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PROPOSTA D’ACORD PER A LA CREACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I 

CONTROL D’ANIMALS ABANDONATS DESTINATS ALS MUNICIPIS 
ADHERITS AL SERVEI DE LES MANCOMUNITATS DE LA RIBERA ALTA, 

RIBERA BAIXA I EL MUNICIPI DE CULLERA. ACCEPTACIO DE LA CESSIO 
DE PARCEL.LES OFERIDES PELS AJUNTAMENTS DE L’ALCÚDIA I TAVERNES 

I APROVACIO DE CONVENI ENTRE LES ENTITATS ESMENTADES PER A LA 
GESTIO DEL SERVEI 

Antecedents  

1. Les Mancomunitats de la Ribera Alta, de la Ribera Baixa i de la Safor 
tenen experiència en la prestació del servei de recollida d'animals 

abandonats, a través d'una empresa externa.  

2. No obstant això, a la vista de la creixent sensibilitat social pel benestar dels animals, 
on cobra importància, més enllà dels cost i eficiència del servei, la transparència en el 
desenvolupament de l’activitat, diversos municipis han traslladat a les mancomunitats 
la conveniència de valorar altres alternatives per a donar resposta a la demanda social. 

3. Atenent estes peticions efectuades, les Mancomunitats han dut a terme un procés 
d’anàlisi de la viabilitat de la prestació del servei de recollida d’animals abandonats 
mitjançant la fórmula de gestió directa per la pròpia entitat, amb col·laboració amb 
entitats protectores. 
 
4 Des de la Presidència del Consorci es planteja en relació a esta iniciativa les següents 
qüestions: 
 
4..1 Aprovar, des de i pel Consorci de la Ribera la implantació, gestió i prestació d’un “Servei 
conjunt de recollida i control d’animals abandonats”, per a la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la 
Safor. 
 

4.2. Les tres mancomunitats i, si escau, els propis ajuntaments adherits al servei conjunt, 
hauran de prestar-hi tota la col·laboració que resulte necessària per a la prestació del servei 
 

4.3. La fórmula per a la prestació del servei conjunt seria la d’un conveni de cooperació dels 
prevists en l’article 51) de la LMCV, en l’àmbit territorial de les mancomunitats participants del 
projecte. 
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4.4. Les tres mancomunitats i, si escau, els propis ajuntaments adherits al servei conjunt faran 
les aportacions econòmiques necessàries per a la inversió inicial (construcció de les 
instal·lacions), al llarg dels 10 primer anys de vigència del servei i, a més, de forma indefinida, 
per a la prestació del servei. 
   
4.5. La cessió pels ajuntaments de Tavernes de la Valldigna i de l’Alcúdia, de sengles 
parcel·les de terrenys amb condicions i ubicació idònies per es les instal·lacions del servei (es 
preveuen 2 centres), destinades a la construcció de dites instal·lacions. Els ajuntaments 
cedents rebran un tractament específic quant a les tarifes a satisfer per rebre el servei. 

 
5. S’ha rebut acords dels municipis  la Mancomunitat de la Ribera Alta i de la 
Mancomunitat de la Ribera Baixa aprovant la participació en el servei i acords dels 
ajuntaments de L’Alcúdia i Tavernes de cessió de parcel.les per a l’ubicació de les 
instal.lacions on s’ubicarà el mateix. 
 
6. Consta en l’expedient memòria respecte dels aspectes socials, jurídics, tècnics del 
nou servei que es pretén prestar pel Consorci de la Ribera. 
 

7 Consta en l’expedient informe  d’intervenció  sobre la no afectació a l’estabilitat 

pressupostària i de la sostenibilitat financera  en el conjunt de l’activitat del 

Consorci de a Ribera, ja que aquest servei es repercutiria als municipis 
sense perjudici de reforçar molt seriament la garantia de compliment de les 

obligacions per part d’aquestos mitjançant la domiciliació obligatòria de les 
quotes al igual que s’efectua en altres serveis  i sense perjudici  d’acudir al 

cofinançament en forma de subvencions per part de les diferents 
administracions públiques,  o a altres   alternatives per les mancomunitats 

mitjançant la inclusió per part del Consorci o les mancomunitats en Pla 
d’Inversions de les diverses administracions públiques supramunicipals. 
 

Fonaments jurídics 

 
1. Resulta aplicable la següent normativa: 

 Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL). 

 Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local 
(RDLeg. 781/1986)(TRRL).  

 Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).  
 Llei 21/2018 de la GV, de Mancomunitats de la CV (LMCV). 

 Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
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 Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic 
 Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les EL(ROF) 

(RD 2568/1986). 
 Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local (Reial decret legis-

latiu 2/2004) (TRLRHL) 
 Reglament de Serveis de les CCLL, aprovat per Decret de 17 de juny de 

1955. 
 Reglament de Bens de les EELL, aprovat pel RD 1372/1986. 

 Llei 33/2003, de Patrimoni de les AAPP (LPAP). 
 Estatuts de les tres mancomunitats, Ribera Alta, Ribera Baixa i Safor. 

 Estatuts del Consorci de la Ribera. 

 Llei 4/1994 de la GV, de Protecció dels animals de Companyia. 
 
2 Respecte de la Creació/Ampliació  d’un servei públic i determinació de la forma de prestació. 

2.1. La creació d’un nou servei requereix, primerament, que es tracte d’una matèria inclosa 

dins de l’àmbit competencial de les Corporacions Locals. A este respecte resulten aplicables, 

tot concloent-se la competència municipal a este respecte, l’article 25 de la LBRL i l’article 17 

de la Llei 4/1994 GV, sobre Protecció dels Animals de Companyia.  

2.2. La creació d’un nou servei i també la modificació de la forma de prestació d’un servei 

preexistent requereix de la confecció d’un estudi econòmic, al qual es considere la seua 

viabilitat econòmica, l’estimació de la despesa que este generara i les fonts de finançament 

d’eixa despesa de conformitat a l’article 85 i ss i cc de la LBRL, RSCL i TRLRHL. La Intervenció 

haurà d’informar al respecte. 

2.3. L’assumpció de la implantació i prestació del servei conjunt per part del Consorci de la 

Ribera planteja a creació, la implantació i també la modificació en la forma de prestació d’un 

servei públic requereix, de conformitat a l’article 22.2.f) de la LBRL, d’acord plenari. 

2.4 Els ajuntaments participants de la iniciativa del servei conjunt, ja tindran creat el 

servei de recollida d’animals amb anterioritat a esta iniciativa. Les mancomunitats 

participants també. Però no és eixe el cas del Consorci de la Ribera, que haurà de 

prendre acord per la Junta General de l’entitat, de creació del servei i de 

concreció/fixació de la forma de prestació del mateix. 

La possibilitat d’implantar el servei conjunt que es pretén està emparada de forma genèrica 
pels principis de cooperació i col·laboració entre les AAPP, a més de per l’obligació de cerca 
de les fórmules més eficients per a la prestació del se cada servei públic. A més i de forma 
concreta i específica, troba empara en la figura del “Convenis de cooperació”, prevista en l’art. 

51 de la LMCV, transcrit anteriorment i d’altres articles cc. Cal concloure, a la vista de la 
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normativa vigent, la possibilitat de que el Consorci de la Ribera assumeixca la titularitat 
i la prestació efectiva del “Servei conjunt de recollida i control d’animals abandonats” per a 

la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor; mitjançant l’aprovació i firma, a l’empara de 
l’article 51 de la LMCV, d’un conveni de col·laboració a  aprovar i firmar per 

   1) Este Consorci de la Ribera. 
   2) Les tres mancomunitats participants, cadascuna de les quals ja compta amb acord dels 
ajuntaments que la integren interessats en participar en el projecte/iniciativa als quals es 
comprometen i assoleixen les obligacions que per elles dimanen del conveni. 
  3) Cadascun del/s ajuntament/s que participe/n en el projecte/iniciativa a títol individual i 
sense fer-ho a través d’una mancomunitat, si fora el cas (~Cullera) als quals es comprometen 
i assoleixen les obligacions que per elles dimanen del conveni. 
   4) Els dos ajuntaments cedents de terrenys/parcel·les municipals per a la seua destinació a 
la implantació i prestació del servei. 
 

3. L’acord a adoptar per a l’aprovació del conveni de col·laboració hauria d’adoptar-se per 
majoria absoluta.  

 
Vista la proposta de la Presidència i els informes que consten en l’expedient, 

es sotmet a consideració de la Junta General del Consorci el següents acords  
 

Primer. Aprovar creació  prestació del “Servei conjunt de recollida i control 
d’animals abandonats per a la Ribera i la Safor”, adreçat als municipis 

adherits al servei de les mancomunitats de la Ribera Alta, la Ribera Baixa i 

la Safor i el municipi de Cullera 
 

Segon. Acceptar la cessió de les parcel·les oferides pels municipis de 
L’Alcúdia i Tavernes de la Valldigna on s’ubicaran les instal·lacions del 

servei, les quals s’individualitzen i concreten en l’expedient 
 

Tercer. Aprovar, pel que fa este Consorci,  el Conveni de col·laboració per a 
la prestació del “Servei conjunt de recollida i control d’animals abandonats 

adreçat als municipis adherits al servei de les mancomunitats de la Ribera 
Alta, la Ribera Baixa i la Safor i el municipi de Cullera.   

 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari del Consorci, del 

conveni de col·laboració aprovat. 
 

El president queda autoritzat per a la firma del conveni de col·laboració. 

mailto:info@consorcidelaribera.com


 CONSORCI DE LA RIBERA 

      Carrer Taronger, 116 - 46600 ALZIRA (València) 
 Tel. 96 241 41 42 - Fax 96 241 41 72 
                                                                                                                              CIF P-4600062-F 

                                                                                                               info@consorcidelaribera.com 

                                                                                                           https://www.consorcidelaribera.com                                                                                              

                                    

 

Quart. Aprovar les instruccions del servei  

Cinquè. Delegar en la Presidència del  Consorci, tot donant compte a la 

Junta General del Consorci:  

- la contractació de subministraments, serveis i obres que siguen necessaris 

per a la prestació del serveis, inclosos els tendents a la redacció de projectes 
direcció i execució de les obres de construcció de les instal·lacions del 

servei. 

- les operacions financeres i/o la sol·licitud de subvencions/ajudes 

adreçades al finançament dels projectes i les obres de les instal·lacions del 

servei, o acord amb les mancomunitats per a la inclusió en els plans 

d’inversions de les diferents administracions públiques 

 

Jose Jesús Ribes Feliu. Secretari-Interventor Consorci de la Ribera. 

Document signat electrònicament. Codi de verificació al marge 
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