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           PLE  DE  L’AJUNTAMENT  Sessió: 8/2010 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  

Dia:  17 de maig de 2010 
ASSISTENTS: 
Alcalde-President: Agustina Brines Sirerol  

Regidors presents: 

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

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  

 

  
Regidors absents:  Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu) 

Secretària: Elisa Armengot Audivert 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les dinou hores i quaranta-cinc minuts 
del dia disset de maig 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. Examen i aprovació de les actes corresponents a la sessions celebrades els dies 1 de març i 
29 de març de 2010. 

1.2. Aprovació Reglament de Servei de Residus Urbans del Terme municipal de Simat de la 
Valldigna. 

1.3. Aprovació expedient de contractació de Gestió de Servei Públic de Recollida i Transport de 
Residus sòlids urbans domiciliaris mitjançant procediment obert, tramitació urgent i aprovació 
del plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir el contracte. 

1.4. Adjudicació provisional de l’obra“Ampliació i Rehabilitació de planta baixa per servei 
cultural de biblioteca i supressió de barreres arquitectòniques” inclosa dins del Fons Estatal per 
l’Ocupació i Sostenibilitat Local. 

1.5. Adjudicació Gestió i cobrament recollida paper-cartro i envases lleugers. 

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

ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a la sessions celebrades els dies 1 de 

març i 29 de març de 2010. 

Es procedeix a examinar les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 1 i 29 de 
març de 2010. 

Obert el torn d’intervencions, el Regidor Joan Serra vol corregir una errada que apareix a 
l’última pàgina del plenari del dia 29 de març, ja que on diu “acreditar” , ha de dir “desacreditar”. 

Finalitzades les intervencions, es procedeix a la votació i per unanimitat dels 10 membres 
assistents, acorden aprovar les mateixes. 

1.2 Aprovació Reglament de Servei de Residus Urbans del Terme municipal de Simat 
de la Valldigna. 

Vista la proposta d’Alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist l’expedient  que està tramitant-se per la aprovació  del Reglament del Servei de Residus 
Urbans del Terme Municipal de Simat de la Valldigna. 

Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació : 

Primer. Aprovar provisionalment el Reglament del Servei de Residus Urbans del Terme 
Municipal de Simat de la Valldigna,  amb la següent redacció:  

« REGLAMENT DE SERVEI DE RESIDUS URBANS  DEL TERME M UNICIPAL DE 
SIMAT DE LA VALLDIGNA 

ÍNDEX D'ARTICLES  

ARTICLE 1. Fonament Legal 

ARTICLE 2. Objecte. 

ARTICLE 3. Àmbit d'aplicació. 

ARTICLE 4. Definicions. 

ARTICLE 5. Residus domiciliaris. 

ARTICLE 6. Residus comercials. 

ARTICLE 7. Residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees 
recreatives i platges. 

ARTICLE 8. Animals domèstics morts. 

ARTICLE 9. Mobles i efectes. 

ARTICLE 10. Vehicles abandonats. Residus Restes de Poda Procedent dels domicilis 
particulars. 
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ARTICLE 11. Residus i runes procedents d'obres menors de construcció i reparació 
domiciliària. 

ARTICLE 12. Residus sanitaris. 

ARTICLE 13. Arreplega selectiva. 

ARTICLE 14. Infraccions. 

ARTICLE 15. Prescripció de les infraccions. 

ARTICLE 16. Sancions. 

ARTICLE 17. Prescripció de les sancions. 

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 

ARTICLE 1. Fonament Legal 

És fonament legal del present  Reglament de Servicis el que estableix l'article 45 de la 
Constitució Espanyola, conforme a què tots tenen dret a gaudir d'un medi ambient adequat per al 
desenvolupament de la persona, així com el deure de conservar-ho. 

La present  Reglamentació es dicta de conformitat amb què disposen els articles 25.2.f) i l), 
26 i 84 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; 4.3 i 20 de la Llei 
10/1998, de 21 d'abril, de Residus; i 6 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la 
Comunitat Valenciana. 

En compliment dels mateixos, i seguint el procediment de l'article 49 de la Llei de Bases del 
Règim Local, s'acorda establir la present  Reglamentació. 

ARTICLE 2. Objecte. 

El present Reglament té com a objecte protegir el medi ambient i la salut i benestar dels 
ciutadans del Municipi de  SIMAT DE LA VALLDIGNA, regulant les condicions d'arreplega de 
residus urbans o municipals. 

ARTICLE 3. Àmbit d'aplicació. 

Les disposicions de la present  reglamentació  seran aplicables en tot el terme municipal de  
SIMAT DE LA VALLDIGNA. 

ARTICLE 4. Definicions 

En virtut de l'article 4 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat 
Valenciana, seran «residus urbans o municipals»: 

a) Els generats en els domicilis particulars, comerços, oficines i servicis sense perjuí del que 
estableix l'article 6. 

b) Tots aquells que no tinguen la classificació de perillosos i que per la seua naturalesa o 
composició puguen assimilar-se als produïts en els anteriors llocs o activitats. Tindran esta 
consideració, entre altres, els residus següents: 
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a. Els residus del grup I i II generats en les activitats sanitàries i hospitalàries segons el que s'ha 
regulat en el Decret 240/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, pel que es va aprovar el 
Reglament Regulador de la Gestió de Residus Sanitaris. 

b. Residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges. 

c. Animals domèstics morts, així com mobles i efectes d'usar i tirar domèstics. 

d. Residus i runes procedents d'obres menors de construcció i reparació domiciliària.  

En virtut de l'article 3.c) de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus, i de l'article 4.c) de la 
Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, es defineixen com 
«residus perillosos» aquells que figuren en la llista de residus perillosos, aprovada en el Reial 
Decret 952/1997, així com els recipients i envasos que els hagen contingut. Els que hagen sigut 
qualificats com perillosos per la Normativa comunitària i els que puga aprovar el Govern de 
conformitat amb què estableix la Normativa europea o en Convenis Internacionals de què Espanya 
siga part. De la mateixa manera, són residus perillosos aquells que, inclús no figurant en la llista de 
residus perillosos, tinguen tal consideració de conformitat amb què disposa el Reial Decret 
952/1997, de 20 de juny. 

ARTICLE 5. Residus Domiciliaris. 

A. Estos residus es separaran sent dipositats en els contenidors següents: 

1. Per a matèria orgànica [contenidor  universal]: s'evacuaran els residus orgànics propis de 
la llar, així com els residus semblants procedents de restaurants, bars, mercats, supermercats, etc. 

2. Per al paper i cartró [contenidor blau]: s'evacuaran les revistes, periòdics, cartons, paper 
d'ordinador i qualsevol classe d'envasos i envoltures d'eixos materials. 

3. Per al vidre [contenidor verd]: s'evacuaran botelles i pots de vidre així com un altre tipus 
d'envasos d'este material. 

4. Per als envasos [contenidor groc]: s'evacuaran bricks, botelles de plàstic, envoltures i 
envasos de plàstic, llandes de conserva i semiconserva, pots de beguda i, en general, els envasos de 
productes alimentaris no inclosos en un altre tipus de contenidor. 

5. Per a les piles [en els contenidors determinats a este efecte]: es dipositaran les piles i 
bateries. 

6. Per a Oli domèstic (contenidors taronja): es dipositarà l’oli de cuina en botella de plàstic 
degudament tancada. 

B. Els habitants hauran d'evacuar la matèria orgànica en bosses de plàstic degudament 
tancades i dipositar-los en els contenidors adscrits a este efecte; queda prohibit dipositar els residus 
urbans en els carrers i voreres fora d'estos contenidors. 

L'horari establert per a evacuar els residus orgànics és  a partir de 21:00 hores a 00,00 hores, 
en horari d’estiu i de 20:00  hores a 00:00 hores en hivern. 

C. Els residus d'arreplega selectiva com a paper cartó, envasos lleugers, vidre, etc. i  altres 
residus podran dipositar-se en qualsevol moment del dia o de la nit, sempre procurant no fer soroll 
ni pertorbar la tranquil·litat dels veïns. 
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D. L'empresa responsable de la recollida s’encarregarà de la neteja i conservació de tots 
estos contenidors 

E. No es podran dipositar en estos contenidors residus líquids o que es puguen liquar. 

F. Àmbit, freqüència i horaris. 

F-1.- ÀMBIT: el Servici d'arreplega de RSU en el Municipi de Simat de la Valldigna 
compren el nucli urbà de la població, les zones residencials de Les Foies i Pla de Corrals així com 
tots els contenidors disseminats pel Terme Municipal (segons pla, annex I), tant en la seua situació 
actual com la futura, ja que l'Ajuntament es reserva l'opció de canviar la seua posició, previ tràmit 
d'audiència amb l'empresa adjudicatària, per a un millor funcionament del servici. 

F2.- FREQÜÈNCIA: L'arreplega de RSU es distribuirà, segons estiguem en la temporada estival (de 
l'1 de juny al 30 de setembre, ambdós inclosos) o en la temporada hivernal (de l'1 d'octubre al 31 de maig del 
següent:  

• Temporada d'hivern:  

• De dilluns a dissabtes en el nucli urbà de Simat de la Valldigna. 

• En el Pla de Corrals, de  dilluns a dissabte en el nucli urbà i la resta de Pla de Corrals i Els 
Foies en dies alterns. 

• Temporada d'estiu: de dilluns a dissabte s'arreplegarà en totes les zones del terme municipal. 
( Nucli urba, Pla de Corrals i Els Foies) 

F-3-  HORARI: L'horari d'arreplega serà nocturna, és a dir entre les 22:00 les 7:00, per a  no causar 
retencions o embossos de vehicles, perquè els operaris de l'arreplega tinguen menys riscos i puguen treballar 
més eficientment i per a arreplegar d'una sola vegada la major quantitat de fems possibles, ja que els 
ciutadans l'han acumulat durant tot el dia i les han dipositat a partir de l'hora assignada.  

F.4.- L'Ajuntament es reserva l'opció d'establir canvis d'horaris i freqüència, previ tràmit 
d'audiència amb l'empresa adjudicatària, per raons del servici. 

G.- Situació dels contenidors 

G.1.- En l'annex I s'adjunta pla de situació, i en l'annex II, s'adjunta llistat de contenidors, 
situació i quantitat, encara que l'Ajuntament es reserva l'opció de modificar la dita disposició, si així 
ho creu convenient per a la millora del servici. 

H.- Casos especials  

En aquells casos que per les seues especials circumstàncies es requerisca una solució 
específica, es procedirà, a proposta dels servicis tècnics municipals, a donar la solució concreta que 
el cas requerisca. 

I.- Llavat i perfumat dels contenidors per l'empresa concessionària. 

Este servici comprèn la neteja, desinfecció i aromatització tant d'interior com exterior de la 
totalitat dels contenidors de RSU instal·lats, havent de quedar els mateixos en perfectes condicions. 
El llavat interior i exterior dels contenidors de Residus Sòlids Urbans es realitzarà dos vegades al 
mes durant la temporada estival (1 de juny al 30 de setembre ambdós inclosos) i 1 vegada al mes la 
resta de l'any. 
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J.- R.S.U. especials 

J.1.- Els productors o posseïdors, si els haguera, de residus urbans que, per les seues 
característiques especials puguen produir trastorns en el transport, arreplega, valoració o eliminació, 
estaran obligats a proporcionar a l'Ajuntament de Simat de la Valldigna una informació detallada 
sobre el seu origen, quantitat i característiques. 

Sense perjuí del que disposa l'apartat anterior, quan pels servicis municipals es considere 
que els residus urbans presenten característiques que els facen perillosos d'acord amb els informes 
tècnics emesos pels organismes competents, o que dificulten la seua arreplega, transport, valoració 
o eliminació, l'Ajuntament podrà obligar el productor o posseïdor dels mateixos a què, amb 
anterioritat a la seua arreplega, adopten les mesures necessàries per a eliminar o reduir, en la mesura 
que siga possible, dites característiques, o que els dipositen en la forma i lloc adequats. 

ARTICLE 6. Residus Comercials. 

Els establiments comercials hauran de proveir-se de contenidors normalitzats per a dipositar 
els residus. 

Els que siguen assimilables a residus orgànics hauran de ser dipositats en bosses de plàstic 
degudament tancades. Estos contenidors hauran de ser dipositats en la via pública, amb 
l'autorització prèvia especial i expressa de l'ajuntament, que segons les necessitats del comerç i els 
espais disponibles autoritzarà els corresponents espais reservats per als dits contenidors, entre les  
21,00 h. i les  00,00  hora. I seran retirats entre les  00,00 i les  7,00 hores. 

Els residus de vidre, envasos lleugers i de paper, cartró i embalatges d'estos establiments es 
dipositaran degudament plegats, si és el cas, en els contenidors selectius adscrits a este efecte. 

ARTICLE 7. Residus Procedents de la Neteja de Vies Públiques, Zones Verdes, i Àrees  
Recreatives. 

La neteja de les vies públiques, zones verdes i àrees recreatives es farà per este Ajuntament, 
bé directament o a través de les formes de gestió que acorde. 

Els residus procedents d'esta neteja es dipositaran en els contenidors  municipals. 

La neteja de carrers de domini particular, patis... es realitzarà pels propietaris, dipositant els 
residus resultants d'esta labor en els contenidors de la via pública.  

ARTICLE 8. Animals domèstics morts. 

Es prohibeix l'abandó d'animals domèstics morts, tant en els contenidors destinats a 
l'arreplega de matèria orgànica,  com un altre tipus de contenidors d'arreplega selectiva i així com 
en la via pública. 

Els propietaris tindran l'obligació de comunicar la baixa de l'animal al cens municipal i 
autonòmic corresponent, així com informar al veterinari que posseïsca l'historial de l'animal i 
procedir a la seua inhumació o incineració en els llocs autoritzats. 

ARTICLE 9. Mobles i efectes domèstics. 

a) Consideració d'efectes domèstics 
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Este servici inclourà tot tipus de mobles, efectes domèstics, electrodomèstics i trastos vells, 
excepte aquells per al maneig dels quals siga necessària l'ocupació de mitjans mecànics com ara 
grues, corrioles, etc, o aquells que no estiguen preparats per a la seua immediata retirada. 

b) Es prohibeix l'abandó en la via pública de mobles, efectes o altres objectes. 

c) Arreplegada d'Efectes 

Els mobles o efectes inservibles es dipositaran  junt amb els contenidors universals, de 
manera que  moleste al trànsit de vianants i vehicles el mínim possible,  en l'horari i dia mensual 
establert per l'Ajuntament. 

En cas de dipositar dies distints es considerarà una infracció lleu, d'acord amb aquest 
Reglament. 

d) Horari i freqüència per a l'arreplega d'efectes 

Es deixaran  junt amb el contenidor universal més pròxim a la vivenda, en  la nit anterior a 
l'arreplega, i/o en l'horari que es determine. El servici es prestarà amb una freqüència d'un dia al 
mes. L'empresa adjudicatària elaborarà un calendari d'arreplega que es farà arribar a tots els veïns 
interessats. 

ARTICLE 10. Vehicles abandonats. 

Es presumirà que un vehicle està abandonat en els casos determinats en la Normativa sobre 
trànsit (article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text 
Articulat de la Llei Sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària): 

a) Quan transcórreguen   més de dos mesos des que el vehicle haja sigut dipositat després de 
la seua retirada de la via pública per l'Autoritat competent. 

b) Quan romanga estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i present 
desperfectes que facen impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjos o li falten les plaques 
de matriculació. En este cas, tindrà el tractament de residu sòlid urbà d'acord amb la Normativa 
ambiental corresponent. 

En el supòsit a) i en aquells vehicles que, inclús tenint signes d'abandó, mantinguen la placa 
de matriculació o disposen de qualsevol signe o marca visible que permeta la identificació del seu 
titular, es requerirà a aquest, una vegada transcorreguts els corresponents terminis, perquè en el 
termini de quinze dies retire el vehicle del dipòsit, amb l'advertència que, en cas contrari, es 
procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà. 

L'Autoritat municipal s'encarregarà de retirar-los al lloc designat per a això. Els gastos de 
trasllat i permanència seran a càrrec del titular, i serà necessari el seu pagament per a retirar-ho. 

Els ciutadans hauran de comunicar a les Autoritats o a l'Ajuntament l'existència d'un vehicle 
presumiblement abandonat. 

ARTICLE. 10 Residus  Restes de Poda procedents de jardins del sòl urbà. 

Queda totalment prohibit dipositar residus verds en els contenidors de residus urbans. 

Concepte de restes de poda: 
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Són les restes de brancatges, plantes, gespa, etc, procedents de jardins d'ús particular.  

Per a facilitar les tasques d'arreplega i a causa del gran volum d'estos productes és 
imprescindible: 

a. Si la matèria a eliminar és gespa o semblant, estar dipositat en bosses correctament 
tancades, fins a un màxim de 0,5 m3, per a evitar el seu escampament i estar col·locades en la 
fatxada de l'immoble. 

b. Si són restes de poda, han de presentar-se lligats en feixos no superiors al metre de 
longitud, ni en pes superior als 30 kg. 

c. Que l'accés al lloc d'arreplega siga accessible per al vehicle recol·lector. 

ARTICLE 11. Residus i Runes Procedents d'Obres Menors de Construcció i Reparació 
Domiciliària. 

Les runes originades per les obres menors es dipositaran en contenidors adequats contractats 
pel particular a empreses privades dedicades a este fi, mai es dipositaran fora del contenidor, en la 
via pública. 

Quan estos contenidors estiguen plens es traslladaran per l'empresa privada als abocadors 
que l'Ajuntament autoritze. 

Queda prohibit tirar des d'un vehicle particular estes runes a l'abocador autoritzat. 

ARTICLE 12. Residus sanitaris. 

L'arreplega, transport i tractament dels residus procedents dels centres sanitaris han 
d'acomodar-se a què estableix el Decret 249/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, pel 
que es va aprovar el Reglament Regulador de la Gestió de Residus Sanitaris. 

ARTICLE 13. Arreplega selectiva. 

De cara a la protecció dels recursos naturals, este Ajuntament potenciarà l'arreplega selectiva 
com a forma de tractar els residus sòlids urbans. Per a la dita finalitat s'instal·laran en la via pública 
el suficient nombre i tipus de contenidors perquè l'arreplega selectiva dels diferents residus 
específics siga efectiva, i al mateix temps produïsca les mínimes molèsties quant a desplaçaments 
dels usuaris. 

ARTICLE 14. Infraccions. 

1. Es consideren infraccions molt greus: 

a) Dipositar residus tòxics o perillosos, així com mesclar-los amb els que són objecte 
d'arreplega. 

b) L'abandó, abocament o eliminació incontrolats de residus perillosos. 

c) L'abandó, abocament o eliminació incontrolats de qualsevol altre tipus de residus, sempre 
que s'haja produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s'haja posat en perill greu la 
salut de les persones. 
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d) Dipositar residus del grup III generats en les activitats sanitàries i hospitalàries no 
recollibles o mesclar estos amb els qualificats com no contaminats o sotmesos a pretractament. 

e) L'exercici d'activitats relatives a la producció, possessió, gestió i abocaments de residus 
sense la preceptiva autorització, o amb ella caducada o suspesa, l'incompliment de les obligacions 
imposades en les autoritzacions, sempre que s'hagen produït un dany o deteriorament greu per al 
medi ambient o s'haja posat en perill greu la salut de les persones. 

f) L'entrega, venda o cessió de qualsevol tipus de residu, excepte els residus perillosos, a 
persones físiques o jurídiques que no posseïsquen la deguda autorització per a la gestió, així com 
l'acceptació dels mateixos en condicions diferents de què s'especifiquen en les corresponents 
autoritzacions o en la legislació vigent. 

2. Es consideren infraccions greus: 

a) La reincidència en infraccions lleus. 

b) Canviar oli o altres líquids a vehicles en la via pública i espais lliures públics. 

c) Abandonar cadàvers d'animals o la seua inhumació en terrenys de domini públic. 

d) L'entrega, venda o cessió de qualsevol tipus de residu, excepte els residus perillosos, a 
persones físiques o jurídiques que no posseïsquen la deguda autorització per a la gestió, així com 
l'acceptació dels mateixos en condicions diferents de què s'especifiquen en les corresponents 
autoritzacions o en la legislació vigent. 

e) L'exercici d'activitats relatives a la producció, possessió, gestió i abocaments de residus 
sense la preceptiva autorització, o amb ella caducada o suspesa, l'incompliment de les obligacions 
imposades en les autoritzacions, sense que s'haja produït un dany o deteriorament greu per al medi 
ambient o sense que haja posat en perill greu la salut de les persones. 

f) L'abandó, abocament o eliminació incontrolats de qualsevol altre tipus de residus, sense 
que s'haja produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s'haja posat en perill greu la 
salut de les persones. 

g) Abocar o dipositar residus dels grups I i II generats en les activitats sanitàries i 
hospitalàries, d'acord amb el Decret 240/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, pel que es 
va aprovar el Reglament Regulador de la Gestió de Residus Sanitaris, fora dels recipients 
normalitzats a este efecte, o no realitzar la separació entre els residus no urbans i els assimilables als 
domèstics. 

h) Abocar terres i runes en terrenys de propietat pública o privada, excepte quan hagen sigut 
expressament autoritzats. 

i) No comptar amb l'autorització o llicència municipal quan ésta siga preceptiva. 

3. Es consideren infraccions lleus: 

a) Dipositar residus incomplint les condicions, llocs i horaris establerts a este efecte per este 
Ajuntament, bé a través d'esta Ordenança, bé a través de resolucions dictades per a desplegar-la. 
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b) Dipositar els titulars d'establiments públics hostalers, hotelers i semblants els residus 
generats en els seus negocis incomplint les condicions, llocs i horaris establerts a este efecte per este 
Ajuntament. 

c) Impedir les operacions de càrrega, descàrrega i trasllats dels residus així com l'establiment 
dels contenidors. 

d) Usar indegudament o danyar recipients hermètics, contenidors i papereres subministrats o 
col·locats en espais públics per l'Ajuntament, corrent a més per compte de l'infractor els gastos de 
reparació. 

e) La falta d'atenció dels contenidors, col·locar-los en la via pública o modificar la seua 
ubicació, utilitzar altres recipients diferents dels autoritzats, traure a fems que els desborden i no 
col·locar-los al pas del camió recol·lector. 

f) Mesclar els residus de distinta naturalesa en el mateix contenidor. 

g) Sostraure residus sòlids, una vegada que hagen sigut correctament dipositats. 

h) Obstaculitzar l'accés dels vehicles de càrrega als contenidors i, en general, impedir siga 
com siga la realització de diverses activitats que constitueixen la prestació del servici. 

i) Tirar en la via o zona pública residus sòlids de xicotet format com a papers,  i semblants 
fora de les papereres o contenidors corresponents i que deterioren l'aspecte de neteja de la ciutat. 

j) Abandonar vehicles. 

k) Abandonar mobles o efectes en la via o espais públics. 

l) L'evacuació de residus sòlids per la xarxa de clavegueram. 

m) Qualsevol altra acció i/u omissió que constituïsca un incompliment objectiu d'un deure i 
obligació previstos expressament en esta Ordenança, en la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus i 
de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana i no estiga tipificada 
com greu o molt greu. 

ARTICLE 15. Prescripció de les infraccions. 

1. Les infraccions molt greus establides per la present Ordenança prescriuran al cap de cap 
de cinc anys, les greus als tres anys i les lleus a l'any. 

2. El termini de prescripció començarà a comptar-se des del dia en què la infracció s'haguera 
comés. 

ARTICLE 16. Sancions. 

En matèria de residus de competència municipal, correspondrà a l'Alcalde incoar, instruir i 
resoldre els expedients per infraccions a l'Ordenança de residus, podent imposar multes en les 
quanties següents: 

a) Per infraccions molt greus, des de 1.500 fins a 3.000 €. 

b) Per infraccions greus, des de 600 € fins a 1.500 €. 
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c) Per infraccions lleus, fins a 600 €. 

ARTICLE 17. Prescripció de les sancions. 

Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuran al cap de tres anys, les 
imposades per infraccions greus als dos anys i les imposades per infraccions lleus a l'any. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queda derogat el Reglaments u ordenances de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en tot 
allò que expressament contradiga el present Reglament. 

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA. 

La present Ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província, entrant en vigor una vegada haja transcorregut el termini establert en l'article 65.2 de la 
Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica la proposta.  

El regidor Sebastián Mahiques, explica que votaran a favor perque es tracta d’un assumpte 
que es tenia que fer des de feia temps, encara que li haguera agradat que l'hagueren informat més de 
tots els tràmits que s’han seguit fins aconseguir el Reglament. 

El regidor Joan Serra, li contesta que si el que volien era més informació, ells estan oberts a 
que hi haja la màxima col·laboració possible.  

El regidor Eladi Mainar fa un aclariment en referència a la col·laboració, i li agradaria fer un 
poc d’ història, fent constar a més, que quan el PP estava al govern, es donava informació  però 
perquè també eren ells qui la demanaven. Li diu, que des de que  no és alcalde, no ha entrat al 
despatx de l'alcaldia ni una vegada i no ha col·laborat en res, per tant, no pot dir que no ha sigut 
informat. 

El regidor Sebastián Mahiques, diu que no és cert i diu que si que ha estat al seu despatx, 
que va parlar amb ell, i a més li va dir el que pensava d'ell i del govern que estaven fent. 

El regidor Eladi Mainar, li contesta que en els dinou mesos que ha estat com alcalde, l'ha 
vist col·laborar com a membre de l'oposició zero vegades, i  que ho pot demostrar en fets i escrits. 

El regidor Sebastián Mahiques, li replica que això no és cert, i que cadascú té la seva opinió.   

El regidor Joan Serra, diu que s'ha de parlar amb propietat, que s’ha equivocat i ha dit 8 fulls 
en compte de 8 planes, i això no és cap de “totxo”. També diu que en els 15 dies, que han hagut, 
hagueren pogut col·laborar i que això és el que els corresponia fer, presentant escrits,  modificacions 
i mocions, etc. Deixa constar que en els departaments que a ell li corresponen portar, hi han pocs 
escrits, poques modificacions ni mocions enviats per part dels Populars. Creu que tot això demostra 
que estan totalment d'acord. 

L’alcaldessa Agustina Brines, diu que ella considera que el treball que s’ha fet, ha sigut molt 
correcte, tant el realitzat pels tècnics però sobretot per part del regidor d’Urbanisme, Joan Serra.  

El regidor Rafa Cabanilles, pregunta per un dubte que té referent a l’article 10 del 
Reglament, en quant a les restes de poda. 
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El regidor Joan Serra li aclareix el dubte. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  
comissió informativa,  per  unanimitat dels 10 membres assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc i 1 
ERPV), acorda aprovar el reglament abans transcrit.  

1.3 Aprovació expedient de contractació de Gestió de Servei Públic de Recollida i 
Transport de Residus sòlids urbans domiciliaris mitjançant procediment obert, 
tramitació urgent i aprovació del plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques que han de regir el contracte. 

Vista la proposta d’Alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA D’ALCALDIA  

Ates que amb data 11 de maig pel Regidor de Medi s’assenyalà i informà la necessitat de 
realitzar la contractació de la “Gestió del servei públic de d’arreplegada i transport de residus 
urbans domiciliaris” mitjançant la modalitat de concessió, expressant la seva justificació de 
conformitat amb l’expedient de constitució del servei públic prèviament aprovat i amb el reglament 
del servei, l’avantprojecte d’explotació. 

Atesa la característica de la gestió del servei públic que es pretén en aquest Ajuntament, es 
considera com a procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 

Vist que amb data 14 de maig de 2010 s’emeté un informe d’Intervenció sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. E 
informe per Secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per 
a aprovar i adjudicar el contracte. 

Considerant que es redactà i incorporà a l’expedient el plec de clàusules tècniques, avant 
projecte d’explotació i plec de clàusules administratives particulars que ha de regir l’adjudicació del 
contracte. 

La legislació aplicable a l’assumpte és la següent:  

— Els articles 8, 22, 42, 93, 94, 116, 117, 122 i següents, 134 i següents, 141 a 145, 251 a 
265 i disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic. 

— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

— El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques (articles vigents després de l’entrada en vigor 
del Reial decret 817/2009, de 8 de maig). 

— La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 

Vist tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament de conformitat amb la 
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disposició addicional segona i l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic. 

Aquesta regidoria Proposa: 

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la “Gestió del servei públic 
de d’arreplegada i transport de residus urbans domiciliaris”  mitjançant la modalitat de concessió, 
convocant la seva licitació. 

SEGON. Autoritzar, en quantia de 73.258,89 euros mes l’IVA corresponent, la despesa que 
per a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida  162.227.00 
de l’estat de despeses del pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2010.  

TERCER. Aprovar plec de clàusules tècniques, avant projecte d’explotació i plec de 
clàusules administratives particulars que regirà el contracte “Gestió del servei públic de 
d’arreplegada i transport de residus urbans domiciliaris”  mitjançant la modalitat de concessió, per 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.  

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia i en el perfil de 
contractant l’anunci de licitació, per a que durant el termini de quinze dies puguin presentar les 
proposicions que estimin pertinents. 

CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el perfil de contractant, 
amb una antelació mínima de set dies respecte de la reunió que s’hagi de celebrar per a la 
qualificació de la documentació referida en l’article 130.1 de la Llei de contractes del sector 
públic.» 

Obert el torn d’intervencions, el Regidor Joan Serra explica la proposta. 

El regidor Sebastián Mahiques, pregunta el que passarà si una empresa fa l’oferta en una 
població més econòmica que en una altra, i no és la mateixa en totes les poblacions. 

El regidor Joan Serra explica com funcionarà el còmput de les millores ofertades per les 
empreses que es presenten. L’ajuntament exigirà que hi hagen 15 ó 18 punts més de reciclatge, sent 
pioners en aquest tema, front a les poblacions del voltant de Simat. 

L'alcaldessa Agustina Brines, fa una correcció, fent constar que el regidor Joan Serra, 
actuarà com a President de la Mesa de Contractació.  

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  
comissió informativa,  per  unanimitat dels 10 membres assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc i 1 
ERPV), acorda:  

PRIMER.  Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la “Gestió del servei públic 
de d’arreplegada i transport de residus urbans domiciliaris”  mitjançant la modalitat de concessió, 
convocant la seva licitació. 

SEGON. Autoritzar, en quantia de 73.258,89 euros mes l’IVA corresponent, la despesa que 
per a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida  162.227.00 
de l’estat de despeses del pressupost municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2010.  
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TERCER. Aprovar plec de clàusules tècniques, avant projecte d’explotació i plec de 
clàusules administratives particulars que regirà el contracte “Gestió del servei públic de 
d’arreplegada i transport de residus urbans domiciliaris”  mitjançant la modalitat de concessió, per 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.  

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Valencia i en el perfil de 
contractant l’anunci de licitació, per a que durant el termini de quinze dies puguin presentar les 
proposicions que estimin pertinents. 

CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el perfil de contractant, 
amb una antelació mínima de set dies respecte de la reunió que s’hagi de celebrar per a la 
qualificació de la documentació referida en l’article 130.1 de la Llei de contractes del sector públic. 

1.4 Adjudicació provisional de l’obra «Ampliació i Rehabilitació de planta baixa per 
servei cultural de biblioteca i supressió de barreres arquitectòniques» inclosa dins 
del Fons Estatal per l’Ocupació i Sostenibilitat Local. 

Vista la proposta d’Alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

Vist l’expedient tramitat per l’adjudicació del contracte d’obra “Ampliació i Rehabilitació d 
ela planta baixa per al servei de Biblioteca i supressió de barreres arquitectòniques”  en el  Fons 
Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat local. 

Atès que per acord del Ple adoptat en sessió de 14 d’abril de 2010, s’acorda l’aprovació de 
l’expedient de contractació i la convocatòria de la licitació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província. 

Atès que l’anunci de licitació va ser exposat al públic en el Butlletí Oficial de la Província 
de 23 d’abril de 2010, núm. 95. 

Atès el resultat de l’expedient tramitat per a l’adjudicació mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament mes avantatjosa amb varis criteris d’adjudicació,i tramitació urgent. I vista 
l’acta de la taula de contractació de 14 de maig de 2010, en la qual es proposa l’adjudicació del 
contracte de l’obra “Ampliació i Rehabilitació d ela planta baixa per al servei de Biblioteca i 
supressió de barreres arquitectòniques” ,a l’empresa  PROYME ALGINET S.L.U., amb CIF 
B46635991, per import de DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL CENT VINT-I-TRES AMB VINT-I-
SET CÈNTIMS (223.123,27 ) i TRENTA MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS (30.425,90) corresponents a l’Impost del Valor Afegit, i d’acord amb les 
consideracions següents: 

- Foment de l’ocupació: Número de persones a contractar, 19. 
- Ampliació del termini de garantia: 4 anys, total 5 anys de garantia de les obres 
- Reducció del termini de garantia: 2,5 mesos menys. Total termini d’execució d’obra 4,5 

mesos 

Atès que d’acord amb la clàusula tretzena del Plec de condicions s’exigirà una garantia 
corresponent al 5% del preu d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit. 

En conseqüència esta Alcaldia PROPOSA: 
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Primer. Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte d’obra 
«Ampliació i Rehabilitació de la planta baixa per al servei de Biblioteca i supressió de barreres 
arquitectòniques», a l’empresa  PROYME ALGINET S.L.U., amb CIF B46635991, per import de 
DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL CENT VINT-I-TRES AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 
(223.123,27) i TRENTA MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS (30.425,90) corresponents a l’Impost del Valor Afegit, i d’acord amb les consideracions 
següents: 

- Foment de l’ocupació:  Número de persones a contractar, 19. 
- Ampliació del termini de garantia.:  4 anys, total 5 anys de garantia de les obres 
- Reducció del termini de garantia: 2,5 mesos menys. Total termini d’execució d’obra 4,5 

mesos 

Segon. Notificar el present acord a l’empresa PROYME ALGINET S.L.U., amb CIF 
B46635991,  per al seu coneixement i als efectes oportuns, requerint-li perquè aporte en el termini 
de 10 dies hàbils següents a la publicació de la adjudicació provisional en el BOP i en el Perfil del 
contractant la documentació justificativa de constituir la garantia definitiva, per import de 
11.156,16€ (5% de l’import d’adjudicació del contracte), de conformitat amb el que estableix el 
plec de clàusules econòmiques administratives, amb l’advertència de que de no complir-se este 
requisit per causes imputables a ell mateix, l’Ajuntament no elevarà a definitiva la present 
adjudicació. 

Tercer. Notificar a tots els licitadors el present acord. 

Quart. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Perfil del contractant.” 

Obert el torn d’intervencions, l'alcaldessa Agustina Brines explica la proposta. 

El regidor Sebastián Mahiques, diu que el que li va cridar l'atenció era la empresa que es 
proposa per l’adjudicació de la contractació es comprometera a contractar a 19 persones, perquè 
potser seria més convenient contractar a menys gent però per a un període més llarg de temps.   

L'alcaldessa li respon que l'empresa va aportar una relació dels treballadors i diu que el 
Foment de l'Ocupació, tal i com estava posat, és del nombre de persones que s’han de contractar. 
Legalment quan s'acaba l'obra, l'empresa posa 19 treballadors, perquè quan un fontaner treballa sols 
3 dies ja compta com un treballador. Explica que el Plec de condicions està fet així i quan s'acaba 
l'obra es demana a l'empresa que justifique la contractació, que són les 19 persones. Si una persona 
es dona d'alta a la Seguretat Social, encara que ha estat treballant 4 dies, 3 dies o 24 estarà posat 
com un treballador i estarà comptat. Vol que conste que una altra cosa, és valora el que són les 
jornades laborals, perquè es pot contractar a una persona 20 hores setmanals a mitja jornada i 
compta com un treballador. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, amb el dictamen favorable de la 
Comissió informativa, el Ple de la Corporació per sis vots a favor (3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV) i 
quatre abstencions (4 PP) acorda: 

Primer. Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte d’obra 
“Ampliació i Rehabilitació d ela planta baixa per al servei de Biblioteca i supressió de barreres 
arquitectòniques” ,a l’empresa  PROYME ALGINET S.L.U., amb CIF B46635991, per import 
de DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL CENT VINT-I-TRES AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 
(223.123,27) i TRENTA MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA 
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CÈNTIMS (30.425,90) corresponents a l’Impost del Valor Afegit, i d’acord amb les consideracions 
següents: 

- Foment de l’ocupació: Número de persones a contractar, 19. 
- Ampliació del termini de garantia.:  4 anys, total 5 anys de garantia de les obres 
- Reducció del termini de garantia: 2,5 mesos menys. Total termini d’execució d’obra 4,5 

mesos 

Segon. Notificar el present acord a l’empresa PROYME ALGINET S.L.U., amb CIF 
B46635991,  per al seu coneixement i als efectes oportuns, requerint-li perquè aporte en el termini 
de 10 dies hàbils següents a la publicació de la adjudicació provisional en el BOP i en el Perfil del 
contractant la documentació justificativa de constituir la garantia definitiva, per import de 
11.156,16€  (5% de l’import d’adjudicació del contracte), de conformitat amb el que estableix el 
plec de clàusules econòmiques administratives, amb l’advertència de que de no complir-se este 
requisit per causes imputables a ell mateix, l’Ajuntament no elevarà a definitiva la present 
adjudicació. 

Tercer. Notificar a tots els licitadors el present acord. 

Quart . Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Perfil del contractant.” 

El regidor Joan Serra, li pregunta al regidor Sebastia Mahiques, per què no han votat a favor. 

El regidor Sebastián Mahiques, li contesta que s'han donat molt poques explicacions i diu 
que s'abstenen perquè totes les altres empreses tenien en l'assumpte de contractació un nivell prou 
igualat respecte al nombre de treballadors i esta empresa es la unica que ha augmentat el numero de 
treballadors 

El regidor Joan Serra, diu que han aprovat el Plec de Condicions i ara no enten perque no 
voten a favor  l’adjudicacio, estan creant una sospita.  

L’alcaldessa Agustina Sirerol, diu que no pot haver ninguna sospita, perquè el procediment 
ha sigut molt clar i s'ha complit tot el que havia. També diu que és un poc estrany que aproven el 
Plec de Condicions i que no aproven l’adjudicació. Aquest procediment que s’ha portat  és el que 
cal, ja que supera 200.000 euros més IVA, i el 10% del recursos ordinaris de l’Ajuntament, per tant 
el procediment és el que li corresponia. 

El regidor Sebastia Mahiques respon que en cap moment ell han dit que hi haja res il·legal 
sinó que simplement ara ho han estudiat millor i políticament s’abstenen en l’adjudicació i no passa 
res. 

El regidor Eladi Mainar, vol fer una reflexió. Ell creu que sí que passa alguna cosa en la 
votació realitzada, no creu que tinga lògica, a més considera eixa actuació de populisme i  política 
barata. A tots els haguera agradat que s’ho haguera quedat una empresa del poble, però no ha pogut 
ser així; han de tindre clar, que tots defensen els treballadors i les empreses del poble.  

Vol fer constar que es va fer un Plenari en temps correcte i es van donar unes bases a 
estudiar; diu que això demostra una cosa: o que no es van llegir les mateixes, o que les vareu llegir, 
les varen aprovar i ara el que està fent-se és política barata. També potser que hi hagen pressions. 
No entén com s’aproven per unanimitat les bases i ara no aproven l’adjudicació, sinó que 
s'abstenen.  
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1.5 Adjudicació Gestió i cobrament recollida de paper, cartró i envases lleugers. 

Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist que durant els darrers anys el servei de recollida de Paper Cartró i Envases lleugers està 
prestant-se per l’empres GIRSA, SA. 

Considerant la necessitat de realitzar un canvi en la prestació d’aquest servei per aconseguir 
la millora i ampliació del mateix 

Aquesta Alcaldia proposa: 

Primer. Adjudicar la gestió i el cobrament de la recollida dels contenidors de paper - cartró i 
envases lleugers a Joaquin Lerma S.A. 

Segon. Comunicar el present acord a l’interessat, a l’empresa que venia realitzant el servei i 
a la Conselleria de Medi Ambient als efectes oportuns.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica la proposta.  Diu que han estat 
negociant amb les empreses de Joaquín Lerma S.A. i GIRSA S.A. Si s’aprova aquest punt, 
l’empresa de Joaquín Lerma S.A. serà l’encarregada de dur endavant la recollida de d'envasos 
lleugers.  

Segons explica, l’actual empresa, no ha fet mai ninguna proposta de millora ni de canvi de 
res, es dedica a passar amb el camió i fer l’arreplegada, sense aportar res. Explica que li van 
plantejar a GIRSA, S.A que fera una proposta, sobre els punts addicionals d’arreplegada d'envasos 
lleugers i de cartró, i des d’abans de desembre estan esperant la resposta.  

A més a més, diu que GIRSA S.A. el que ha fet, ha sigut donar una resposta causativa i molt 
enèrgica, advertint a l’Ajuntament que a partir del proper dimecres, l’arreplegada de RSU estarà 
molt condicionada, per tant, a partir d’eixe dia, podem tindre problemes, ja que segons ells,   
l'Ajuntament paga molt menys del que hauria pagar. En el tema de l'arreplega del RSU diu que es va 
fer un estudi que també es va plantejar a GIRSA, respecte a un augment de contenidors de plàstic i 
fem.  

L'augment de contenidors  que es va plantejar, i que va a col·locar Lerma, representa un cost 
de 18.000 €, el 50% del qual, l’assumeix Lerma i l’altre 50% serà negociable, ja que si finalment 
Joaquín Lerma es queda l’arreplegada del fem, aquest cost serà zero. Vol fer constar que ja de 
moment s'estalvien 9000 € i la resta ja es negociarà.  Per tant, si Lerma es queda l'arreplegada de 
fem, no hi hauria cap cost d'eixos 33 contenidors que s’han de posar, en eixe cas, Lerma assumiria 
la totalitat del cost, és a dir, els 18.000€.  

El regidor Sebastián Mahiques, pregunta si hi han altres empreses que presten aquest servei i 
si s’ha proposat a altres empreses. 

El regidor Joan Serra li contesta que ell no ha parlat amb ningú més, ja que si es tractara 
d’un problema de cost per a l’Ajuntament, s’hauria fet un estudi més a fons. Però partint del servei 
actual, que és molt deficitari, i de la falta de resposta per part de GIRSA, el que s’ha fet, és parlar 
amb l’empresa que porta la major part de l’arreplegada selectiva, per a que presente una alternativa. 
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A més, el que ofereix és que a més d’augmentar el nombre de contenidors d’arreplegada selectiva, 
augmentaran la freqüència de pas, passant a arreplegar els mateixos, dues vegades a la setmana.  

Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la  
comissió informativa,  per  unanimitat dels 10 membres assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc i 1 
ERPV), acorda:  

Primer.  Adjudicar la gestió i el cobrament de la recollida dels contenidors de paper - cartró 
i envases lleugers a Joaquín Lerma S.A. 

Segon. Comunicar el present acord a l’interessat, a l’empresa que venia realitzant el servei i 
a la Conselleria de Medi Ambient als efectes oportuns. 

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, 19 de maig de 2010  

La Secretària 

Elisa Armengot Audivert 


