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 PLE  DE  L’AJUNTAMENT  Sessió: 10/2010 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  

Dia:  12 de juliol de 2010 
ASSISTENTS: 
Alcalde-President: Agustina Brines Sirerol  

Regidors presents: 

Grup PSPV Grup PP 
Eladi Mainar Cabanes  
Estefanía Gregori Robledillo 
David Mogort Alberola 
 

Sebastián Mahiques Morant 
Mónica Sancirilo Camarena 
Rafael Cabanilles Inza 
Antonio Magraner Camarena 

 
Grup BLOC  
Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 
Juli Ibáñez Montagud 

 
Grup ERPV (Esquerra) 
Joan Serra i Folguerà 

 
Grup EU – Arc Iris  

 

Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)  
Regidors absents:   

Secretària: Elisa Armengot Audivert 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les dinou hores i quaranta minuts del 
dia dotze de juliol de dos mil deu, es reuneixen les persones que dalt s’indica, en la condició que per 
a cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la 
qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent  

ORDRE DEL DIA:  

1 ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

1.1 Adjudicació Provisional del contracte de «Gestió del servei públic de d’arreplegada i 
transport de residus urbans domiciliaris en el terme municipal de Simat de la Valldigna». 

-------------------------------//---------------------------------------  

Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels punts de l’ordre del dia amb el resultat que 
tot seguit s’arreplega. 

1 ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 

1.1 Adjudicació Provisional del contracte de «Gestió del servei públic de d’arreplegada i 
transport de residus urbans domiciliaris en el terme municipal de Simat de la Valldigna». 

Vista la proposta de la Regidoria de Medi Ambient, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 

Atès que mitjançant acord plenari de data 19 de maig de 2010 s’aprovà l’expedient i el plec 
de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte de «Gestió del servei 
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públic de d’arreplegada i transport de residus urbans domiciliaris en el terme de Simat de la 
Valldigna» mitjançant la modalitat de concessió, per procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i així mateix es procedí a autoritzar la despesa que 
suposa la seva adjudicació. 

Atès que amb data 4 de juny de 2010 BOP núm. 131 es publicà l’anunci de licitació per 
termini de quinze dies en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia i en el perfil de contractant 
de l’òrgan de contractació, a fi de que els interessats presentessin les seves proposicions. 

Atès que durant la licitació es presentaren les proposicions que consten en l’expedient. 

Atès que amb data 7 de juliol d e2010 es constituí la mesa de contractació, i aquesta, després 
de la recepció de l’informe de valoració tècnica, realitzà una proposta d’adjudicació a favor de 
l’empresa JOAQUIN LERMA S.A., amb CIF A46284436, examinada la documentació que 
l’acompanya i d’acord amb aquesta i de conformitat amb l’establert en l’article 135.3 i la disposició 
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 

PROPOSA 

PRIMER.  Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte de «Gestió 
del servei públic de d’arreplegada i transport de residus urbans domiciliaris en el terme de Simat 
de la Valldigna» mitjançant la modalitat de concessió a l’empresa JOAQUIN LERMA S.A., amb 
CIF A46284436, per l’import de SEIXANTA-NOU MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC 
EUROS AMB DEU CÈNTIMS D’EURO (69.595,10 €) I CINC MIL CINC-CENTS SEIXANTA-
SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS D’EURO d’IVA, (5.567,61 €) (8%) i d’acord amb 
les propostes i alternatives plantejades pel adjudicatari en la seua proposició que formaran part 
integrant del contracte. 

SEGON. Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han resultat 
adjudicataris. 

TERCER. Notificar i requerir al JOAQUIN LERMA S.A., amb CIF A46284436, 
adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, dins dels deu dies hàbils següents al de la 
data de publicació de l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil de 
contractant, la següent documentació: 

1).-Els documents acreditatius d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social. 

2).- Els documents acreditatius d’haver constituït la garantia definitiva. 

3).- Els documents acreditatius haver abonat tots els anuncis de licitació. 

4).-La certificació dels ajuntaments de Benifairó de la Valldigna i Barx, sobre acreditació d'haver 
presentat oferta de licitació per a les seues respectives convocatòries del Contractes per a la gestió 
del Servici Públic d'Arreplega de Residus Sòlids domiciliaris. 

QUART. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de València i en el perfil de contractant.» 
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Obert el torn d’intervencions, el Regidor Joan Serra, explica la proposta. Diu que està a 
expenses de les preguntes perquè està suficientment explicat. S’alegra de que no hi hagen dubtes en 
el plenari, i que ja parlaran dels dubtes fora del mateix. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, per  unanimitat dels 11 membres 
assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda: PRIMER.  Declarar vàlida la 
licitació i adjudicar provisionalment el contracte de «Gestió del servei públic de d’arreplegada i 
transport de residus urbans domiciliaris en el terme de Simat de la Valldigna» mitjançant la 
modalitat de concessió a l’empresa JOAQUIN LERMA SA amb CIF A46284436, per l’import de 
SEIXANTA-NOU MIL CINC-CENTS NORANTE CINC EUROS AMB DEU CENTIMS 
D’EURO ( 69.595,10 €) I CINC MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-
UN CENTIMS D’EURO d’IVA, (5.567,61 €) ( 8%) i d’acord amb les propostes i alternatives 
plantejades pel adjudicatari en la seua proposició que formaran part integrant del contracte. 

SEGON. Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han resultat 
adjudicataris. 

TERCER. Notificar i requerir al JOAQUIN LERMA SA amb CIF 
A46284436,adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, dins dels deu dies hàbils 
següents al de la data de publicació de l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el perfil de contractant, la següent documentació: 

1).-Els documents acreditatius d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social. 

2).- Els documents acreditatius d’haver constituït la garantia definitiva. 

3).- Els documents acreditatius haver abonat tots els anuncis de licitació. 

4).-La certificació dels ajuntaments de Benifairó de la Valldigna i Barx, sobre acreditació d'haver 
presentat oferta de licitació per a les seues respectives convocatòries del Contractes per a la gestió 
del Servici Públic d'Arreplega de Residus Sòlids domiciliaris. 

QUART. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de València i en el perfil de contractant. 

En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de 
resolucions administratives, el Ple de l’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords 
aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem: 

«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós 
administratiu, davant el Jutjat del contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, o, 
potestativament, recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense 
perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis 
comptadors des l’endemà de la notificació.» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Simat de la Valldigna, 13 de juliol de 2010  

La Secretària 
Elisa Armengot Audivert 


