Ajuntament de Massanassa | Área de Secretaria
Ple d’1 de Desembre de 2016

Acta de la Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 1 de
Desembre de 2016
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 20
D’OCTUBRE DE 2016 I DE 4 DE NOVEMBRE DE 2016
El Ple de la Corporació aprova l’acta per unanimitat.
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2. PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE LA SRA ANTONIA VALERO CASAÑ
Vista la credencial que amb data 15 de novembre expedix la Junta Electoral Central que
acredita la condició de la regidora de l’Ajuntament de Massanassa a la Sra Antonia Valero
Casañ per estar inclosa en la llista de candidats a eleccions locals presentada per la
candidatura ESQUERRA UNIDA PAÍS VALÈNCIA: ACORD CIUTADÀ.
Prèvia promesa d’acatament a la Constitució, que formalitza en els següents termes:
“Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les meues obligacions com a
Regidora de l’Ajuntament de Massanassa, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat sense renunciar al meu dret democràtic de treballar pacífica i
democràticament per a canviar la Constitució, i substituir la Monarquia per la República”, la
Sra Antonia Valero Casañ, procedix a prendre possessió del càrrec de Regidora de
l’Ajuntament de Massanassa.
3. DACIÓ DE COMPTES DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA NÚM. 1132/2016 A 1290/2016
El Ple queda assabentat del contingut d’estes resolucions, a l’haver-se incorporat a
l’expedient de la convocatòria còpia literal de les mateixes. A sol·licitud dels regidors es
realitza la lectura de la Resolució 1205/2016 i la Resolució 1249/2016.
4. INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LA NÒMINA D’OCTUBRE
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat pel lectura íntegra del Secretari de l’informe
d’inconvenients emés per la Interventora en data de 26 d’octubre en ocasió de la fiscalització
de l’expedient de nòmina del mes d’octubre.
Tot seguit es promou un breu debat amb les intervencions següents:
[…/…]
5. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2015
Pel Secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió Especial De Comptes de 30 de
setembre pel qual s’interessa del Ple l’adopció d’acord d’aprovació del Compte General de
2015.
Tot seguit es promou un breu debat amb les intervencions següents:
[…/…]
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Concloses les intervencions, el Ple per majoria absoluta (8 vots a favor dels Grups Popular,
Esquerra Unida i Ciutadans, un vot en contra del Grup Compromís i quatre abstencions dels
Grups Socialista i Sí Se Puede) adopta l’acord següent:
Primer: Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2015 amb el resum següent:
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Euros
Remanent de tresoreria afectat a gastos amb finançament afectat

1.365.126,38

Remanent de tresoreria per a gastos generals ajustat

5.511.817,66

Resultat pressupuestari ajustat (Superàvit)

1.230.643,59 €

Total actiu

60.907.671,29 €

Total passiu

60.907.671,29 €

6. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS I COL·LEGIS PÚBLICS
Per Secretaria es dóna lectura al Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme de 21 de
novembre de 2016 pel qual s’eleva a la consideració del Ple l’adopció d’acord d’adjudicació
del contracte del servici de neteja d’edificis i dependències municipals, col·legis públics i
poliesportiu municipal, a favor de la mercantil OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A., de conformitat
amb la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació emesa d’acord amb informes dels
servicis tècnics municipals.
Igualment es dóna lectura a la proposta de la Ponència d’Hisenda que complementa el
dictamen indicat en el sentit de sol·licitar que delegue en l’Alcaldia la facultat d’adjudicar el
contracte de prestació de servicis de neteja d’edificis i dependències municipals, col·legis
públics i poliesportiu municipal, a l’empresa OHL SERVICIOS-INGESAN, una vegada complit el
requeriment de presentar la documentació exigida per l’òrgan de contractació, en els termes
continguts en la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació aprovada pel Ple de la
Corporació.
Tot seguit es promou un breu debat amb les intervencions següents:
[…/…]
L’Alcalde analitza les puntuacions que cada empresa ha obtingut destacant que a partir de l’1
de gener de 2017, els treballadors que netegen les dependències dels edificis públics tindran
igualat el seu salari al dels treballadors de l’Ajuntament de Massanassa.
Vistos els següents antecedents.
A petició de la Mesa de contractació pels servicis tècnics d’Urbanisme es va procedir a la
valoració de les ofertes tècniques en els termes comunicats a les empreses licitadores.
Les ofertes econòmiques així com les referides a la millora consistent en oferiment de bossa
d’hores han sigut valorades en els termes següents:
VALORACIÓ OFERTA ECONÒMICA
LICITADOR

OFERTA
ECONÒMICA

BAIXA

PERCENTATGE

PUNTUACIÓ

SAMSIC, S.L.U.,

270.003,24

2.724,03

0,9988%

4,979167786

VARESER 96 S.L.

253.201,20

19.526,07

7,1596%

35,69108223
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OSGA, S.L.

262.732,50

9.994,77

3,6647%

18,26912215

OHLs-INGESAN, S.A.

245.373

27.354,27

10,0299%

50

VALORACIÓ BOSSA HORES GRATUÏTES
LICITADOR

HORES GRATUÏTES

PUNTUACIÓ

SAMSIC, S.L.U.,

600

5

VARESER 96 S.L.

600

5

0

0

600

5

OSGA, S.L.
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OHLs-INGESAN, S.A.

La Mesa de contractació en sessió de conformitat amb 17 de novembre de 2016 i de
conformitat amb l’informe de valoració que ha emés l’Arquitecte municipal D. Jorge Fernández
Sempere establix a la puntuació global de les ofertes, en els termes següents:

LICITADOR

APARTAT
A1

APARTAT
A2

APARTAT
B1

APARTAT
B2

APARTAT
B3

APARTAT
C

APARTAT
D

SUMA
PUNTS

SAMSIC, S.L.U.,

4,98

5,00

5,43

6,29

8,90

9,00

4,50

44,10

VARESER 96 S.L.

35,69

5,00

5,03

6,25

9,00

0,00

5,50

66,48

OSGA, S.L.
OHLs-INGESAN,
S.A.

18,27

0,00

5,61

5,76

6,00

9,00

4,00

48,64

50,00

5,00

8,90

7,40

9,40

9,00

6,00

95,70

De conformitat amb la qualificació atorgada a les ofertes la Taula eleva proposta d’adjudicació
a favor de l’entitat mercantil OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A. domiciliada a VALÈNCIA,
C.P.46010, Plaça de la Legió Espanyola NÚM. 13, amb CIF A27178789 pel preu per any complet
de 296.901,55 IVA inclòs, que determina un cost d’hora de neteja en condicions ordinàries de
14,40 euros/hores, inclòs I.V.A i que inclou una oferta de Bossa d’Hores a disposició de
l’Ajuntament de Massanassa de 600 hores anuals.
Estimant d’aplicació el següent raonament jurídic:
De conformitat amb el que establix l’article 151 TRLCSP, l’Òrgan de contractació requerirà al
licitador que haja presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa 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 o autoritze a l’Òrgan de contractació per a
obtindre de forma directa l’acreditació d’això, de disposar efectivament dels mitjans que
s’haguera compromés a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2
TRLCSP, i d’haver constituït la garantia definitiva que siga procedent. Els corresponents
certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, llevat que
s’establisca una altra cosa en els plecs.
Atenent als antecedents i raonaments jurídics, el Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta (8
vots a favor dels Grups Popular, Esquerra Unida i Ciudadanos, i cinc vots en contra dels Grups
Compromís, Socialista i Si Se Puede) adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar la proposta de mesa de contractació d’adjudicar a la mercantil OHL SERVICIOSINGESAN, S.A. domiciliada a ValènciaA, C.P.46010, Plaça de la Legió Espanyola núm. 13, amb
CIF A27178789 contracte del servici de neteja d’edificis i dependències municipals, col·legis
públics i poliesportiu municipal pel preu per any complet de 296.901,55 IVA inclòs, que
determina un cost d’hora de neteja en condicions ordinàries de 14,40 euros/hores, inclòs I.V.A
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i que inclou una oferta de Bossa d’Hores a disposició de l’Ajuntament de Massanassa de 600
hores anuals.
Segon. Delegar en l’Alcaldia la facultat d’adjudicar el contracte de prestació de servicis de
neteja d’edificis i dependències municipals, col·legis públics i poliesportiu municipal, a
l’empresa OHL, una vegada complit el requeriment de presentar la documentació exigida per
l’òrgan de contractació, en els termes continguts en la proposta d’adjudicació de la Mesa de
Contractació aprovada pel Ple de la Corporació.
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7. MOCIÓ DE L’ALCALDIA RELATIVA A L’ADOPCIÓ D’ACORD SOBRE DRET FORAL VALENCIÀ
Pel Portaveu del Grup Popular es dóna lectura a la moció del Grup Popular de data 24 de
novembre per la qual s’interessa l’adopció de l’acord d’adhesió al manifest promogut per
l’Associació de Juristes Valencians (AJV) en matèria de Dret civil interessant la retirada dels
recursos d’inconstitucionalitat contra les normes del Dret civil valencià.
Tot seguit es promou un breu debat amb les intervencions següents:
[…/…]
Concloses les intervencions, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la moció presentada
i amb això l’adhesió al manifest redactat per l’ASSOCIACIÓ DE JURISTES VALENCIANS (AJV) en
defensa de la competència estatutària de la Generalitat Valenciana en matèria de Dret Civil.
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