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NOTIFICACIÓ
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'ESTE AJUNTAMENT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 25/11/2019, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, VA
ADOPTAR, ENTRE ALTRES, EL SEGÜENT
ACORD:
- 2.1. EDUCACIÓ. PROPOSTA A JGL: APROVACIÓ ENCÀRREC
MANTENIMENT CENTRES DOCENTS PÚBLICS A NOUS ESPAIS
PATRICIA SÁEZ OREA, regidora delegada d’Educació i Publicacions, fent ús
de les facultats conferides en virtut del Decret d’Alcaldia número 2667/2019, de
26 de juny, formula la present

PROPOSTA
L’empresa municipal Nous Espais Torrent, SA que té la consideració de mitjà
propi personificat de l’Ajuntament, està encarregada del servei de manteniment,
conservació, reparació i reforma dels col·legis públics municipals d’educació
infantil i primària, d’educació especial i d’adults per acords de la Junta de
Govern de 5 de maig de 2015 i de 9 de maig de 2016, finalitzant aquest
encàrrec el 5 de maig de 2019 segons estableix el conveni signat al respecte
l’onze de maig de 2015 entre l’Ajuntament i la mercantil municipal.
Durant eixos anys, el servei de Nous Espais ha estat qualificat positivament
tant per la propia Delegació d’Educació com en les enquestes de satisfacció
que anualment s’han fet entre les direccions dels centres escolars i per això és
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de tot punt aconsellable que fent ús de l’art. 32 de la Llei 9/2017, se li torne a
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encarregar a Nous Espais Torrent, SA el servei de manteniment dels col·legis
municipals d’acord amb les següents estipulacions:
A).- Objecte de l’encàrrec
El servei de manteniment, conservació i reparació dels col·legis públics
municipals d’educació infantil i primària, d’educació especial i d’adults.
Aquest servei compren, entre d’altres anàlogues, la consolidació de cornises i
voladissos, la neteja o reposició de canalons i baixants, els lluïts de façanes, la
pintura interior i exterior de l’edifici, la reparació de cobertes i el sanejament de
conduccions i les reparacions, manteniment i revisions de totes les
instal·lacions de l’edifici en general.
També compren les revisions, manteniment i reparació dels sistemes de
climatització, el dels sistemes de protección contraincendis i llamps, el
d’ascensors, muntacàrregues, alarmes i sistemes de vigilància, el de jocs
infantils, mobiliari esportiu, bancs, papereres i altre mobiliari exterior i la
jardinería.
Està exclòs el subministrament de combustible per a la climatització i la neteja
dels edificis i patis.
B).- Duració de l’encàrrec
Cinc anys, amb efectes des del 9 de maig de 2019.
C).- Compensació económica
La compensació económica que rebrà Nous Espais per la prestació del servei
s’estableix per referència a les tarifes de l’Annex I redactades pels serveis
tècnics de l’Àrea de Territori i Ciutat i, en qualsevol cas, atenent al cost efectiu
soportat per l’empresa municipal per a d’aquelles activitats objecte de
l’encàrrec que es subcontracten amb empresaris particulars en els casos en
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que eixe cost siga inferior al resultant d’aplicar les tarifes a les activitats
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subcontractades, segons estableix l’art. 32.2.a) de la Llei 9/2017.
D).- Terminis de pagament
Nous Espais presentarà mensualment una certificació en la que s’aplicaran els
imports corresponents atenent els criteris indicats en l’apartat anterior. La
certificació anirà acompanyada de la consegüent factura que será supervisada
pel tècnic municipal que designe el Director de l’Àrea de Territori i Ciutat
E).- Quantia económica de l’encàrrec
La que figure en el pressupost municipal corresponent a cada anualitat. En el
pressupost en vigor, l’import és de 260.000 €
Per tot això propose a la Junta de Govern que fent ús de la competència que li
atorga la Disposició adicional segona de la Llei 9/2017, propose l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar les tarifes del servei

de manteniment, conservació i

reparació dels col·legis públics municipals d’educació infantil i primària,
d’educació especial i d’adults redactades per l’Àrea de Territori i Ciutat.
SEGON.- Encarregar a la societat municipal Nous Espais Torrent, SA el servei
de manteniment, conservació i reparació dels col·legis públics municipals
d’educació infantil i primària, d’educació especial i d’adults en els termes que
s’indiquen en la Moció. La societat municipal haurà de complir amb les
previsions contingudes en l’art. 32.7 de la Llei 9/2017 modificades per la
Disposició final quadragèsima quarta de la Llei 6/2018.
TERCER.- Formalitzar l’encàrrec en un document amb el contingut i la
publicació que s’estableix en l’art 32.6 de la Llei 9/2017.
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QUART.- Notificar el present acord a Nous Espais Torrent, SA, a l’Área
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d’Educació i Publicacions, a l’Àrea de Gestió de la Ciutat i Seguretat, a la
Secció de Contractació i Compres, a la Intervenció General i a l’Oficina
Pressupostària d’este Ajuntament.
La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que li atorga la legislació
vigent, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar tots el punts de la proposta esmentada.
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb
els articles 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de València, en
el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació o
publicació d'aquest acte.
No obstant això, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, de 1 d¿octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, podrà interposar-se potestativament
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat aquest acte, en el
termini d'un mes, comptador en els termes regulats al article 30 de la Llei
39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Tot això sense perjuí que puga interposar-ne qualsevol altre que estime
pertinent.
La qual cosa li notifique perquè en tinga coneixement i als efectes
escaients.
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