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PUNT 2.2.  Projecte construcció nuclis zoòlogics

PROPOSTA D’ACORD 

Les Mancomunitats de la Ribera Alta, de la Ribera Baixa i de la Safor, els ajuntaments de
l’Alcúdia i de Tavernes de la Valldigna i el Consorci de la Ribera formalitzaren un Conveni en
data 28 de gener de 2021 per a la per a la prestació conjunta del servei de recollida i control
d’animals abandonats.

En aquest Conveni es disposa la cessió al Consorci de la Ribera per part dels  ajuntaments
de Tavernes de la Valldigna i  de l’Alcúdia de sengles parcel·les de terreny de propietat
municipal que seguidament per a la seua destinació a instal·lacions del servei conjunt, en
concret per a la construcció de nuclis zoològic.

Els projectes tècnics d’execució han sigut elaborats, per encàrrec del Consorci de la Ribera,
per Javier Gironés S.L.P., d’acord amb el procés previ participatiu i d’estudis preliminars,
sent els imports del pressupost per al coneixement de l’administració els següents:

- Nucli Zoològic de Tavernes de la Valldigna:   871.091’10€
- Nucli Zoològic de l’Alcúdia:   990.293’04€

Considerant allò exposat anteriorment, es proposa a la Junta General del Consorci l’adopció
del següent ACORD:

PRIMER. Donar el vist i plau al projecte, delegant amb la Presidència aprovació definitiva,
una vegada informat i  atorgat llicencia pels ajuntaments de l’Alcúdia i de Tavernes de la
Valldigna, on estan ubicats els respectius centres. 

SEGON.  Instar a les Mancomunitats de la Ribera Alta, de la Ribera Baixa i de la Safor a que
comuniquen la disponibilitat pressupostària per a sufragar la inversió.

TERCER.  Autoritzar  la  presidència  perquè,  una  vegada  complits  tots  els  requisits  de
permisos i de  finançament, es procedisca al procediment de licitació de les obres dels nuclis
zoològics. 

QUART. Comunicar el present acord a les mancomunitats de la Ribera Alta, de la Ribera
Baixa i de la Safor.
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