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A Benifairó de la Valldigna, a vint-i-nou 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 26 de juliol
de 2010, per a celebrar sessió extraordinària 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) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ DE 07 DE JUNY DE 2010:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 07 de juny de
2010, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua transcripció
al llibre d'actes corresponent.

2) APROVACIÓ, SI ÉS EL CAS, DE L'ACTA EN ESBORRANY DE LA
SESSIÓ DE 15 DE JULIOL DE 2010:
Es ret compte de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària urgent del dia 15
de juliol de 2010, la qual fou aprovada per unanimitat i sense esmenes, ordenant-se la seua
transcripció al llibre d'actes corresponent.

3) ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE
RESIDUS SÒLIDS URBANS DOMICILIARIS DE BENIFAIRÓ DE LA
VALLDIGNA:
Atés l’expedient tramitat, davant la necessitat de realitzar la contractació de la
gestió del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans de Benifairó de la
Valldigna, mitjançant la modalitat de concert, pel procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i amb caràcter d’urgent, tot
això de conformitat amb el reglament del servei, l’avantprojecte d’explotació i els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars i de Condicions Tècnico-Econòmiques.
Atés que per acord d’este Ajuntament en Ple adoptat en sessió de 15 de juliol de
2010, es va adjudicar provisionalment el contracte de gestió del servei públic de recollida i
transport de residus sòlids urbans de Benifairó de la Valldigna, a l’empresa “Joaquin
Lerma, S.A.”, per ser la titular de la proposta més avantatjosa pels interessos municipals,
pel preu cert a l’any de 40.842,00 euros IVA no inclòs.

Atés que l’adjudicació provisional ha estat notificada a tots els licitadors i s’ha
publicat en data 16 de juliol de 2010 en el Perfil de contractant d’este Ajuntament.
Atés que, i en particular, l’adjudicació provisional ha estat notificada a
l’adjudicatari “Joaquin Lerma, S.A.”, tot requerint la documentació justificativa d’estar al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
qualssevol altres documents acreditatius de la seua aptitud per contractar, així com
constituir la garantia definitiva.
Atés que en data 21 de juliol de 2010, “Joaquin Lerma, S.A.”, va constituir garantia
definitiva per import de 2.042,10 euros i va presentar els documents justificatius exigits.
Atés que de conformitat amb allò que estableix l’article 135.4 i la Disposició
Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
correspon adopta resolució respecte de l’adjudicació definitiva.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
PRIMER.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de gestió del
servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans de Benifairó de la Valldigna,
mitjançant la modalitat de concert, per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, amb caràcter urgent, aprovada per acord d’este
Ajuntament en Ple adoptat en sessió de data 15 de juliol de 2010, publicada en el Perfil de
Contractant en data 16 de juliol de 2010.
SEGON.- Notificar la elevació a definitiva de l’adjudicació provisional als
licitadors que no han resultat adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia
provisional per aquests prestada.
TERCER.- Notificar a Joaquin Lerma, S.A., adjudicatari del contracte, el present
acord i manifertar-li que serà degudament citat per a la firma del respectiu contracte. A
l’efecte facultar l’Alcalde per a la firma del mencionat contracte en representació de
l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.
QUART.- Publicar la elevació a definitiva de l’adjudicació provisional del
contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans de
Benifairó de la Valldigna, en el Perfil de Contractant i publicar anunci en el Butlletí Oficial
de la Província.
CINQUÈ.- Que es tramiten les demés comunicacions que regula la vigent Llei de
Contractes del Sector Públic.

4) DELEGAR EN “JOAQUIN LERMA, S.A.”, LES FACULTATS D'ESTE
AJUNTAMENT DIMANANTS DEL CONVENI AMB ECOEMBALAJES ESPAÑA,
S.A., PER LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS: PAPER-CARTRÓ I
ENVASOS LLEUGERS:
Atés que segons la Llei 10/1998, de 21 d'abril de Residus, la Llei 10/2000 de 12
de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, i el Conveni Marc entre la
Generalitat, a través de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanísme i Habitatge, i
l'entitat Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES), la finalitat del Conveni es donar
facilitats a les entitats locals en el compliment de la Llei 11/1997 d'Envasos i Residus
d'Envasos. Tots tres instruments legals regulen la possibilitat que la gestió de recollida
selectiva de residus per part dels Ajuntaments puga ser realitzada mitjançant delegació en
Entitats públiques o privades.
Atés que amb l’adjudicació a “Joaquin Lerma S.A.” del contracte de gestió del
servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans de Benifairó de la Valldigna,
també s’ha contractat el servei de recollida d'envasos i residus d'envasos a Benifairó de la
Valldigna, tant del paper-cartrò com dels envasos lleugers.
Atés que les relacions derivades de l'adhesió de l'Ajuntament de Benifairó de la
Valldigna al Conveni Marc d'ECOEMBES, poden ser delegades a l'empresa que
desenvolupa el servei de recollida de residus d'envasos, tant de paper-cartrò com d'envasos
lleugers, tal i com queda regulat a les clàusules del Conveni Marc.
Atés el que es regula a la vigent legislació sobre Règim Jurídic de les
Administracions Públiques, i en particular la de Règim Local, en relació a la delegació i/o
encomanda de serveis entre les administracions públiques.
L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
1.- Delegar en la mercantil JOAQUIN LERMA SA, les relacions derivades de
l'adhesió de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna al Conveni Marc d'ECOEMBES,
per la gestió de la recollida selectiva de residus d'envasos de paper-cartrò i envasos
lleugers, de conformitat amb el Conveni Marc esmentat a la part expositiva d'aquest acord.
2.- La delegació efectuada abarcarà les facultats i beneficis que per a les Entitats
Locals contempla l'indicat Conveni Marc, i sortiran efecte, tant pel que respecta al papercartrò com pel que respecta als envasos lleugers a partir de l'1 d’agost de 2010.

3.- Comunicar aquest acord a “Joaquin Lerma, S.A.”, amb la finalitat que efectue,
si fa el cas, l'acceptació de la delegació per a gestionar la recollida selectiva d'envasos
lleugers i de paper-cartrò, davant d’ECOEMBES.
4.- Comunicar el present acord a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanísme i Habitatge i, a la mercantil ECOEMBES SA, als efectes previstos en el
Conveni Marc.

5) APROVAR LA PRIMERA CERTIFICACIÓ D’OBRA DE “NOUS
VESTUARIS AL POLIESPORTIU MUNICIPAL”:
Atés la primera certificació d'obra de "Nous Vestuaris al Poliesportiu Municipal”,
lliurada pel Sr. Enrique Rodriogo Torres, tècnic director de les esmentades obres, a la
qual s'acredita que s'ha invertit la quantitat de seixanta mil nou-cents seixanta euros i
setanta-cinc cèntims (60.960,75 €).
Atés que aquestes obres estan incloses en el Pla d’Instal·lacions Esportives
2007/2012 de la Diputació de València.
L' Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda:
a) Aprovar la referida primera certificació d’obra de "NOUS VESTUARIS AL
POLIESPORTIU MUNICIPAL”, en totes les seues parts.
b) Sol·licitar de la Diputació de València, la quantitat corresponent de l’ajuda
concedida respecte de la quantitat que se certifica, que és l'aportació de la Diputació
Provincial i de la Generalitat en l'esmentat Pla Provincial, per a l'indicada obra.
c) Abonar al contractista adjudicatari, “Construcciones DARPLAN, S.L.”, la
quantitat de 60.960,75 €, en funció de la disponibilitat de fons de la Tresoreria Municipal.
d) Remetre certificació d'aquesta resolució a la Diputació de València, i que es
notifique al contractista.

6) RETRE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA, i DE LA
CORRESPONDÈNCIA D'ESPECIAL INTERÉS:

Amb la finalitat de donar compliment a l'apartat a) de l'article 22 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, es ret compte a la Corporació
Municipal, del que segueix:
A) De les Resolucions i Decrets de l'Alcaldia, dictats des del dia 01 de juny de
2010 fins el dia 30 de juny de 2010, fent l'extracte següent,
- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT,
De 02-06-10, convocatòria sessió ordinària a celebrar el 07 de juny de 2010.
- PERSONAL,
De 07-06-10, determina la data de finalització com a funcionari interi, a l’agent de
la policia local, Luis Antonio Martínez Vidal
De 28-06-10, reconeix el seté trienni a la funcionaria Elisa Ferrando Vercher.
De 28-06-10, reconeix l’onzé trienni al funcionari Salvador Casanova Ferrer.
- CONTRACTACIÓ,
De 02-06-10, inici devolución fiança definitiva contracte gestió bar poliesportiu que
finalitza en 2009.
De 07-06-10, adjudica el contracte de servei piscina, socorrisme i manteniment,
estiu 2010, a NEO,s pel preu cert de 17.500,00 euros més IVA.
De 09-06-10, inici devolución fiança definitiva contracte obres Col·lector aigues
pluvials en carrer Sant Roc.
De 11-06-10, aprova primera i final certificación d’obra de “Instal·lació de
contenidors soterrats en Pl. Sant Josep”.
De 14-06-10, adjudica el contracte de les obres Rehabilitació façana del Local
Musico-Cultural, a CADERSA, pel preu cert de 32.931,39 euros més IVA.
De 14-06-10, adjudica provisionalment el contracte de les obres Millora xarxa
d’aigues pluvials en C/ Ample i voltants, a CADERSA, pel preu cert de 114.969,35
euros més IVA.
De 14-06-10, adjudica provisionalment el contracte de les obres Actuacions
arquitectòniques sobre nucli històric, a CADERSA, pel preu cert de 77.499,93
euros més IVA
De 22-06-10, convoca Mesa Contractació, obertura propostes presentades a
licitació contracte servei recollida i transport de residus sòlids urbans.
De 24-06-10, adjudica definitivament el contracte de les obres Actuacions
arquitectòniques sobre nucli històric, a CADERSA, pel preu cert de 77.499,93
euros més IVA.
De 24-06-10, adjudica definitivament el contracte de les obres Millora xarxa
d’aigues pluvials en C/ Ample i voltants, a CADERSA, pel preu cert de 114.969,35
euros més IVA.

De 24-06-10, adjudica definitivament el contracte de les obres Nous Vestuaris al
poliesportiu municipal, a Construcciones DARPLAN, pel preu cert de 139.021,24
euros més IVA.
De 24-06-10, aprova primera i final certificacio obres de Remodelació del carrer
Sant Roc, 2ª fase.
De 24-06-10, aprova primera i final certificacio obres de Col·lector al Nord de la
Plaça del País Valencià.
- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS,
De 14-06-10, inici tramits per a activitat de papereria llibreria en C/ Cervantes, 12,
a instància de Enrique Riera Busó.
De 21-06-10, autoritza instal·lació activitat de papereria llibreria en C/ Cervantes,
12, a Enrique Riera Busó.
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES,
De 02-06-10, a Mercedes Vercher Peris, denega per a caseta de ferramentes
agricoles en parcel·la 69 del polígon 9
De 03-06-10, a Vicente Fons Sancho, reformes en C/ Sant Roc, 1.
a Enrique Riera Buso, reformes en C/ Cervantes, 12
De 30-06-10, a Cristina Fons Fons, reformes en C/ Ricardo Romero, 31.
- ACTIVITATS i SERVEIS,
De 07-06-10, adjudica les tres beques als aspirants amb més mèrits, del programa
de la Diputació de Valencia, “La Dipu et Beca” 2010.
De 10-06-10, autorització per a tinença d’animals potencialment perillossos, a
Andres Pellicer Alvarez.
De 14-06-10, declara la baixa en Padró d’Habitants d’un estranger no comunitari
sense permís de residència permanent.
De 30-06-10, determina i convoca Comissió Selecció treballadors aturats per a
baremar-los en el programa EPAMER 2010, actuacions mediambientals, del
SERVEF.
De 30-06-10, determina i convoca Comissió Selecció treballadors aturats per a
baremar-los en el programa EMCORP 2010 del SERVEF.
De 30-06-10, preavís inici baixa d’inscripció en Padró d’Habitants de dos
estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent.
- INTERVENCIÓ,
De 02-06-10, eleva a definitiva l’aprovació inicial del pressupost municipal per a
l’any i exercici de 2010.
De 02-06-10, inici aprovació compte general del pressupost de 2009.
De 24-06-10, posa a informació pública el compte general del pressupost de 2009.

De 30-06-10, aprova factura sobre direcció tècnica i seguretat i salut obra
Remodelació del carrer Sant Roc, 2ª fase.
De 30-06-10, aprova factura sobre direcció tècnica i seguretat i salut obra
Col·lector al Nord de la Plaça del País Valencià.
- TRESORERIA,
De 01-06-10, aprova dos liquidació taxa ocupació via pública per tall de carrer
treballs de construcció.
De 03-06-10, aprova dos liquidació taxa ocupació via pública per materials de
construcció.
De 15-06-10, aprova 48 liquidacions de plus valua, amb un import total de
9.709,23 euros.
B) De la correspondència oficial rebuda i despatxada, indicant que a data d'avui,
des del dia 01-01-2010, han tingut entrada 860 escrits, i han tingut eixida 767 escrits.

I no havent-hi més assumptes que tractar en l'ordre del dia, l'Alcalde clou la sessió
a les 13:50 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 06 de
setembre de 2010. I s'estén en huit pàgines de full timbrat de l'Estat, classe 8a., números
OJ9994591 (revers) a OJ9994595 (anvers), 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

La Secretaria,

Maria Jesús Ricart Sanchis

