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PROPOSTA D’ACORD 

al Ple de la Mancomunitat 

Servei conjunt de recollida i control d'animals abandonats, per a la Ribera i la Safor: 

recolzament de la iniciativa, assumpció d’obligacions i aprovació de conveni de 

cooperació 

Ateses les següents consideracions: 
Antecedents: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta, la de la Ribera Baixa i la de la Safor venen prestant 
als municipis que les integren, el servei de recollida d’animals abandonats, mitjançant la 
contractació del servei de col·laboració 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 s’ha dut a terme un procés d’anàlisi de la iniciativa, amb estudi 
viabilitat de la prestació del servei conjunt de recollida d’animals abandonats, mitjançant la 
fórmula de gestió directa per la pròpia entitat, amb col·laboració amb entitats protectores, 
amb confecció d’un estudi econòmic i amb concreció de la fórmula més convenient per a la 
implantació, gestió i prestació de dit servei conjunt. 
 
4. Com a resultat del procés d’anàlisi s’ha conclòs que el projecte de servei conjunt de 

recollida d’animals abandonats resulta convenient socialment i viable econòmicament: 

4.0. Les respectives mancomunitats compten ja o disposaran en breu, d’acords municipals 

d’adhesió al servei conjunt  amb assumpció de les obligacions dimanants, d’un nombre molt 

elevat dels ajuntaments que les integren. 

4.1. Es compta amb la cessió d’un solar de titularitat municipal en el municipi de Tavernes 
de la Valldigna (sector “El Golfo”),  de 3.035 m², així com amb un solar municipal 
d’aproximadament 4.062,92 m² en l’Alcúdia (Sector 15).  Tots dos solars compten amb els 
requisits bàsics necessaris per a la ubicació de les instal·lacions del servei. 
 

4.2. Des del Consorci s’ha confeccionat Informe-Estudi de la viabilitat econòmica del servei 
conjunt i proposta de Conveni de cooperació a aprovar per les diferents entitats participants 
en el servei conjunt, conveni al qual es descriuen els drets i les obligacions que, mútuament 
i recíprocament, assumeixen. De l’Informe-Estudi de la viabilitat econòmica resulta, entre 
d’altres extrems, el següent: 
a) El cost de les inversions inicials en instal·lacions, d’acord amb l’estudi tècnic preliminar, 
és de 557.000 € (IVA inclòs) per cadascun dels nuclis zoològics, els quals es pretén que es 
financen mitjançant la formalització d’un préstec de 10 anys de durada. 
 
b) El cost econòmic anual que suposaria per a cada ajuntament la posada en marxa del 
servei, oscil·larà entre 1.00 i 1.50 €/habitant., depenent de les ajudes i subvencions que es 
puguen aconseguir per a la posada en marxa i manteniment del servei i dels municipis 
adherits. El servei es preveu que comence aprestar-se en l’any 2023. 
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5. Consta en l’expedient informe dels serveis jurídics i de la Intervenció de la Mancomunitat. 
 
Fonaments: 
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. 

 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 legislatiu 2/2004) (TRLRHL) 

 Reglament de Serveis de les CCLL, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955. 

 Estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 

 Llei 4/1994 de la GV, de Protecció dels animals de Companyia. 
 
2. Resulten especialment rellevants per a l’objecte del procediment els següents preceptes: 
2.1. Art. 25.2. LBRL: El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 
.../... 
j) Protección de la salubridad pública. 
.../... 
 
2.2. Art. 6 del Estatuts de la ManRA: Fins 
La Mancomunitat po0drà assumir activitats destinades a l’atenció dels fins següents: 
.../... 
- La protecció de la Salubritat Pública. 

 
2.3. Art. 18. de la Llei 4/1994 de la GV: Para la recogida y retención de los animales abandonados y gestión de 
las adopciones, los ayuntamientos dispondrán de personal capacitado y de instalaciones adecuadas. 
 
2.4. Art. 47.2. LBRL: Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las 

corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: 
.../... 
h) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de las 

delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se impongan 

obligatoriamente. 
.../... 
 
2.5. Art. 57.2. LBRL: La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia de la 
gestión pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 
 
2.6. Títol Preliminar, Capítol VI «De los convenios», articles 47 a 53, de la LRJSP. 
 
2.7. Art. 51 LMCV: Convenios de cooperación 
1. Las mancomunidades podrán celebrar convenios de cooperación con la administración general del Estado, la 
Generalitat, con las diputaciones provinciales, con otras mancomunidades, con otras administraciones públicas 
y con municipios no pertenecientes a ellas, para la más eficaz gestión y prestación de servicios de su 
competencia. Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a seis años. 
2. A través de los convenios de cooperación, las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un 
mismo sector o población, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las partes, 
compartir las sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de competencias concurrentes o 
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propias, ceder y aceptar la cesión de uso de bienes patrimoniales, desarrollar actividades de carácter 
prestacional y adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquier otra finalidad competencia de las partes. 
 
3. S’estima, fruït del procés d’anàlisi de les possibilitats legals quant a la prestació del servei 
conjunt, s’ha conclòs que la fórmula idònia per a la implantació, prestació i gestió del servei 
conjunt és la d’un conveni de cooperació a l’empara de l’art. 51 de la Llei 21/2018 de la GV, 
de Mancomunitats de la CV, transcrit anteriorment. 
 

4. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat, tot requerint-se majoria absoluta. 
 
 

Per tot això, es formula al Ple de la Mancomunitat la següent proposta d’ACORD: 
 

Primer. Manifestar el recolzament al projecte de 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, tot aprovant, pel que fa esta mancomunitat, la prestació del referit servei; amb 
subjecció a les següents condicions: 
 

1.1. El servei es prestarà pel Consorci de la Ribera, mitjançant Conveni de cooperació a 
firmar a l’empara de l’article 51 de la Llei  21/2018 de la GV, de Mancomunitats de la CV, 
objecte del punt segon d’este acord; en l’àmbit territorial de les mancomunitats participants 
del projecte. 
 
Els beneficiaris del servei conjunt seran els ajuntaments de les tres mancomunitats que ja 
han acceptat o accepten en el futur, la seua participació en el servei conjunt. 
 
El Consorci ce la Ribera podrà realitzar, de conformitat a la legalitat vigent, les 
contractacions de col·laboració que estime necessàries i podrà exercir les 
facultats/competències directament relacionades amb la prestació del servei que li permeta 
la legislació vigent. 
 
Les tres mancomunitats autoritzen al Consorci, dins del seu àmbit de competències, per a la 
contractació, prèvia la tramitació oportuna, de les operacions financeres, ja siga de préstec 
o de pòlissa, a curt o a llarg termini que puguen resultar necessàries per a la posar en 
marxa i gestionar, la prestació d’un “Servei conjunt de recollida i control d’animals 
abandonats”. Així mateix, autoritzen al Consorci per a sol·licitar les ajudes/subvencions 
susceptibles de facilitar/millorar/abaratir la prestació del servei i l’assumpció de les 
obligacions que dites sol·licituds puguen comportar. 
 

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, inclòs 
l’exercici (amb l’auxili del Consorci) de facultats exorbitants com a administració pública 
territorial pròpia del seu territori, cas que això poguera resultar necessari o convenient per a 
la bona marxa del servei. 
 

1.2. Els ajuntaments adherits al servei, directament i cadascuna de les tres mancomunitats, 
indirectament i mitjançant l’aprovació del Conveni de cooperació objecte del punt segon, es 
comprometen i asseguren davant el Consorci de la Ribera la seua aportació econòmica a la 
inversió a realitzar per a la construcció de les instal·lacions necessàries per a la prestació 
del servei. Dita aportació està previst que es realitze al llarg dels 10 primer anys de vigència 
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del servei, tot formant part integrants de la quota anual a satisfer per cada entitat per la 
recepció del servei, la qual diferenciarà entre el concepte “amortització de les instal·lacions”  
i el concepte “cost de la prestació del servei”. 
 

Si algun ajuntament pretenguera abandonar el servei conjunt abans de transcórrer el 
període de 10 anys previst per a l’amortització de la inversió a realitzar en les instal·lacions 
del servei, haurà de satisfer igualment l’import de l’aportació econòmica a les despeses de 
la construcció inicial de les instal·lacions pendents; ja siga en un únic pagament, pel total de 
l’import restant pendent d’amortitzar o, anualment, tot fent efectiu el pagament de la part de 
la quota anual corresponent al concepte “amortització de les instal·lacions”. 
 

1.3. En el Conveni de cooperació específic per a la implantació, gestió i prestació d’un 
“Servei conjunt de recollida i control d’animals abandonats”, es regulen les relacions entre 
les tres mancomunitats i el Consorci de la Ribera i, també, les relacions amb els 
ajuntaments adherits al servei conjunt; així com les obligacions/drets que assumeixen les 
respectives entitats. Dit conveni de col·laboració és objecte del punt següent d’este acord. 
 
 

Segon. Aprovar, pel que fa esta mancomunitat, el Conveni de cooperació i entre el Consorci 
de la Ribera i les Mancomunitats de la Ribera Alta, de la Ribera Baixa i de la Safor, tendent 
a posar a posar en marxa i gestionar, la prestació d’un “Servei conjunt de recollida i control 
d’animals abandonats”. 
 

El conveni inclou l’Informe/Estudi econòmic confeccionat en relació a la implantació i 
prestació del servei conjunt, amb indicació de les quantitats imports que hi es preveu 
s’hauran d’assumir per cada ajuntament. Inclou també les relacions i les obligacions/drets 
que, mútuament i recíprocament, assumeixen les entitats públiques hi participants. 
 
El conveni preveu l’acceptació pel Consorci de la Ribera de la cessió de dos solars 
municipals, un en Taverbnes de la Valldina i un altre en ‘Alcúdia, per a la seua destinació a 
la construcció de sengles Nuclis Zoològics destinats a la prestació del servei i contempla, 
expressament, un tractament específic per tal de compensar l’aportació realitzada en 
terrenys per estos dos ajuntaments, pel qual, durant els primers anys de prestació del 
servei, en les liquidacions de quotes específiques per la prestació del servei a estos dos  
ajuntaments, no s’aplicarà el concepte “amortització de les instal·lacions”. 
 
El conveni tindrà inicialment una vigència de 6 anys, prorrogables per 4 anys més. A la 
finalització dels quals es podrà, o no, tramitar novament la redacció i aprovació d’un Conveni 
de cooperació adreçat a esta mateixa finalitat. 
 
El conveni contempla, expressament, la possibilitat d’estendre la cooperació a altres 
municipis, per a la qual cosa els seus ajuntaments haurien d’aprovar l’adhesió al Conveni de 
cooperació, tot aprovant un conveni amb els mateixos termes i obligacions que les 
resultants per als ajuntaments integrants de les tres mancomunitats firmants, inicialment, del 
Conveni de cooperació. En tot cas, l’adhesió d’un altre ajuntament al servei conjunt 
comportarà el compromís, davant el Consorci de la Ribera, de realitzar l’aportació 
econòmica a la inversió a realitzar per a la construcció de les instal·lacions del servei 
corresponent al municipi en qüestió, la qual està previst que es realitze al llarg dels 10 
primer anys de vigència del servei. Com que el Conveni de cooperació té una vigència inicial 
de 6 anys (màxim legal), ampliable a 4 anys més; si finalitzat el termini inicialment previst 
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per a la vigència del Conveni de cooperació l’ajuntament adherit no aprovara la pròrroga del 
mateix per 4 anys més, este  haurà de satisfer, igualment, l’import pendent de la seua 
aportació econòmica a les despeses de la construcció inicial de les instal·lacions; ja siga en 
un únic pagament, pel total de l’import restant pendent d’amortitzar o, anualment, tot fent 
efectiu el pagament de la part de la quota anual corresponent al concepte “amortització de 
les instal·lacions”. 
 
En l’expedient consta exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del Conveni de 
cooperació aprovat. 
 

Tercer. Facultar al president de la mancomunitat per a dur a terme les actuacions 
necessàries per a la materialització d’este acord i, en particular, per a la formalització dels 
Conveni/s de cooperació per a la posar en marxa i gestionar, la prestació d’un “Servei 
conjunt de recollida i control d’animals abandonats”. 
 
 
Alzira, juny de 2021. 
El president 
 


