MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
URGENT CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA PER
L'AJUNTAMENT EN PLE, EL DIA 15 DE JULIOL DE 2010.

ASSISTENTS:
ALCALDE:

SR. JESÚS FERRANDO PERIS

REGIDORS:
SR. JOAN ENRIC ALBEROLA SENDRA
SR. HERMINIO PELLICER PELLICER
SRA. ROSA ALBEROLA FERRANDO
SR. DOMÉNECH ESTRUCH LLORCA
SRA. YOLANDA CUÑAT FERRANDO

S'EXCUSAREN:
SR. JESÚS VTE. ALVAREZ CUÑAT
SR. JOSE LUIS FERRANDO MARTÍ
SR. ANTONI R. VERCHER FERRANDO

NO S'EXCUSAREN:

A Benifairó de la Valldigna, a quinze de juliol de 2010, essent les tretze hores i
trenta minuts, a la Sala de Juntes de l'Ajuntament, presidits per l'alcalde Sr. Jesús Ferrando
Peris, assistits pel secretari general de l'Ajuntament Sr. Salvador Casanova Ferrer, es
reuniren en primera convocatòria les regidores i els regidors que s'han relacionat,
prèviament convocats per avui, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia de data 14 de juliol
de 2010, per a celebrar sessió extraordinària urgent i pública.
Atés que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el President obri la sessió amb el següent,

ORDRE DEL DIA
1) RATIFICACIÓ SI ES EL CAS, DE LA CONVOCATÒRIA DE LA
SESSIÓ AMB CARÀCTER URGENT:
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 14 de juliol de 2010, per la qual
es convoca aquesta sessió amb caràcter urgent i que literalment diu:
“Atés que està tramitant-se amb caràcter urgent la licitació del contracte de gestió
de servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans domiciliaris de Benifairó
de la Valldigna, mitjançant la modalitat de concessió, per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, amb la finalitat que el nou
contracte, si es possible, entre en vigor l'1 d'agost de 2010.
Atés que per la Mesa de Contractació ja ha estat formalitzada proposta
d'adjudicació provisional del contracte esmentat, en ocasió de l'acte d'obertura del sobre
“C” dels que integren les propostes presentades. I que entre l'adjudicació provisional i
l'adjudicació definitiva han de transcórrer un mínim de deu dies hàbils, comptadors des de
la publicació d'aquella en el Butlletí Oficial de la Província.
Atés altres assumptes que necessiten resolució de l'Ajuntament en Ple, no per ser
urgents sinó per a completar o continuar amb els respectius procediments.Tot açò implica
convocar sessió extraordinària urgent per a demà, i aixi poder despatxar
administrativament la documentació necessària.
Atés l'article 46-1 i 46-2-b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, i fent ús de les facultats que em confereix l'apartat c) de l'article 21 de
l'esmentada Llei 7/85, HE RESOLT:
Convocar a l'Ajuntament en Ple, per a celebrar sessió extraordinària urgent, a la
Sala de Juntes de l'Ajuntament, el dia 15 de juliol de 2010, a les 13:30 hores, amb el
següent,
ORDRE DEL DIA
1.- Ratificació si es el cas, de la convocatòria de la sessió amb caràcter urgent.
2.- Retre compte i ratificar Resolució de l'Alcaldia, per la qual es resol l'adjudicació
definitiva de les obres “Nous Vestuaris al Poliesportiu Municipal”.
3.- Elecció de Jutje de Pau Substitut.
4.- Adjudicació provisional del contracte de gestió de servei públic de recollida i
transport de residus sòlids urbans domiciliaris de Benifairó de la Valldigna.

Que es notifique l'anterior convocatòria a cadascú dels membres de la Corporació
Municipal, atés alló establert en la vigent legislació de Règim Local.”
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Ratificar la resolució aci transcrita en totes les seus parts.

2) RETRE COMPTE i RATIFICAR RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA, PER
LA QUAL ES RESOL L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES “NOUS
VESTUARIS AL POLIESPORTIU MUNICIPAL”:
Es ret compte de la Resolució de l'Alcaldia de data 24 de juny de 2010, per la qual
s'adjudica definitivament el contracte de les obres “NOUS VESTUARIS AL
POLIESPORTIU MUNICIPAL”, que literalment diu:
“Examinat l'expedient tramitat per a l'adjudicació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, del contracte de les obres de “NOUS VESTUARIS AL POLIESPORTIU
MUNICIPAL”, obra inclosa en el Pla d'Instal·lacions Esportives (PID) 2007/2012 que
gestiona la Diputació de València.
Atés que, l'Ajuntament en Ple en sessió de 07 de juny de 2010, es va acordar
l'adjudicació provisional de l'esmentat contracte l'oferta més avantatjosa presentada pel
licitador "Construcciones Darplan, S.L", el qual, ha presentat tots els documents necessaris
per a l'adjudicació definitiva i ha constituït la garantia definitiva.
Atés el que disposa l'article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes
del Sector Públic, i a resultes de la informació pública de l'adjudicació provisional d'este
contracte.
Fent ús de la delegació atorgada per l'Ajuntament en Ple segons acord adoptat en
sessió de 17 de maig de 2010, a l'hora d'aprovar l'expedient de contractació de les obres de
“Nous Vestuaris al Poliesportiu Municipal”, pel qu fa a l'adjudicació definitiva del
contracte, RESOLC,
a) Adjudicar definitivament el contracte de les obres de “NOUS VESTUARIS AL
POLIESPORTIU MUNICIPAL”, a "Construcciones Darplan, S.L", per la quantitat
oferida de Cent seixanta-un mil dos-cents seixanta-quatre euros i seixanta cèntims
(161.264,60 euros) IVA inclòs, la qual sense IVA resulta ser l'import de 139.021,24 euros,
per a la realització de les obres de “Nous Vestuaris al Poliesportiu Municipal”, a realitzar

en el Termini de dos mesos comptadors des de l'acta de comprovació del replanteig,
d'acord amb el projecte tècnic i plec de clàusules administratives aprovats a l'efecte i,
proposta de l'adjudicatari.
b) Notificar este acord a l'adjudicatari, el qual en el termini de deu dies a comptar
del següent al de la seua recepció, haurà de comparéixer en l'Ajuntament per a formalitzar
el contracte en document administratiu.
c) Notificar a tots els licitadors no seleccionats la present resolució, amb devolució
de les garanties provisionals que, si és el cas, s'hagueren constituït.
d) El present acord d'adjudicació es publicarà en el Tauler d'Anuncis i Perfil del
Contractant d'este Ajuntament, i en el Butlletí Oficial de la Província.
e) Retre còpia d'esta Resolució a la Diputació de València, als efectes previstos en
el PID 2007/2012. I retre compte l'Ajuntament en Ple en la primera sessió que celebre.”
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
Ratificar la resolució aci transcrita en totes les seus parts.

3) ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT:
Atés l'expedient tramitat per a l'elecció de Jutge de Pau Substitut, en virtut d'acord
de data 27 d'abril de 2010 del Sr. President del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, de conformitat amb la Llei Orgànica del Poder Judicial i Reglament
3/95 “Dels Jutges de Pau” del Consell General del Poder Judicial.
Atés que durant el termini de quinze dies, comptats del 31 de maig de 2010 fins al
16 de juny de 2010, d'acord amb l'edicte d'este Ajuntament relatiu a presentació de
sol·licituds per a jutge de pau substitut, aparegut en el "Butlletí Oficial de la Província"
número 126, de data 29 de maig de 2010, i en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, s'han
presentat en temps i forma, una instància interessada en el càrrec de jutge de pau substitut,
- amb núm d'entrada 657 de data 09 de juny de 2010, signada pel Sr. Benito Peris Fons.
L'Alcalde, vista l'única sol·licitud i documentació annexa a la mateixa, atés les
circumstàncies que concorren en la persona del Sr. Benito Peris Fons, considera que a més
de reunir les condicions de capacitat i compatibilitat per a ser elegit pel càrrec de jutge de
pau substitut, reuneix les condicions de ser coneixedor de la realitat social de la Població,

del Terme Municipal i, per les activitats personals que desenvolupa que comporten un
tracte quotidià amb les persones; proposa la Corporació Municipal acorde elegir el Sr.
Benito Peris Fons pel càrrec de Jutge de Pau substitut de Benifairó de la Valldigna.
I l'Ajuntament en Ple, per unanimitat, que en tot cas representa la majoria absoluta
legal preceptiva, acorda:
a) Elegir per al càrrec de Jutge de Pau substitut de Benifairó de la Valldigna, al Sr.
Benito Peris Fons, major d'edat, veí de Benifairó de la Valldigna amb domicili al carrer Dr.
Fleming, 2-1r-2a, i amb D.N.I. 20.784.674 B.
b) Remetre certificació d'aquest acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció
Degà de Sueca, als efectes oportuns i previstos en la normativa a l'inici indicada.

4) ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS
URBANS DOMICILIARIS DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA:
Atés l'expedient que es tramita per a la contractació de la Gestió del Servei Públic
de Recollida i Transport de Residus Sòlids Urbans domiciliaris de Benifairó de la
Valldigna, en virtut d'acord adoptat per l'Ajuntament en Ple en sessió de 17 de maig de
2010, pel qual es van aprovar els Plecs de Clàusules Administratives per a la contractació
esmentada, mitjançant la modalitat de concert, per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació.
Es ret compte que per la Mesa de Contractació, el 24 de juny de 2010 es va procedir
a l'obertura successiva dels sobres “A” i “B”, quedant de la manera següent:
Pel que fa al sobre “A” sobre Documentació Administrativa, es va acceptar i
admetre les dues empreses licitadores, JOAQUIN LERMA SA i GESTIÓ INTEGRAL DE
RESIDUS SÒLIDS SA., per presentar la documentació completa d'acord amb el Plec de
Condicions, clàusules huitena i novena.
Pel que fa al sobre “B”, sobre Documentació a ponderar per Judicis de Valor, la
Mesa de Contractació va designar als tècnics vocals d'aquesta Mesa, Juan Carlos
Fernández Donet, Enginyer Tècnic Agrícola i José Francisco Armengol Sala, Enginyer
Tècnic Industrial per que emeten informe sobre les valoracions.

Formalitzat l'informe tècnic en data 05 de juliol de 2010, pels tècnics Juan Carlos
Fernández Donet i Jose Manuel Armengol Sala, en el mateix es considera que les
valoracions efectuades sobre judicis de valor, dels criteris integrants del sobre “B” de les
ofertes presentades, esdevé la puntuació assignada a cada empresa i recollida en la següent
taula:
Concepte
1.- Capacitació tècnica del personal
2.- Capacitació tècnica de la maquinaria i
equipaments
3.- Valoració tècnica de la gestió
4.- Altres millores presentades per
l'empresa
Total

Puntuació
màxima
20

12

Joaquín
Lerma, SA
14

20

8

16

25

10

21

15

2

12

80

32

63

GIRSA

Es ret compte que per la Mesa de Contractació, el 14 de juliol de 2010 es va
procedir a conèixer i acceptar l'informe tècnic respecte del sobre “B” i, a l'obertura
successiva del sobre “C”, del qual vistos els punts assignats a cada apartat, i a manera de
resum s'atorga la següent puntuació:
Concepte
1.- Oferta econòmica
2.- Valoració serveis compartits
3.- Garantia de qualitat
4.- Classificació de l'empresa
5.- Millores
5.1.- Per ampliació de la freqüència
5.2.- Per ampliació del servei
5.3.- Per nous punts de recollida
Total

Puntuació
màxima
40
38
10
12
60
15
30
15
160

GIRSA
14
38
10
12
60
15
30
15
134

Joaquín
Lerma, SA
40
38
10
12
58'45
15
30
13'45
158'45

En la mateixa data per la Mesa de Contractació es conclou que la puntuació final de
les empreses licitadores, s'obté sumant les puntuacions del sobre “B” (ponderats sobre
judicis de valor) i la del sobre “C” (quantificables de forma objectiva i automàtica), donant
el següent resultat:

Concepte
1.- Valoració del sobre B
2.- Valoració del sobre C
Total

Puntuació
màxima
80
160
240

Joaquín
Lerma, SA
63
158'45
221'45

GIRSA
32
134
166

I proposa l'Ajuntament en Ple, acorde l'adjudicació provisional del contracte de la
concessió DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE
RESIDUS SÒLIDS URBANS DOMICILIARIS DE BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA,
a l'empresa JOAQUIN LERMA SA, d'acord amb la seua oferta econòmica i millores
presentades, a l'haver-hi obtés la major puntuació.
Atés el que disposa l'article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes
del Sector Públic.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte de
Gestió del Servei Públic de Recollida i Transport de Residus Sòlids Urbans domiciliaris de
Benifairó de la Valldigna, a l'empresa JOAQUIN LERMA SA d'acord amb la seua
proposta, oferta econòmica i millores presentades, pel preu cert anual de quaranta mil huitcents quaranta-dos (40.842,00) euros, un IVA a repercutir (8%) de tres mil dos-cents
seixanta-set euros i trenta-sis cèntims (3.267,36), la qual cosa representa un total de
44.109,36 euros.
SEGON.- Notificar aquesta adjudicació provisional a tots els licitadors que no
hagin resultat adjudicataris.
TERCER.- Notificar i requerir a JOAQUIN LERMA SA, adjudicatari provisional
del contracte, perquè presente, en el termini de deu dies hàbils següents al de la data de
publicació de l'adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de València i,
en el Perfil de Contractant i Tauler d'Anuncis d'este Ajuntament, la documentació
justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, així com constituir la garantia definitiva per un import de 2.042,10 euros.
També ha d'aportar certificacions dels ajuntaments de Simat de la Valldigna i de Barx, que
justifiquen haver-hi estar l'adjudicatari provisional pel mateix contracte en cada Municipi
esmentat.
QUART.- Publicar l'adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de València i, en el Perfil de Contractant i Tauler
d'Anuncis d'este Ajuntament.

CINQUÈ.- Realitzats els tràmits anteriors, que es comunique a aquest Ajuntament
en Ple per resoldre al respecte.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió
a les 14:00 hores del dia de la data, de la qual estenc aquesta acta.

Acta que ha estat aprovada per l'Ajuntament en Ple, en sessió del dia 29 de juliol de
2010. I s'estén en ------- pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números -------------- a ---------, la qual firmen l'Alcalde i el Secretari, de conformitat amb l'article 110.3 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per a la
seua enquadernació.

L'Alcalde,

Jesús Ferrando Peris

El Secretari,

Salvador Casanova Ferrer

