En Santa Pola, a 21 Mayo de 2009.
Per una banda, Don José Manuel Bordonado Durá, amb núm. de DNI
21.974.908-H i Don Fràncics Bordonado Durá, amb núm. de DNI 21.995.490-S, com
administradors solidaris de la mercantil RECICLAJES ALIMENTARIS, S.L.L., amb
nombre de C.I.F. B-53458931, i codi de gestor autoritzat Comunitat Valenciana nº 102,
RTA/RNP/CV, Castella la Manxa 08/CLM/RNP-RU/R-TR/038, Murcià 1176/00 i amb
domicili social a Santa Pola, C/ Mariners, nº 59, polígon industrial IN-2, nau 4.
I d'altra l'Excm. Ajuntament de SIMAT i amb domicili en Plaça de la
Constitució, nº1 de Simat de la Valldigna, amb C.P: 46750, província de València,
representada en aquest acte per Joan Serra i Folguerà amb D.N.I: 20769943T en qualitat
de Regidor de Medi Ambient.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per a aquest
acte, realitzant les següents manifestacions i condicions.
MANIFESTACIONS
I- Que la mercantil RECICLAJES ALIMENTARIS, S.L.L., és una empresa autoritzada
per a la recollida de residus, amb la corresponent autorització administrativa.
II- Que Joan Serra i Folguerà, dins de les facultats que li atorguen l'acompliment del seu
càrrec, i donades les necessitats d'aquest municipi a contractar un servei de gestió de
residus d'olis i greixos procedents dels contenidors que es pretenen instal·lar en la via
pública, contracta amb la mercantil RECICLAJES ALIMENTARIOS S.L.L. el referit
servei amb submissió a les següents.
CONDICIONS
Primer.- La durada d'aquest contracte s'estableix en DOS ANYS, a contar des de la
seua signatura.
Segona.- Els serveis contractats i que RECICLAJES ALIMENTARIOS S.L.L. s'obliga
a prestar són els necessaris per a retirar de forma selectiva els residus d'olis i greixos
procedents dels contenidors instal·lats de la localitat de SIMAT.
Tercera.- Per a això, s'acorda els següents criteris de serveis:

Quan la recollida, la prestació del servei s'estableix en el punt on es genera el
residu, i amb una periodicitat mensual, susceptible d'ampliació en funció de les
circumstàncies de producció.
En quant a la neteja dels contenidors, l'empresa encarregada de la prestació del
servei, es compromet a netejar-los cada vegada que preste el servei de recollida, deixant
a càrrec del responsable municipal productes de neteja per al manteniment dels
mateixos en cas de necessitat.
I perquè així conste i assortisca els efectes oportuns, les parts signen el present
contracte que consta de 2 fulls, i que subscriu per ambdues en cada full dels dos
exemplars idèntics que s'atorguen mútuament en el lloc i data de l'encapçalament.
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