció de la Formació Las Palmas S.L.
6
Escoletes Mini cole S.L.
10

puntuació
28
35
35
18,9
21
35

B. MILLORES: màxim 25 punts.
B.1 . Personal de suport per a tasques educatives i/o de menjador: màxim 5 punts.
EMPRESES

hores oferides puntuació
3
5
3
5
3
5

Centre Educ.Infantil Los Chopos
Ninos, Gestio Educativa S COOPV
Megadiver Socioeducativa S.L.
UTE Escola Inf. Carboneret i La Casa Rosa
Escoles Infantils
3
Promoció de la Formació Las Palmas S.L.
3
Escoletes Mini cole S.L.
3

5
5
5

B.2. Percentatge d'alumnes respecte al matriculat amb gratuïtat del servici educacional en
funció de les seues necessitats socials avaluades des del departament de servicis socials de
l'ajuntament, fins a 10 punts.
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EMPRESES
percentatge

puntuació

Centre Educ.Infantil Los Chopos

2,5

2,5

Ninos, Gestio Educativa S COOPV

5

5

Megadiver Socioeducativa S.L.
10
UTE Escola Inf. Carboneret i La Casa Rosa
Escoles Infantils
10

10

Promoció de la Formació Las Palmas S.L.
Escoletes Mini cole S.L.

5
10

10

5
10

B.3 Percentatge d'alumnes respecte al matriculat amb gratuïtat del servici de menjador en
funció de les seues necessitats socials avaluades des del departament de servicis socials de
l'ajuntament, fins a 10 punts
EMPRESES

percentatge

puntuació

Centre Educ.Infantil Los Chopos

7

7

Ninos, Gestio Educativa S COOPV

7

7

Megadiver Socioeducativa S.L.
10
UTE Escola Inf. Carboneret i La Casa Rosa
Escoles Infantils
10

10

Promoció de la Formació Las Palmas S.L.
Escoletes Mini cole S.L.

10
10

10

10
10

TOTAL MILLORES:
EMPRESES

B.1

B.2

B.3

TOTAL

Centre Educ.Infantil Los Chopos

5

2,5

7

14,5

Ninos, Gestio Educativa S COOPV

5

5

7

17

Megadiver Socioeducativa S.L.
5
UTE Escola Inf. Carboneret i La Casa Rosa
Escoles Infantils
5

10

10

25

10

10

25

Promoció de la Formació Las Palmas S.L.
Escoletes Mini cole S.L.

5
10

10
10

20
25

5
5
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PUNTUACIÓ TOTAL DOCUMENTACIÓ QUE ES TROBA EN SOBRE C
A.
OFERTA
ECONÒMICA

TOTAL

EMPRESES

B. MILLORES

Centre Educ.Infantil Los Chopos
28
Ninos, Gestio Educativa S COOPV
35
Megadiver Socioeducativa S.L.
35
UTE Escola Inf. Carboneret i La Casa Rosa
Escoles Infantils
18,9
Promoció de la Formació Las Palmas S.L.
21
Escoletes Mini cole S.L.
35

14,5
17
25

42,50
52
60

25

43,90

20
25

41
60

TERCER.- Atorgar la següent puntuació definitiva, conseqüència de la suma de la
valoració realitzada a la documentació que es troba en el Sobre B i en sobre C:
EMPRESES

Sobre B

Sobre C

PROJECTE
14,5
35
31,75

OFERTA
MILLORES
42,5
52
60

Centre d'Educació Infantil Los Chopos
Ninos, Gestio Educativa S COOPV
Megadiver Socioeducativa S.L.
UTE Escola Inf. Carboneret i La Casa Rosa
Escoles Infantils
20,25
Promoció de la Formació Las Palmas S.L.
32
Escoletes Minicole S.L.
26,5

43,9
41
60

TOTAL
I
ACUMULAT
57
87
91,75
64,15
73
86,5

QUART.- Realitzar la següent classificació per orde decreixent de puntuació de les
ofertes presentades i admeses:
1º. Megadiver Socioeducativa SL: 91,75 punts
2º Ninos Gestió Educativa S COOPV: 87 punts
3º Escoletes Minicole, SL: 86,5 punts
4º. Promoció de la Formació Las Palmas S.L.: 73 punts
5º. UTE Escola infantil el Carboneret.- La Casa Rosa Escoles Infantils SLU: 64,15
punts
6º Centre d'Educació Infantil Los Chopos: 57 punts
QUINT.- Formular proposta d'adjudicació al Ple de l'Ajuntament, com a òrgan de
contractació a favor de l'empresari classificat en primer lloc MEGADIVER
SOCIOEDUCATIVA S.L.
A tals efectes, i d'acord amb el que preveu la clàusula vintena del Plec de Condicions
Administratives, s'acorda requerir a la dita empresa perquè en un termini de 10 dies hàbils
aportació de la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les seues obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i de no tindre deutes amb l'Ajuntament de Rafelbunyol en
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els termes que preveu els art. 13 i 14 RCAP i pels mitjans establits en l'art. 15 d'este text legal,
així com perquè constituïsca garantia definitiva per quantia del 5% de l'import del valor
estimat del contracte, excloent-ne les eventuals pròrrogues, que ascendix a 64.157,90 €.
D'acord amb la clàusula 20.3, hauran d'aportar-se els documents següents:








“Alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent a l'objecte del
contracte, sempre que exercisquen activitats subjectes a este impost, o, si és el cas,
últim rebut de l'I.A.E., completat amb una declaració responsable de no haver-se donat
de baixa en la matrícula de l'esmentat impost. Si l'empresa estiga exempta de l'impost
haurà de presentar una declaració responsable indicant la causa d'exempció. En el
supòsit de trobar-se en alguna de les exempcions establides en l'article 82.1 apartats e)
i f) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, hauran de presentar així mateix la resolució
expressa de la concessió de l'exempció de l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària.
Certificació expedida per l'Agència Tributària Estatal i Autonòmica sobre el
compliment dels requisits indicats en l'art. 13 RCAP.
Certificació expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social sobre el compliment dels
requisits indicats en l'art. 14 RCAP.
Certificació expedida per l'Ajuntament de Rafelbunyol, sobre inexistència de deutes de
naturalesa tributària amb la institució local. El dit document haurà de sol·licitar-se en
el Registre General de l'Ajuntament, llevat que l'empresari haja subscrit el model de
declaració responsable contingut en l'Annex III, i en este cas s'expedirà i incorporarà
d'ofici a l'expedient.
La documentació acreditativa d'haver constituït la garantia definitiva.

De conformitat amb el que establix l'article 151.2 del RDL 3/2011, es podrà atorgar a
l'Ajuntament autorització per a obtindre la documentació justificativa de trobar-se el corrent en
el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, segons el model següent:
"El senyor/senyora........................domiciliado / a en ................ carrer. ............ núm. .....,
con DNI núm ........, major d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa ... ...............
amb domicili en .................. carrer ............. .... n ......), autoritze a l'Ajuntament de Rafelbunyol
perquè puga obtindre directament, davant de les Administracions competents, els certificats
acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de
l'empresa licitadora. "
La garantia definitiva es constituirà per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 96 del
TRLCSP, amb les condicions establides en els art. 55 a 58 RCAP.
Si la garantia es constituïx pels mitjans assenyalats en l'art. 96.1 a) del TRLCSP, es
depositarà en l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Si la garantia es constituïx per les formes establides en l'art. 96.1 b) o c) del TRLCSP,
s'ajustaran als models inclosos en els Annexos VI o VII del plec de clàusules administratives
particulars.
La devolució i cancel·lació de la garantia definitiva es produirà en els termes que
preveu l'art. 102 del TRLCSP.
De no complir-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el
licitador ha retirat la seua oferta, procedint-se en eixe cas a demanar la mateixa documentació
al licitador següent per l'orde en què hagen quedat classificades les ofertes.
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Alternativament a l'adjudicació, l'òrgan de contractació podrà renunciar al contracte oferit
o desistir del procediment d'adjudicació, d'acord amb el que preveu l'art. 155 del TRLCSP.”
RESULTANT: Que l'empresa MEGADIVER SOCIOEDUCATIVA S.L. ha donat
compliment al requeriment realitzat per la secretaria de la mesa de contractació en data 10 de
Juny de 2.015 de presentació de la documentació prevista en la clàusula vintena del Plec de
Condicions Administratives.
RESULTANT: Que per part de la mercantil CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL ELS
XOPS S.L. es presentat, en data 8 de juny de 2.015, escrit en que manifesta la seua
disconformitat amb l'informe tècnic emés en relació amb la valoració atorgada al projecte
presentat per la dita empresa, sol·licitant que “siguen revisats els projectes per altres
professionals, ja que considerem que no han sigut justos amb la nostra valoració.”
Que respecte a la dita reclamació és realitzat informe sobre tramitació de la mateixa per part de
la Secretaria de l'Ajuntament en data 15 de juny de 2.015 en que es conclou:
“A la vista del que manifesta este Secretari és de l'opinió que les al·legacions presentades per
CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL ELS XOPS, en que manifesta la seua disconformitat sobre
la valoració realitzada al seu projecte educatiu inclòs dins del Sobre B en el procediment de
contractació, en règim de concessió administrativa, del servici públic de l'escola Infantil en
Parc, no poden ser acceptades en el present moment procedimental, sense perjuí del dret que
l'assistix a la citada mercantil de recórrer l'acord d'adjudicació del contracte quan este es
produïsca.”
A la vista de tot allò que s'ha fet, el Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, com a òrgan de
contractació, per unanimitat, i en conseqüència per la majoria absoluta dels membres de la
Corporació, acorda:
PRIMER: Ratificar totes les actuacions realitzades per la Mesa de Contractació, fent seus tots
els acords adoptats en el si de la mateixa
SEGON: Adjudicar definitivament a l'empresa MEGADIVER SOCIOEDUCATIVA S.L.
amb CIF B18899534, domiciliada en C/Escriptor Miguel Toro núm.5, local 1 .Edificio Eurpopa
(18006) de Granada, la gestió, en règim de concessió, del servici públic de l'escola infantil “El
Parc”, amb plena subjecció a l'oferta presentada i al Plec de clàusules administratives particulars
i el Plec de Prescripcions tècniques que regixen la contractació, així com al Reglament
municipal regulador de l'ús i funcionament de l'escola infantil municipal de 0 a 3 anys “El Parc”
TERCER: Procedir a la notificació individualitzada del present acord a MEGADIVER
SOCIOEDUCATIVA S.L., amb expressió dels recursos que caben contra el mateix,
emplaçant-li a la formalització del contracte en el termini de quinze dies i en les condicions
previstes en la clàusula 22 del Plec de clàusules administratives particulars
QUART: 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.
QUINT.- 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, l'informe tècnic que va servir de base
per a atorgar la puntuació de la documentació que es troba en el Sobre B que conté les
“referències tècniques relatives a criteris no avaluables per mitjà de fórmules”.
22

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

SEXT: Procedir a la publicació de l'adjudicació definitiva en el perfil del contractant de
l'Ajuntament de Rafelbunyol, en el que es publicarà igualment la formalització del contracte
quan esta es produïsca.
SÈPTIM: No acceptar a tràmit la reclamació formulada per la mercantil CENTRE
D'EDUCACIÓ INFANTIL LOS CHOPOS S.L. en que manifesta la seua disconformitat amb
l'informe tècnic emés en relació amb la valoració atorgada al projecte presentat per la dita
empresa, per no ser el moment procedimental de la seua resolució, sense perjuí del dret que
l'assistix a la citada mercantil de recórrer l'acord d'adjudicació del contracte, traslladant del
contingut de l'informe emés respecte d'això per la Secretaria de l'Ajuntament.

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