
Minuta núm. 13

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 8 DE JULIOL DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D'ACABAMENT: 14.10 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sra. ALCALDESSA:
MARIA CONSUELO ESCRIVÁ HERRAIZ

Srs. REGIDORS:
JOSE JESÚS APARISI ROMERO
MARIA VIRGINIA COTAINA VERDÚ
VICENTE FERMIN MORERA ROMAGUERA
ANDRÉS JESÚS SÁNCHEZ GÁMEZ
JUAN FRANCISCO PI APARICI
SALVADOR ESCRIVÁ TORMO
SALVADOR FUSTER MESTRE
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
MARÍA INMACULADA MAÑÓ PERIS
ROSA MARÍA SORIA ESCRIVÁ
ANA MARIA MORELL GÓMEZ
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
VICENT ROIG TOMÀS
VICENT CANET LLIDÓ
IMMA IBIZA COTS
BLAI PEIRÓ SANCHIS
YOLANDA PASTOR BOLO
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SR. SECRETARI:
FRANCISCO TUR O’RYAN

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  de  la  Sra.  Alcaldessa, 

MARIA  CONSUELO  ESCRIVÁ 

HERRAIZ,  en  primera 

convocatòria,  els  membres 

expressats  al  marge,  els  quals 

integren la majoria de l’Ajuntament, 

per dur a terme sessió extraordinària 

i pública.

Excusa  la  seua  assistència  la 

regidora Sra. Rosanna Torres Pérez.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER.-  APROVACIÓ,  SI  ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA D’11 DE JUNY DE 2011.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’acta de la sessió 
extraordinària d’11 de juny de 2011, i s’autoritza la seua transcripció al llibre d’actes 
corresponent.

SEGON.  PROPOSTA  DE  L’ALCALDIA  SOBRE  L’ADJUDICACIÓ  DE  LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “LA TARONJA”.

Vist que, els Plecs de clàusules econòmiques, administratives, i tècniques, que regeixen 
el procediment obert per a l’adjudicació de la concessió administrativa de la gestió del 
servei públic de l’escola infantil municipal “La Taronja” van estar aprovats pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió que va tindre lloc el dia 31 de març de 2011, i es va publicar el 
corresponent Anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 
92 de 19/04/2011.

Vist que, els plecs han estat exposats als interessats en el perfil de contractant d’aquest 
Ajuntament  d’Oliva,  juntament  amb  el  pressupost  d’explotació  econòmica  per  a  la 
concessió administrativa de la gestió i explotació del servei públic de l’Escola Infantil 
Municipal “La Taronja” de data 7 de març de 2011, elaborat pels tècnics municipals, i 
després del termini de presentació pliques o proposicions només han concorregut dues 
empreses,  que  són  EDUCASANJOSÉ  COOPV,  i  NINOS  GESTIÓ  EDUCATIVA, 
COOPV.

Vist que, la Mesa de Contractació constituïda en relació al procediment obert convocat 
per l’Ajuntament d’Oliva per tal de contractar la concessió administrativa dels serveis 
anomenats a l’epígraf, Exp. CONCESIÓN-SEC/01-2011, reunida el dia 24 de juny de 
2011, i en base als informes emesos pels tècnics municipals, de data 9 de juny de 2011 
(referit als criteris no avaluables mitjançant fórmules) i de 22 de juny d’enguany (referit 
als  criteris  avaluables  mitjançant  fórmules),  informes que constitueixen la  motivació 
adequada i suficientment detallada prevista en l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, va formular una sèrie de propostes d’acord 
al corresponent òrgan de contractació (el Ple de l’Ajuntament), les quals es concreten 
com tot seguit s’indiquen:
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1) Considerar  com l’OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, en els 
termes  assenyalats  en  l’article  135  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  la 
formulada per la mercantil NINOS GESTIÓ EDUCATIVA, COOPV, per haver obtés la 
major puntuació d’entre les dos ofertes objecte  d’anàlisi,  concretada en 84,94 punts. 
Així doncs, per part de l’Alcaldia s’haurà de requerir a aquesta mercantil perquè en el 
termini de DEU DIES HÀBILS, comptadors a partir del següent al de la recepció del 
mateix, presente la documentació i garantia definitiva que s’assenyala en la Clàusula 
XXIV del Plec de clàusules econòmiques - administratives.

2) Finalment, en el moment que per part de NINOS GESTIÓ EDUCATIVA, COOPV, 
es  done  compliment  degudament  a  l’esmentat  requeriment,  per  part  del  Ple  de 
l’Ajuntament, en la seua qualitat d’òrgan de contractació competent, i dins del termini 
màxim  de  CINC  DIES  hàbils,  haurà  de  procedir  a  adoptar  el  corresponent  acord 
d’adjudicació de la concessió administrativa que ens ocupa.

Conseqüentment  amb  les  propostes  elevades  per  la  Mesa  de  Contractació,  el 
corresponent  requeriment  a  l’empresa  considerada  com l’oferta  econòmicament  més 
avantatjosa, va estar notificat el dia 28 de juny de 2011, i s’ha tingut compliment el dia 
5 de juliol de 2011, segons escrit presentat en el Registre d’Entrada amb el núm. 8042, i  
per  tant,  queda  totalment  acreditat  en  el  corresponent  expedient  contractual  la 
constitució de la garantia definitiva per un import de 22.055,00 Euros; el fet de trobar-se 
al corrent en les obligacions tributàries i les derivades de la Seguretat Social, així com 
que s’acredita igualment l’existència d’una assegurança civil derivada de les activitats 
pròpies de l’empresa,  segons consta en l’informe emés a l’efecte per part del tècnic 
municipal en Contractació Administrativa de data 5 de juliol d’enguany.

Atés que, obert el torn d’intervencions, es produeix la que tot seguit s’indica:

 Sr. Salazar Cuadrado: “La veritat és que ja vaig manifestar en el seu moment, que 
jo no tenia res en contra de la prestació de serveis, diguem-ne de la gestió privada en 
aquest  cas;  la  veritat  és  que  no,  però  en  tant  que  això  vinga  acompanyat,  per 
exemple, d’un millor servei, i més econòmic si pot ser, almenys igual o que no se’n 
vaja tanta diferència. Però el que ve hui ací, en el que és la concessió administrativa, 
gestió privada a una empresa determinada, que és la que posa ací, la veritat és que és 
substancialment molt més elevada la proposta que es porta a cap ací, que la que 
s’estava prestant fins ara a través del que són els serveis municipals. I no estem 
parlant  que  se’n  vaja  un  diferència  mínima  d’un 10%,  un  15%,  o  un  20% per 
exemple, que ja és una quantitat respectable, estem parlant que pot anar-se’n més 
enllà del 80% de diferència; és a dir que la gestió privada ens eixiria amb més d’un 
80% més cara que la gestió pública fins ara. Amb tot i això sabem que la gestió 
pública  fins  ara  ha  sigut  deficitària;  és  evident  que  tots  els  serveis  que  presta 
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l’ajuntament no poden tindre superàvit. I per tant, jo en aqueix aspecte, i tenint en 
compte torne a dir el mateix, que sempre que es privatitza un servei, baix el meu 
concepte, des de Gent d’Oliva pensem que sempre és, principalment, per millorar el 
servei, i després si pot ser que no isca més car; o tan car, tant més car que de l’altra 
forma. Jo en aquest sentit, per tant, no puc votar a favor d’aquesta concessió. No puc 
votar a favor perquè estem parlant que s’encareix en més d’un 80% en alguns casos. 
I no cap dubte que com està la situació econòmica hui en dia no anem a ajudar a 
això en res a les famílies, i tampoc anem a ajudar que les dones i homes, sobretot les 
dones, puguen compaginar el que és el seu treball, el que és la conciliació de la vida 
familiar i laboral que solem dir. Per tant, en aquest aspecte, no puc donar el meu 
recolzament, i no ho faré a causa d’aqueixa grandíssima diferència, és a dir, aqueix 
encariment tan notable que sofreix aquest servei en concedir-lo a l’entitat aquesta, o 
a través d’aquesta gestió privada.”

Vista la proposta de l’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per majoria amb l’abstenció del 
regidors Sr. Salazar Cuadrado, acorda:

Primer.- Admetre i acceptar les dues pliques o proposicions presentades, concretades 
en  les  mercantils  EDUCASANJOSÉ  COOPV  i  NINOS  GESTIÓ  EDUCATIVA, 
COOPV, i en conseqüència declarar vàlid l’acte de licitació, en el procediment obert 
convocat  a  l’efecte  per  aquest  Ajuntament  d’Oliva,  amb vista  a  l’adjudicació  de  la 
concessió administrativa per a la gestió del servei públic de l’Escola Infantil Municipal 
“La Taronja” d’aquesta Ciutat d’Oliva.

Segon.- Aprovar la distribució de la puntuació que s’atorga a cadascuna de les empreses 
que  han  participat  en  la  licitació  que  ens  ocupa,  en  els  termes  que  figuren  en  els 
informes tècnics emesos a l’efecte de data 9 de juny de 2011 (referit a la proposta de 
distribució de la puntuació respecte als criteris NO avaluables mitjançant fórmules) i de 
22 de juny d’enguany (referit a la proposta de distribució de la puntuació respecte als 
criteris  avaluables  mitjançant  fórmules);  informes  que  la  Mesa  de  Contractació  ha 
considerat  com  a  motivació  adequada  i  suficient  a  la  corresponent  proposta 
d’adjudicació definitiva, en els termes en què es pronuncia l’article 135.4 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

La  puntuació  que  definitivament  s’acorda  per  a  les  dues  empreses  licitadores  es 
concreta, doncs, en:

1.- CRITERIS NO AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES 
EDUCASANJOSÉ COOPV NINOS  GESTIÓ  EDUCATIVA, 

COOPV 
PROJECTE DE GESTIÓ ORGANITZATIVA  22,00 PUNTS  21,00 PUNTS
PROJECTE DE GESTIÓ EDUCATIVA  20,00 PUNTS  20,50 PUNTS
 TOTAL PROPOSTA TÈCNICA  42,00 PUNTS  41,50 PUNTS
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2.- CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES
EDUCASANJOSÉ COOPV NINOS  GESTIÓ  EDUCATIVA, 

COOPV 
ESTUDI DE VIABILITAT I PROPOSTA DE 
TARIFES

 16,93 PUNTS  23,44 PUNTS

INVERSIONS A REALITZAR  0,00 PUNTS  15,00 PUNTS
PERCENTATGE  BAIXA  EN 
BONIFICACIONS SOCIALS

 0,00 PUNTS  5,00 PUNTS

TOTAL PROPOSTA ECONÒMICA  16,93 PUNTS  43,44 PUNTS

Finalment, i si addicionem les puntuacions atorgades en aquests dos apartats anteriors, 
la  PUNTUACIÓ  GLOBAL  TOTAL  que  han  obtés  les  empreses  licitadores  en  el 
procediment  obert per a la gestió,  en règim de concessió administrativa,  de l’Escola 
Infantil Municipal “La Taronja”, és de :

EDUCASANJOSÉ COOPV NINOS  GESTIÓ  EDUCATIVA, 
COOPV 

PROPOSTA TÈCNICA  42,00 PUNTS  41,50 PUNTS
PROPOSTA ECONÒMICA  16,93 PUNTS  43,44 PUNTS
 TOTAL PUNTUACIÓ GLOBAL  58,93 PUNTS  84,94 PUNTS

Tercer.- Adjudicar, de conformitat amb la previsió contesa en l’article 135.3 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i les Clàusules XXIII i XXIV 
del Plec de clàusules econòmiques, administratives, el contracte mitjançant concessió 
administrativa, de la gestió del servei d’Escola Infantil Municipal “La Taronja” d’Oliva, 
a favor de la mercantil  NINOS GESTIÓ EDUCATIVA, COOPV, CIF F-97980205, 
amb domicili social al carrer Rei En Jaume I, 2 de la localitat de Catarroja (València), 
CP 46470,  per  haver  estat  considerada  com l’OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS 
AVANTATJOSA, i obtindre la major puntuació, en aplicació dels criteris de puntuació 
previstos  a  la  Clàusula  XXII  del  Plec  de  clàusules  econòmiques,  administratives, 
concretat en un total de 84,94 punts,  tot i després d’haver compliment degudament el 
requeriment a que fa referència l’article 135.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Quart.- La mercantil adjudicatària, segons la seua proposició econòmica, es compromet 
a  assumir  pel  seu  compte  i  per  a  tots  els  cursos  escolars  de  durada  de  la  present 
concessió, un percentatge del  DOS PER CENT (2%) de les  bonificacions socials a 
aplicar en les quotes a satisfer pels alumnes.

Cinqué.-  La contraprestació econòmica que com aportació municipal haurà d’efectuar 
aquest  ajuntament,  en els  termes en què es  pronuncia la  clàusula VII.3  del  Plec de 
condicions econòmiques,  administratives,  així com l’oferta econòmica formulada pel 
contractista que ha estat adjudicatari, ho serà com a subvenció a l’explotació, i per tant, 
s’entendrà com a no subjecta a IVA, i ho serà per dos motius diferenciats:
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a) per l’import  que de forma anual  representen les bonificacions  de caràcter 
social que s’apliquen en les quotes/tarifes als usuaris del servei a excepció 
del 2% que ha d’assumir el concessionari del servei.

b) per l’import de la disminució que efectivament representen els abonaments 
d’escolarització tinguts en compte per a redactar el pressupost d’explotació 
econòmica  municipal  i  els  realment  concedits,  sempre  que  el  resultat  de 
l’explotació econòmica d’aquesta activitat per part de l’adjudicatari supose 
un resultat negatiu.

Sisé.-  La  concessió  que  ens  ocupa  s’atorga  per  un  termini  de  DEU  CURSOS 
ESCOLARS, computant-se l’inici de la gestió i explotació del servei amb efectes del 
dia  1 de setembre de 2011 i per tant finalizant el 30 de juny de 2021, fent coincidir 
l’inici i finalització de cada curs escolar amb el calendari laboral aprovat a l’efecte i 
d’aplicació a la ciutat d’Oliva.

Seté.-  La  proposta  d’aplicació  de  les  principals  tarifes  o  quotes  que  la  mercantil 
adjudicatària NINOS GESTIÓ EDUCATIVA, COOPV formula és la següent:

1) Dins de l’horari general de funcionament de l’Escola Infantil “La Taronja”
Concepte Quota proposada
Quota per matrícula  60,00 €
Quota per material escolar  27,00 €

en tres vegades a l’any 

Concepte Quota proposada
Quota per ensenyament i menjador  208,00 €
Quota per ensenyament sense menjador  139,00 € 
Quota tiquet diari de menjador  4,25€ 
Abonament 10 tiquets menjador  40,00€
Abonament 5 tiquets menjador  20,75€

2) Fora de l’horari general de funcionament de l’Escola Infantil “La Taronja”

Concepte Quota proposada
Quota per hora extra d’assistència  3,00€/h.
Quota  per  assistència  mes  juliol  sense 
menjador  130,00€

Vuité.-  En  els  termes  que  figuren  a  la  clàusula  XX.3  del  Plec  de  condicions 
econòmiques, administratives que regeixen aquesta concessió administrativa, la tècnica 
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municipal d’Educació queda designada com a RESPONSABLE DEL CONTRACTE, 
amb els comesos i abast assenyalats a l’article 41 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic.

Nové.-  Procedir  a  la  devolució  de  les  garanties  provisionals  a  tots  i  cadascun  dels 
licitadors que han pres part en el procediment obert convocat per aquest ajuntament, Rfª 
EXP: CONCESIÓN-SEC/01-2011, inclosa la mercantil que ha estat adjudicatària, llevat 
el cas que vulga optar per la possibilitat contemplada en l’apartat 5é de l’article 91 de la 
Llei 30/2007, aplicant l’import de la garantia provisional a la definitiva.

Desé.- Procedir a la notificació en legal forma de l’acord als licitadors interessats en el 
procediment  contractual  que  ens  ocupa;  i  també  que  es  publique  en  el  Perfil  del 
Contractant  d’aquest  ajuntament  així  com en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
València.

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  el  senyor  President  alça  la  sessió  a  l'hora 
assenyalada a l'encapçalament; de tot el que ha ocorregut i de les intervencions emeses 
s'estén aquesta acta, cosa que, com a Secretari, certifique, amb el vist i plau del senyor 
President.

 Vist i plau
El President
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