
2.2. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS: CREACIÓ DEL SERVEI, REGLAMENT I 

INSTRUCCIONS 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Ateses les següents consideracions: 

  

Antecedents: 

1. La Mancomunitat de la Ribera Alta, ve prestant el servei de recollida i gestió de la facturació i cobrament 

dels envasos lleugers des l’any 2001 (pocs mesos desprès de establir-se l’obligatorietat legal de la 

implantació de la recollida selectiva). Anys desprès, en el 2005 es va acordar incloure a este servei la 

recollida mancomunada de paper i cartró. A este servei estan adherits actualment diferents municipis. 

  

2. El Ple de la Mancomunitat, en data 10 de març de 2016, va aprovar l’ampliació del servei de gestió de 

residus urbans a la recollida i transport a planta de tractament de la fracció resta de residus sòlids urbans 

(RSU). 
  

3. El nou marc legal i estratègic per a la gestió integral de residus contingut en la Directiva 2008/98/CE, de 

19 de novembre sobre residus, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, la Llei 

10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, així com el Pla Integral de Residus de 

la Comunitat Valenciana, estableix mesures basades en la reducció de la producció de residus i la seua 

utilització com a recursos, que afecten de manera directa a la prestació d’este servei, el qual, ha d’adaptar-

se a estes noves exigències. 

 

4. La Mancomunitat ha encetat un procediment d’adaptació del servei per tal de prestar un servei de 

recollida selectiva i transport de residus orgànics, fracció resta, envasos lleugers, paper i cartró, bolquers i 

producte d’higiene intima i voluminosos de la Mancomunitat de la Ribera, en diverses modalitats 

de recollida, amb la finalitat de reduir costos, aprofitant l’economia a escala que suposa la contractació 

mancomunada, donant un servei de qualitat adaptat a la normativa d’aplicació.  

 

5. S’han elaborat unes instruccions i confeccionat una proposta de reglament que desenvolupen les normes 

de funcionament del servei amb les entitats locals i amb els ciutadans, en previsió del compliment de les 

previsions legals i conveniència per a la bona marxa del servei.  

 

6. S’han redactat el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives per al procediment 

de selecció de l’adjudicatari i la contractació del servei, mitjançant un procediment obert, per una duració 

de 6 anys, més 4 possibles pròrrogues anuals, subjecte a regulació harmonitzada i publicació en el DOUE. 
 

7. La Junta de Govern, en exercici de la delegació de competències en matèria de contractació aprovada pel 

Ple, va aprovar el plecs. Però, amb posterioritat, una vegada suspesa la tramitació del procediment per la 

lluita contra el COVID-19, s’ha plantejat, la necessitat d’ajustar els tremes dels plecs aprovats. 
 

 

Fonaments  

I. De conformitat amb el que ‘estableix en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, així com en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, correspon amb caràcter 

general a les entitats locals la competència per a la gestió dels residus municipals.   
  

Es tracta d’un servei susceptible de ser prestat des de la mancomunitat en virtut de la disposició transitòria 

11a de la Llei 27/2013 LRSAL ja que es refereix a prestar competències dels municipis establertes per als 

municipis en els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, ( desprès de la 

reforma de la LRSAL) en concret la competència municipal a la que es refereix es l’article 25.2.b “gestió 

de residus sòlids urbans....” 

Així  també ho recullen els Estatuts de la Mancomunitat en els articles següents : 

-Article 6.  “Son fins de la Mancomunitat : 

1. La Mancomunitat podrà assumir activitats destinades a l&apos;atenció dels següents fins: 

a) La prestació de serveis relacionats amb les matèries i competències en què la legislació vigent admet que els municipis actuen 

mancomunadament, com són: 
- Protecció del medi ambient urbà: parcs i jardins públics, gestió de residus sòlids urbans.... “ 

- Article 23. Els serveis de la Mancomunitat 

5. Els serveis que presta la Mancomunitat, en el marc de la legislació vigent, són els següents: 
- Servei de gestió de residus urbans. 

  

II. No procedeix una modificació dels Estatuts per aprovar la creació d’un nou servei, sinó que es tracta 

d’una adaptació del servei existent “gestió de residus sòlids urbans” a la normativa en vigor per a prestar 



un servei de recollida selectiva i transport de residus orgànics, fracció resta, envasos lleugers, paper i cartró, 

bolquers i producte d’higiene intima i voluminosos de la Mancomunitat de la Ribera, en diverses modalitats 

de recollida: modalitat porta a porta (PaP), contenidors, o combinació ambdós. 

 

III. La competència quant a l’ajust del servei i la contractació correspon, inicialment, al Ple de la 

Mancomunitat, el qual té aprovada una delegació de competències del mateix a favor de la Junta de Govern, 

per acord de data 3 d’octubre de 2019. 
 

IV. S’han emés informe per part dels diferents departaments de la Mancomunitat. 
 

V. Cal aprovar, novament, el plecs, ajustats, de prescripcions tècniques i de clàusules administratives per 

al procediment de selecció de l’adjudicatari i la contractació del servei 
 

 

Es formula la següent proposta d’ACORD: 

  

Primer. Aprovar en relació al "Servei de gestió de residus urbans”, tot avocant, quant a esta resolució, les 

competències delegades en esta matèria a favor de la Junta General, el següent: 
 

1r. Ajustar els termes i l’objecte del "Servei de gestió de residus urbans” actualment existent, tot 

determinant que endavant el seu objecte consistirà en «recollida i transport a planta de tractament de 

residus orgànics, fracció resta, envasos lleugers, paper i cartró, bolquers i producte d’higiene intima i 

voluminosos dels integrants de la Mancomunitat de la Ribera adherits al servei, en diverses modalitats de 

recollida: modalitat porta a porta (PaP), contenidors, o combinació ambdós». 
  

2n. Aprovar, novament, les Instruccions de la prestació del servei ajustades al nou objecte del servei, les 

quals regulen les normes de funcionament del servei i les relacions entre la Mancomunitat i les entitats 

adherides al mateix.  
  

A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, exemplar de les Instruccions 

aprovades.  

  

3r. Aprovar, novament, el Plecs de Clàusules Tècniques i Econòmiques i Administratives Particulars, per 

a la selecció i contractació de la prestació  del “Servei de recollida i transport a planta de tractament, 

mitjançant procediment obert i adjudicació a la oferta mes avantatjosa, en base a la valoració de diversos 

criteris per a la selecció del contractista pels imports distribuïts per trams que s’assenyalen en el Plec 

(millorables a la baixa)”. 
  

A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, dels plecs aprovats. 

  

4t. Aprovar el Reglament del servei de gestió de residus urbans de la Mancomunitat de la Ribera Alta, 

regulador de les condicions de prestació del servei i de les relacions entre l’administració prestadora del 

servei i els ciutadans, en tots aquells aspectes relacionats amb la prestació del servei. 
 

A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, del Reglament.  

 

Segon. Determinar que la Junta de Govern, en exercici de la delegació de competències que té aprovada 

este Ple, podrà modificar el contingut dels documents ací aprovats per tal d’ajustar-los a les noves 

circumstàncies del servei, inclosa la possible incorporació d’altres municipis. 
 

Tercer. Facultar i delegar a la Presidència tan amplament com en dret procedisca per disposar quantes 

resolucions seguen necessàries per a l’execució d’estos acords. 
 

Alzira, el president 

 


