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CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVICI PÚBLIC
D’ARREPLEGA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DOMICILIARIS,
MITJANÇANT LA MODALITAT DE CONCESSIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT,
OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS
D'ADJUDICACIÓ.
A Simat de la Valldigna, 2 de novembre de 2010.
COMPAREIXEN
El Regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna Joan Serra i Folguera,
actuant en exercici de les atribucions conferides per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, assistit per la Secretària de l'Ajuntament Elisa
Armengot Audivert, i
D. Mª TERESA LERMA GADEA, amb DNI Núm. 19987450J, actuant en nom de
JOAQUIN LERMA S.A., amb el CIF núm. A46284436, qui manifesta no estar incurs en cap
de les causes d'incompatibilitat i incapacitat que determinen les disposicions vigents en la
matèria.
A fi de celebrar la contractació de la concessió de la gestió del SERVICI PÚBLIC
D’ARREPLEGA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DOMICILIARIS, que es defineix pels
següents
ANTECEDENTS
I.- Per l'Ajuntament Ple de Simat de la Valldigna es va acordar, en sessió de data 17 de maig
de 2010, l'aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques de la concessió de la gestió del servici públic d'ARREPLEGA DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS DOMICILIARIS DE SIMAT DE LA VALLDIGNA, amb un pressupost
de contractació que ascendeix a la quantitat de:
PRESSUPOST:
Cost anual sense IVA.........................73.258,89 €
7% d'IVA..............................................5.128.12 €
Total anual IVA inclòs.......................78.387,01 €
1

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (La Valldigna) Telèfon: 96 281 00 07
svalldigna@gva.es
NIF: P46233 00C

Fax: 96 281 19 84 e- mail:

Les clàusules i determinacions del qual, revisten caràcter contractual.
II.- Prèvia fiscalització per la Intervenció, l'adjudicació provisional de l'expedient de
contractació mitjançant procediment obert, va ser acordada pel Ple de l'Ajuntament, en data
de 12 de juliol del 2010.
III.- Basant-se en L'art. 96-c de la LCSP, per Decret de l'Alcaldia 413/2010, de 23 de juliol del
2010, es va acordar iniciar el començament de l'execució del contracte de la gestió del
SERVICI PÚBLIC D'ARREPLEGA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
DOMICILIARIS, per part de l'empresa adjudicatària provisional, “JOAQUIN LERMA SA”,
la nit del 28 de juliol del 2010, dimecres, al 29 de juliol del 2010, dijous.
IV.- En data de 27 de juliol del 2010, es va acordar l'adjudicació definitiva del contracte a
l'empresa JOAQUIN LERMA SL, d'acord amb la seua oferta econòmica i millores
presentades,
per la quantitat oferida de SEIXANTA-NOU MIL CINC-CENTS
NORANTACINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS d'EURO (69.595,10 €) I CINC MIL CINCCENTS 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 mateix en la seua
proposició, que formaran part integrant del contracte, i el resum de la qual és el següent:
1.- MILLORES QUALIFICABLES DE FORMA SUBJECTIVA (sobre B):
Millores proposades
1.- Vehicle recol·lector satèl·lit de 5 m3.
2.- Ampliació del servici d'arreplegada de trastos quinzenalment prèvia cita
telefònica.
3.- TRES contenidors d'arreplegada selectiva (DOS de paper- cartró i UN
d'envasos) amb voltejador per a contenidors de 240 l.
4.- Aportació de 8 contenidors d'arreplegada selectiva (4 per a envasos i 4
per a paper cartró) a més dels oferits en el sobre “C”.
5.- Canvi de 6 contenidors d'arreplegada selectiva de paper cartró en mal
estat per 6 contenidors seminous.
6.- DOS contenidors d'arreplegada d'oli de cuina usat
7.- TRES contenidors per a piles usades
8.- TRES servicis extraordinaris a l'any de neteja de contenidors a designar
per l'Ajuntament
9.- Aportació econòmica per a la campanya divulgativa dels servicis

Valoració IVA
inclòs
3.966,00 €
5.138,00 €
3.480,00 €
5.196,00 €
2.436,00 €
3.084,00 €
202,00 €
1.926,00 €
600,00 €
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2.- MILLORES QUALIFICABLES DE FORMA OBJECTIVA (sobre C):
Recollida de RSU extraordinàries 8 dies a l'any en diumenges i festius en
període preferent o 15 dies a l'any diumenges i festius en període normal o quan l'Excm.
Ajuntament ho estime convenient, exceptuant l’1 de Gener i el 25 de desembre.

1.

Servici de recollida selectiva de paper cartró i envasos amb una
freqüència mínima d'1 vegada per setmana, amb delegació de facturació i cobrament
d'ecoembalajes.

2.

Aportació de l'empresa Joaquín Lerma, SA de contenidors per a recollida
selectiva: 15 per a paper cartó i 18 per a recollida selectiva d'envasos.

3.

L'empresa Joaquín Lerma, SA col·locarà 10 contenidors el primer any de
contracte, en zones d'elevada densitat poblacional, zones noves o llocs on l'Excm.
Ajuntament estime convenient i renovarà 10 contenidors de 1.100 a l'any per a la resta de la
contracta.

4.

Ambdós parts es reconeixen mútuament competència i capacitat per a contractar, en virtut de
tot això, consenten a celebrar Contracte Administratiu amb base en les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. Que l'adjudicatària es compromet a l'execució del contracte amb estricta subjecció
als PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES i al règim jurídic bàsic regulador del servici públic
constituït per REGLAMENT DE SERVICIS DE RESIDUS URBANS DEL TERME
MUNICIPAL DE SIMAT DE LA VALLDIGNA, el contingut del qual declara conèixer i
accepta en la seua totalitat, sense cap excepció, de la qual cosa deixa constància firmant en este
acte la seua conformitat en còpia dels dits documents, que queden units com a part integrant
d'este contracte.
SEGONA. El règim econòmic del contracte és el següent:
Per la prestació del servici el contractista tindrà dret a percebre les següents contraprestacions
econòmiques: d'acord amb la seua oferta econòmica i millores presentades, per la quantitat
oferida 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%), d'acord amb les
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propostes i alternatives plantejades pel mateix en la seua proposició, que formaran part
integrant del contracte, i el resum de la qual és el següent:
- Propostes de millora que l'empresa JOAQUÍN LERMA, SA, empresa concessionària del
SERVICI D'ARREPLEGA DE RSU, ha efectuat en els apartats següents:
1.- MILLORES QUALIFICABLES DE FORMA SUBJECTIVA (sobre B):
Millores proposades
1.- Vehicle recol·lector satèl·lit de 5 m3.
2.- Ampliació del servici d'arreplegada de trastos quinzenalment prèvia cita
telefònica.
3.- TRES contenidors d'arreplegada selectiva (DOS de paper- cartró i UN
d'envasos) amb voltejador per a contenidors de 240 l.
4.- Aportació de 8 contenidors d'arreplegada selectiva (4 per a envasos i 4
per a paper cartró) a més dels oferits en el sobre “C”.
5.- Canvi de 6 contenidors d'arreplegada selectiva de paper cartró en mal
estat per 6 contenidors seminous.
6.- DOS contenidors d'arreplegada d'oli de cuina usat
7.- TRES contenidors per a piles usades
8.- TRES servicis extraordinaris a l'any de neteja de contenidors a designar
per l'Ajuntament
9.- Aportació econòmica per a la campanya divulgativa dels servicis

Valoració IVA
inclòs
3.966,00 €
5.138,00 €
3.480,00 €
5.196,00 €
2.436,00 €
3.084,00 €
202,00 €
1.926,00 €
600,00 €

2.- MILLORES QUALIFICABLES DE FORMA OBJECTIVA (sobre C):
Recollida de RSU extraordinàries 8 dies a l'any en diumenges i festius en
període preferent o 15 dies a l'any diumenges i festius en període normal o quan l'Excm.
Ajuntament ho estime convenient, exceptuant l’1 de Gener i el 25 de desembre.

1.

Servici de recollida selectiva de paper cartró i envasos amb una
freqüència mínima d'1 vegada per setmana, amb delegació de facturació i cobrament
d'ecoembalajes.

2.

Aportació de l'empresa Joaquín Lerma, SA de contenidors per a recollida
selectiva: 15 per a paper cartó i 18 per a recollida selectiva d'envasos.

3.
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L'empresa Joaquín Lerma, SA col·locarà 10 contenidors el primer any de
contracte, en zones d'elevada densitat poblacional, zones noves o llocs on l'Excm.
Ajuntament estime convenient i renovarà 10 contenidors de 1.100 a l'any per a la resta de la
contracta.

4.

TERCERA. La concessió tindrà un període de vigència de 10 anys, a comptar de l'endemà de
l'inici del contracte, és a dir des del 29 de juliol del 2010.
QUART. Per l'adjudicatària s'ha constituït una fiança definitiva per un import de 3.479,75 €
En prova de conformitat amb el contingut d'este contracte, es firma per les parts en el lloc i la
data al començament assenyalats, per duplicat exemplar i a un sol efecte, quedant un en poder
del contractista i un altre en el de l'Ajuntament, de tot això, com a secretària, certifique.
EL REGIDOR DE MEDI AMBIENT,

LA SECRETÀRIA,

Fdo. Joan Serra i Folguerà

Fdo. Elisa Armengot Audivert

EL CONTRACTISTA,

Fdo. Mª Teresa Lerma Gadea
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