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NOTIFICACIÓ 
 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'ESTE AJUNTAMENT, EN SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL DIA 21/11/2016, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EN 
TRÁMIT EXTRAORDINARI, VA ADOPTAR, ENTRE ALTRES, EL SEGÜENT 
 
ACORD: 
 
- 3.1.   -   EDUCACIÓ. MODIFICACIÓ ADDENDA AL CONVENI AMB NOUS 
ESPAIS 
 
 PATRICIA SAEZ OREA, tinenta d'alcalde, delegada d'Educació i 
Dinamització Lingüística, fent ús de les facultats que em conferix l'Alcaldia 
Presidència en virtut de Decret núm. 2249/2015, de 23 de juny, formula a la 
Junta de Govern la següent PROPOSTA:  
 
 En data 30 de juny de 2014 este Ajuntament va subscriure amb la 
mercantil ZARDOYA OTIS, SA un contracte administratiu de servici de 
manteniment d'ascensors en edificis públics, adjudicat per la Junta de Govern 
en sessió de data 2 de juny, amb una durada de dos anys, prorrogables per un 
any més. 
 
 Per acord de la Junta de Govern Local de 31 d'octubre de 2016 es va 
prorrogar el contracte indicat per termini d'un any, per la qual cosa tindrà efecte 
fins al dia 1 de juliol de 2017. 
 
 Conseqüència d'esta contractació és que l’Ajuntament de Torrent ha 
pagat les factures corresponents a càrrec de l’aplicació pressupostària adient.  
 

En la relació d'ascensors objecte del contracte indicat hi figuren, entre 
d’altres, els ubicats en els edificis següents: 

 
- Escola d'Adults, situada en la plaça de Sant Pasqual, núm. 20 

- Centre municipal d’educació infantil Ciutat Jardí, en el carrer Mare de 

Déu de Fàtima, 19 
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A més a més, per acord plenari de data 2 de març de 2015, de manera 
inicial, i de data 4 de maig de 2015, de manera definitiva, es va aprovar un 
encàrrec de gestió a la mercantil NOUS ESPAIS TORRENT, SAU, com a 
societat pública i mitjà propi d’este Ajuntament per a la prestació del servei de 
conservació, manteniment, reparació i reforma dels col·legis públics d’educació 
infantil i primària, d’educació especial i d’adults de Torrent. 

 
A este efecte es va subscriure el conveni regulador en data 11 de maig 

de 2015. 
 
No obstant l'anterior, i als efectes que ens ocupen, el manteniment dels 

ascensors va ser assumit per l'empresa pública municipal NOUS ESPAIS 
TORRENT, SAU mitjançant addenda de 12 de maig de 2016, incorporada al 
conveni regulador en virtut d'acord de la Junta de Govern Local de data 9 de 
maig de 2016. 
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Això significa que el manteniment dels dos ascensors citats més amunt 

correspon a NOUS ESPAIS TORRENT, SAU des del dia 12 de maig de 2016, i 
no obstant això, este manteniment ha sigut pagat per este Ajuntament perquè 
no s’ha fet la cessió del contracte. 

 
Per això, cal l'adopció d'algun tipus d'acord sobre este tema, ja siga la 

cessió (si és possible) a NOUS ESPAIS TORRENT, SAU de la part del 
contracte de manteniment relativa als dos ascensors indicats o bé la 
modificació del conveni regulador que excloga estos dos ascensors de 
l’encàrrec efectuat. 

 
 Quant a això, la clàusula onzena “Revisió del present conveni” disposa 
açò: 

 
 “El present conveni ha de ser revisat per motius o causes substancials 
que modifiquen les condicions previstes respecte a la prestació del servei, 
segons informe previ emés a l'efecte, amb el fi de mantindre'l actualitzat i de 
completar-ne la redacció en tot el que no s'haja pogut preveure en el moment 
d’elaborar-lo. 

 
Les qüestions a què es refereix este apartat s’han de formalitzar 

mitjançant document annex que s’incorporarà al conveni que hui es signa”. 
 
Donada la data en què ens trobem i la pròxima finalització del contracte 

de manteniment subscrit, es considera més oportuna i eficaç la introducció en 
el conveni d'un annex que excloga, per les raons indicades, els dos ascensors 
de què es tracta. 

 
Així doncs, es proposa a la Junta de Govern Local l'aprovació d'un 

annex al conveni regulador subscrit per este Ajuntament amb la societat pública 
NOUS ESPAIS TORRENT, SAU per a la prestació del servei de conservació, 
manteniment, reparació i reforma dels col·legis públics d’educació infantil i 
primària, d’educació especial i d’adults de Torrent, del qual queden exclosos 
durant el temps de vigència que resta del contracte de manteniment subscrit 
per aquest Ajuntament, els dos ascensors situats en l'Escola d'Adults i el centre 
d’educació infantil Ciutat Jardí. 

 
 Torrent, en la data de la signatura electrònica del present document. 

 
 
 
 
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. 
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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. 


