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A N U N C I 

 
De conformitat amb l'establit en l'article 154, en relació amb l'art. 138.3 del text refós de 
la llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, es difón mitjançant la xarxa telemàtica municipal (pàgina “web”, secció de 
contractació pública), les adjudicacions i formalitzacions de contractes de serveis i 
subministraments, així com de contractes administratius especials, efectuades durant el 
present exercici de 2015, que s'enumeren tot seguit: 
 
Serveis: 
 
**Expt 800/2014.1/GEN Assegurament de responsabilitat civil. 
**CPV: 66516000-0. Serveis d'assegurances de responsabilitat civil. 
Procediment: negociat amb publicitat. 
B.O.P. nº 293, de 10.12.2014 i B.O.P. nº 27, de 10.02.2015 
Tipus: 21.800,00 €/any. 
Licitadors: **ZURICH **INSURANCE **PLC, **HELVETIA SEGURS, **MAPFRE 
SEGUROS DE EMPRESAS i **SEGURCAIXA ADESLAS. 
Adjudicació: Resolució núm.  714/2015, de 24 de març de 2015.  
Adjudicatària: **SEGURCAIXA ADESLAS SEGUROS I REASEGUROS **SA  
Import: 14.170.00 €/any. 
Data de formalització del contracte i pòlissa: 27.03.2015. 
Durada: 2 anys (01.04.2015-31.03.2017), prorrogable per 2 anualitats successives. 
 
**Expt 800/2014.2/GEN Assegurament de danys a edificis i instal·lacions municipals 
**CPV: 66515000-3. Serveis d'assegurances de danys. 
Procediment: negociat amb publicitat. 
B.O.P. nº 282, de 27.11.2014 i B.O.P. nº 27, de 10.02.2015 
Tipus: 14.500,00 €/any. 
Licitadors: **ALLIANZ, **REALE, **AXA SEGUROS GENERALES, **MAPFRE, 
**GENERALI ESPAÑA **SA i **SEGURCAIXA ADESLAS. 
Adjudicació: Resolució núm.  717/2015, de 24 de març de 2015.  
Adjudicatària: **HELVETIA Compañía Suïza de seguros y reaseguros **SA 
Import: 7.722,06 €/any. 
Data de formalització del contracte i pòlissa: 30.03.2015. 
Durada: 2 anys (01.04.2015-31.03.2017), prorrogable per 2 anualitats successives. 
 
**Expt 800/2014.3/GEN Assegurament d'accidents de personal i càrrecs electes 
**CPV: 66512100-3. Serveis d'assegurances d'accidents. 
Procediment: negociat sense publicitat. 
Tipus: 2.500,00 €/any. 
Licitadors: **ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS**SA. 
Adjudicació: Resolució núm.  571/2015, de 6 de març de 2015.  
Adjudicatària: **ALLIANZ Compañía de Seguros y Reaseguros**SA. 
Import: 2.000,00 €/any. 
Data de formalització del contracte i pòlissa: 10.03.2015. 
Durada: 2 anys (01.04.2015-31.03.2017), prorrogable per 2 anualitats successives. 
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**Expt 833/2014: Assistència tècnica i col·laboració en la recaptació executiva i 
**cobranza de sancions per infraccions de tràfic. 
**CPV: 75130000-6. Serveis de suport als poders públics. 
Tipus: 380.284,00 € (IVA no inclòs), corresponent a 2 anys 
Procediment: obert. Difusió: B.O.P. nº 288, de 04.12.2014. 
Adjudicació: Junta de Govern Local, en sessió de 19 de gener de 2015. 
Import d'adjudicació: 235.773,80 € (IVA no inclòs). 
Adjudicatària. COORDINADORA DE GESTIÓN DE  INGRESOS **SA (**CGI **SA). 
Data de formalització del contracte: 27.02.2015. 
Durada: 27 de març de 2015 a 26 de març de 2017 (més pròrrogues). 
 
 
**Expt 203/2015/BAS. Auditoria externa de comptes.  
**CPV: 74121200-5. Serveis d'auditories de comptes. 
Tipus: 9.090,91 € + 1.909,09 (IVA) = 11.000,00 € (IVA inclòs). 
Procediment: obert. Convocatòria: resolució núm. 579/2015, de 6 de març. 
B.O.P. nº 61, de 31.03.2015. 
Licitadors: **ESPAUDIT GABINET D'AUDITORIA **SAP, **ALBADIT Auditors  **SLP,TAM 
ASOCIADOS **SLP, **GRANT **THORNTON **SLP, UTE **BRAIN **STORMING **AUDIT SL P i 
**CYO CONSULTORES Y AUDITORES **SLP, i SERVICIOS EMPRESARIALES ARQUIMEDES 
**SLP.  
Adjudicació: Resolució núm. 1.172/2015, de 13 de maig de 2015. 
Adjudicatari: TAM AUDITORES ASOCIADOS **SLP. 
Import: 5.000,00 € + 1.050,00 (IVA) = 6.050,00 € (IVA inclòs). 
Data de formalització del contracte: 18.05.2015. 
Durada: 2 mesos (18.05.015-17.07.2015), prorrogables. 
 
 
**Expt 233/2015/BAS. Serveis postals i telegràfics. 
**CPV: 64110000-0. Serveis postals. 
Tipus: 41.700,15 €/any (IVA inclòs), segons tarifes postals. 
Procediment: obert. Convocatòria: Junta de Govern Local, de 07.04.2015. 
B.O.P. nº 78, de 27.04.2015. 
Licitadors: **VALNOT SL i ES CORREOS Y TELÉGRAFOS **SAU. 
Adjudicació: Junta de Govern Local, en sessió de 07.09.2015. 
Adjudicatari: S.I. CORREOS Y TELÈGRAFOS S.A.U. 
Import: 37.382,57 €/any (segons tarifes) 
Data de formalització del contracte: 01.10.2015. 
Durada: 2 anys (01.10.2015-30.09.2017), prorrogable per 2 anys més (màxim 4 anys). 
 
 
**Expt 646/2015/BAS. 
Objecte: pròrroga de contracte de serveis de manteniment de càmeres de 
**videovigilancia. 
Resolució núm.1.505/2015, de 17 de juny de 2015. 
Contractista: ELECTRÒNICA **GUIREX S.L. 
Import: 6.863,17 + 1.441,27 (IVA)= 8.304,44 € / any (IVA inclòs) 
Data de formalització de **addenda al contracte: 18.06.2015. 
Durada: 25.06.2015 – 24.06.2016, improrrogable. 
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**Expt 838/2015/BAS. 
Objecte: pròrroga de contracte de serveis d'inspecció d'instal·lacions de baixa tensió. 
Resolució núm.1.854/2015, de 3 d'agost de 2015. 
Adjudicatari: MORET ELECTRÒNICA S.L. 
Import: 6.988,68 + 1.467,62 (IVA) = 8.456,30 € / any (IVA inclòs) 
Data de formalització de **addenda al contracte: 04.08.2015. 
Durada: 04.08.2015 - 03.08.2016, improrrogable. 
 
**Expt 839/2015/BAS. 
Objecte: Serveis de manteniment de senyalització vial horitzontal. 
**CPV: 50232200-2. Serveis de manteniment de senyals de tràfic. 
Tipus:  89.665,80 + 18.829,80 (IVA) = 108.495,62 €, corresponent a 4 anys. 
Procediment: negociat amb publicitat. BOP núm. 201, de 20 d'octubre de 2015. 
Convocatòria. Junta de Govern Local, en sessió de 07.09.2015. 
Licitadors: SEÑALIZACIONES VILLAR **SA, **PROSEÑAL **SLU, 
**MULTISERVICIOS TRITÓN SL, **SEROVIAL SL, VIALES LEVANTINOS SL, **API 
MOVILIDAD **SA, SEÑALIZACIONES FERNÁNDEZ GONZÁLEZ SL i URBE Y 
PAISAJE SL. 
Adjudicació: Resolució núm. 2.646/2015, de 20 de novembre de 2015. 
Adjudicatari: **SEROVIAL SL. 
Import: 17.186,69 + 3.609,20 (IVA) = 20.795,89 €/any (IVA inclòs) o 83.183,56 € (IVA 
inclòs)/4 anys. 
Data de formalització del contracte: 10.12.2015. 
Durada: 10.12.2015 – 09.12.2017, prorrogable. 
 
**Expt 891/2015/BAS. 
Objecte: Serveis professionals d'assistència jurídica en assumptes complexos i 
**trascendentes per jurista de reconeguda competència o prestigi.. 
**CPV: 79100000-5. Serveis jurídics. 
Tipus:  55.647,47 €, corresponent a 2 anys + 11.685,97 (IVA) = 67.333,44 €. 
Procediment: negociat sense publicitat. 
Convocatòria: Resolució núm. 2.368/2015, de 22 d'octubre de 2015. 
Adjudicació: Resolució núm. 2.607/2015, de 17 de novembre de 2015. 
Adjudicatari: JOSÉ Mº BAÑO LEÓN. 
Import: 2.302,53 + 483,53 (IVA) = 2.786,06 €/mes o 66.865,47 € / 2 anys (IVA inclòs). 
Data de formalització del contracte: 01.12.2015. 
Durada: 2 anys (01.12.2015 – 30.11.2017), improrrogable.  
 
**Expt 893/2015/BAS. 
Objecte: Serveis d'assistència mèdic quirúrgica i d'especialitats a funcionaris integrats 
(en actiu i en situació de passiu) 
**CPV: 66512220-0. Serveis d'assegurances mèdiques. 
Tipus:  192.288,00 €, corresponent a 4 anys (tributs i repercussions incloses). 
Procediment: obert. Anunci: BOP núm. 227, de 25 de novembre de 2015. 
Convocatòria: acord de Junta de Govern Local de 10 de novembre de 2015. 
Licitadors: **Segurcaixa Adeslas i **ASISA. 
Adjudicació: Resolució núm. 3.002/2015, de 30 de desembre, ratificada per **JGL en 
sessió d'11.01.2016 
Adjudicatari: **SEGURCAIXA ADESLAS **SA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
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Import: 192.288,00 € sense revisió de preus més ofertes complementàries (quadre 
mèdic i manteniment). 
Data de formalització del contracte: 18.01.2016. 
Durada: 2 anys (01.01.2016 – 31.12.2017), prorrogable per 2 anys més. 
 
**Expt 925/2015/BAS. 
Objecte: pròrroga de contracte de serveis de grua per a treballs de conservació 
d'enllumenat públic, tractament d'arbrat en zones verdes de gestió municipal i altres 
instal·lacions. 
Resolució núm. 2143/2015, de 25  de setembre   de 2015. 
Adjudicatari: ENRIQUE **DESCO S.L. 
Import: 29.568,61 + 6.209,41 (IVA) =  35.778,02 € / any (IVA inclòs). 
Data de formalització de **addenda al contracte: 29.09.2015. 
Durada: 27.09.2015 – 26.09.2016, prorrogable per un any més.  
 
**Expt /2015/BAS. 
Objecte: pròrroga de contractes de serveis d'assistència jurídica a víctimes de violència en 
diferents segments de la població (dones, menors i assetjament escolar). 
Resolució núm. 93/2016, de 14  de gener de 2016. 
Adjudicatari: AINA TOUS VIDAL 
Import: 13.200,00 + 2.772,00 (IVA) =  15.972,020 € / any (IVA inclòs). 
Data de formalització de **addenda al contracte: 14.01.2016. 
Durada: 01.01.2016 – 08.09.2016, prorrogable per dos anys.  
 
**Exp 97/ 2012/GEN. 
Objecte: modificació de contracte de serveis múltiples (neteja viària i d'edificis i 
instal·lacions municipals i recollida de restes vegetals). 
Contingut: minoració d'import en 20.892,23 €  i increment en 89.010,04 €. 
Òrgan de contractació: acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2015, 
ratificada per Ple en sessió de 26.01.2016. 
Import: 919.753,52 + 193.148,24 (IVA) = 1.112.901,76 € (IVA inclòs). 
Data de formalització de **addenda al contracte: pendent de signatura. 
Durada: 16.10.2015 – 15.10.2016, prorrogable per dos anys.  
 
 
Subministraments:  
 
**Expt 836/2014/BAS.  Objecte: Subministrament de caldera biomassa i extracció de 
cendres 
Selecció a través de subvenció de la **DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, per inclusió en actitud 
d'eficiència energètica en equips de calefacció (**PEEEC). 
Adjudicació: Resolució núm. 1.526/2015, de 18 de juny de 2015. 
Adjudicatari: UTE INGENIO GESTIÓN Y TÈCNICA SL (**ATECMED )- **IMAGETEC. 
Import: 43.557,73 € (IVA inclòs). Aportació municipal: 8.711’55 € 
Data de formalització del contracte: 14.09.2015. 
Durada: Fins a 11 de setembre de 2015. Garantia: 3 anys. 
 
**Expt 10/2015/BAS. **Dispensadores d'aigua en diverses dependències municipals. 
**CPV: 15981000. Aigua mineral. 
Procediment: negociat sense publicitat. 
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Tipus: 8.400,00 € (IVA no inclòs), corresponent a 2 anys. 
Convocatòria: Resolució núm. 263/2015, de 5 de febrer. 
Licitadors: **EASY **WATER **SOLUTIONS SL + **ELIS **MANOMATIC **SA 
Adjudicació: Resolució núm.  838/2015, de 8 d'abril. 
Adjudicatària: **EASY **WATER **SOLUTIONS SL 
Preu d'adjudicació: 3.420,45 € /any (IVA inclòs). 
Data de formalització del contracte: 23.04.2015. 
Durada: 17 d'abril de 2015 – 17 d'abril de 2017, prorrogable per 2 anualitats. 
Modificació: ampliació de punts de subministraments, segons resolució núm. 
2.717/2015, de 30 de novembre de 2015, per cost anual de 45,61 € (IVA inclòs). 
 
**Expt 227/2015/BAS.  
Subministrament per **renting de 2 vehicles amb destinació a la Policia Local. 
**CPV: 34114200-8. Automòbils de policia. 
Tipus: 75.867,77 €, corresponent a 4 anys (IVA no inclòs). 
Procediment: negociat amb publicitat.  
Convocatòria: Resolució núm. 789/2015, de 31 de març de 2015. 
BOP nº 75, de 22,04,2015.  
Licitadors: **ALPHABET ESPANYA **FLEET **MANAGEMENT **SA + **ANDACAR 
2000 **SA 
Adjudicació: Resolució núm. 1.456/2015, d'11 de juny. 
Adjudicatari: **ANDACAR 2000 **SA. 
Import: 1.500,00 €/mes + IVA i abonament per km no consumit de 0,039 €/km i càrrec 
per km addicional de 0,030 €/km (IVA inclòs). 
Data de formalització del contracte: 30.06.2015. 
Durada: 1 de juliol de 2015 a 30 de juny de 2018. 
 
**Expt 279/2015/BAS.   
Objecte: Subministrament d'energia elèctrica (alta tensió) 
Selecció a través de central de compres de la **DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. 
Adjudicació: Junta de Govern Local, de 07.04.2015. 
Adjudicatari: IBERDROLA CLIENTES S.A.U. 
Import: 115.746’00 €/any (IVA inclòs). 
Data de formalització del contracte: 17.04.2015. 
Durada: 17 d'abril de 2015 – 17 d'abril de 2016, prorrogable.  
 
**Expt 280/2015/BAS.  
Objecte: Subministrament d'energia elèctrica (baixa tensió) 
Selecció a través de central de compres de la **DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. 
Adjudicació: Junta de Govern Local, de 07.04.2015. 
Adjudicatari: IBERDROLA CLIENTES S.A.U. 
Import: 429.581’00 €/any (IVA inclòs). 
Data de formalització del contracte: 17.04.2015. 
Durada: 17 d'abril de 2015 – 17 d'abril de 2016, prorrogable. 
 
**Expt 611/2015/BAS. 
Objecte:  Subministrament de gas natural per a col·legis públics i Poliesportiu municipal. 
Selecció a través de central de compres de la **DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. 
Adjudicació: Resolució núm. 1.574/2015, de 26 de juny de 2015. 
Adjudicatari: GAS NATURAL SERVICIOS **SDG S.A. 
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Import: 28.011’64 €/any (25.163’58 € per a col·legis + 2.848’07 € per a Poliesportiu). 
Data de formalització del contracte: 30.06.2015. 
Durada: 6 de juliol de 2015 a 5 de juliol de 2016, prorrogable segons Acord marc. 
 
**Expt 909/2015/BAS. Objecte. Servei de telefonia mòbil. 
Selecció a través de central de compres de la **DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. 
Adjudicació: Resolució núm. 2.088/2015, de 22 de setembre de 2015. 
Adjudicatari: VODAFONE ESPAÑA S.A.U. 
Import: 62.959’99 €/any, segons tarifes. 
Data de formalització del contracte: 06.11.2015. 
Durada: 24 de setembre de 2015 – 23 de setembre de 2016, prorrogable. 
 
**Expt 528/2015/BAS.  Objecte: Subministrament de sistema de projecció digital. 
**CPV: 38652000-0. **Proyectores de cinema. 
Procediment: negociat sense publicitat. 
Tipus de licitació: 57.851,24 € + 12.148,76 (IVA) = 70.000,00 € (IVA inclòs). 
Convocatòria: Resolució núm. 1.378/2015, de 3 de juny de 2015. 
Licitadors:  TC NAVARRO SL + **PROYECSON **SA. 
Adjudicació: Resolució núm. 1.558/2015, de 24 de juny de 2015. 
Adjudicatari: TÈCNICA CINEMATOGRÀFICA NAVARRO SL 
Import: 53.032,20 + 11.136,76 (IVA) = 64.168’96 € (IVA inclòs). 
Data de formalització del contracte: 29.06.2015. 
Durada (termini de lliurament i instal·lació): fins a 31 de juliol de 2015. 
 
**Expt 1076/2015/BAS. Objecte: subministrament de dispositius de tecnologia LED para 
interior. 
Selecció a través de central de compres de la **DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. 
Adjudicació: Resolució núm. /2015, de  de  de 2015. 
Adjudicatari: SOCIEDAD IBÈRICA DE CONSTRUCCIONES ELÈCTRICAS **SA- 
**SICE. 
Import: 82.644,54 + 17.355,35 (IVA) = 99.999,89 € (IVA inclòs). 
Durada (terminis de lliurament): un mes, prorrogable o en atenció a necessitats del 
servei.  
 
 
Contractes especials: 
 
Arrendament civil de parcel·les amb destinació a equipament (aparcament de vehicles) 
Emplaçament: Av. Corts Valencianes – Av. Alcalde Enrique **Dàries 
Adjudicació: Resolució núm. 803/2015, de 2 d'abril de 2015. 
Arrendadors: Germans Garrido Rubio, Gns. Rubio Coll i Gns. Rubio Miguel. 
Import del cànon **arrendaticio: 6.827’00 €/any + IVA c/o.Dates de formalització dels 
contractes: 23.03.2015, 26.03.2015 i 31.03.2015. 
Durada: 6 anys (01.04.2015 – 31.03.2021).   
 
Concessions:  
 
**Expt. 45/2014/GEN Objecte: explotació de bar restaurant del Poliesportiu Municipal 
 Procediment: obert 
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 Tipus de licitació: 8.292’98 €/any (IVA no inclòs) de cànon (sense bonificació) + 
repercussions. 
 Durada: 10 anys.  
 Condicionant: execució d'obres d'adaptació per import de 75.686’23 € de 
pressupost de contracta. 
 Adjudicació: deserta, per no reunir els licitadors els requisits de solvència. 
 Licitació per procediment negociat sense publicitat: 
 Adjudicació: Resolució núm. 4/2015, de 5 de gener, ratificada per Ple, en sessió 
de 26 de gener de 2015. 
 Adjudicatària: Dª Adriana **Mihalache **Chirpac. 
 Data de formalització del contracte: 19.01.2015. 
 Cessió de contracte: Resolució núm. /2015, d'abril de 2015. 
 Cessionària: **CLADENAYA RESTAURACIÓN S.L. 
 Cànon anual: 3.000 € + IVA i despeses repercutibles. 
 
Cessió de contracte de concessió per a ocupació privativa de l'edifici de la Masia del 
Pilar amb destinació a Residència d'Ancians i Centre de Dia, així com l'ocupació i ús 
privatiu del domini públic destinats a Residència i Centre de Dia, Aparcament i SPA en 
el terme municipal” 
Cedent. UTE formada per **GESMED (**GESTIO SOCIO **SANITARIA AL 
**MEDITERRANI SL) i MANTENIMIENTO  Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS **SA 
Cessionària: **GERORESIDENCIALES SL 
 
**Exp 1138/20157BAS. 
Objecte: pròrroga de concessions de domini públic local per a instal·lació d'estacions 
base de telefonia mòbil. 
Concessionaris: TELEFÓNICA MÒVILES ESPAÑA **SAU, **FRANCE TELECOM 
ESPAÑA **SA, **XFERA MÒVILES **SA i VODAFONE ESPAÑA **SAU. 
Contingut: Actualització de cànon anual. Import: 7.402,23 €/any. 
Durada: 8 de novembre de 2015 a 7 de novembre de 2020. 
Acord: Junta de Govern Local, en sessió de 21 de desembre de 2015. 
 
 L’ **Eliana, a 1 de febrer de 2016. 
 
  


