
 

                                            

 

Proposta d’acord 
 
SERVEI MANCOMUNAT DE RECOLLIDA DE RESIDUS: Ajust de les Instruccions del servei I aprovació 
definitiva de Plecs per a la seua contractació 
 
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. Igualment, 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. Esta Mancomunitat procedirà en breu a efectuar una licitació per a la contractació de la prestació del 
servei mancomunat de recollida de residus que comprendrà, a més de la recollida de les fraccions resta, 
paper-cartó, envasos lleugers i voluminosos, els residus corresponents a la fracció orgànica e inclús el vidre 
en algun cas. 
 
4. La Mancomunitat ha fet extensiva la proposta d’adhesió al servei a tots els municipis mancomunats i ha 
atés a la diversitat de preferències manifestades pels municipis, tot plantejant un servei amb diverses 
tipologies de sistemes de recollida: contenidors, porta a porta o sistemes mixtes. En el proppassat ple, de 
data 22 de juliol, es va acordar l’ampliació de l’objecte del servei i es van aprovar els plecs inicials per a la 
licitació, així com les instruccions i el reglament del servei. 
 
5. En data 7 de setembre l’Ajuntament de Carcaixent ha acordat l’adhesió al servei de recollida d’esta 
Mancomunitat, tot manifestant l’acceptació de la proposta de plecs, administratius i tècnics, als quals es 
preveu la prestació del servei en la localitat mitjançant el sistema de “contenidors temporals” (sistema actual) 
i altres característiques específiques per a Carcaxient. Eixa possibilitat no estava contemplada en els plecs 
tècnics inicialment aprovats.  
 
Per part dels serveis tècnics de la Mancomunitat s’ha procedit a ajustar els plecs per tal de contemplar, en 
forma de “lot” específic, que contempla exclusivament el municipi de Carcaixent, les especificacions per al 
servei en eixe municipi, tot respectant-se les línies dels plecs aprovats pel Ple el passat mes de juliol en forma 
de “lot 1”, de forma que es facilita la licitació conjunta del servei que es té prevista encetar, per a tots els 
Ajuntaments adherits.  
 
6. S’ha plantejat la conveniència d’introduir algunes puntualitzacions a les Instruccions i al Reglament  del 
servei. 
 
Fonaments  
I. De conformitat amb el que s'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'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. L’òrgan competent per a aprovar els plecs de la licitació del contracte de prestació del servei, de 
conformitat amb la delegació de competències efectuades pel Ple en matèria de contractació de data 3 
d’octubre de 2019, és la Junta de Govern. També ho és per a l’aprovació dels ajusts de les Instruccions del 
servei. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació del Reglament del Servei, el qual compta actualment amb aprovació 
inicial, és el Ple de l’a Mancomunitat. 
 
III. S’han emés informes tècnics per part dels diferents departaments. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment es formula a la Junta de Govern, la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Aprovar, en relació a la prestació del “Servei de gestió de residus urbans”, en els termes resultants 
de l’acord plenari de data 22 de juliol de 2020, al qual es va fixar com a objecte del servei el següent: «recollida 
i transport a planta de tractament de residus orgànics, fracció resta, envasos lleugers, paper i cartró, bolquers 
i producte d’higiene intima, voluminosos i vidre dels integrants de la Mancomunitat de la Ribera adherits al 
servei, en diverses modalitats de recollida: modalitat porta a porta (PaP), contenidors, combinació ambdós, 
o modalitat de “contenidors temporals”; els següents extrems: 
 
1r. Ajustar les Instruccions del servei, reguladores de les relacions entre Mancomunitat i ajuntaments amb 
motiu de la prestació del servei; tot incloent-hi les puntualitzacions relatives a la modalitat de “contenidors 
temporals” (modalitat requerida per l’Ajuntament Carcaixent). 
 
A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, exemplar de l’ajust aprovat i de les  
Instruccions del servei, íntegres, resultants d’este acord. 
 
2n. Aprovar 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 forma de “lots”, 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. 



 

                                            

 

 
3r. Encomanar als serveis municipals l’estudi i formulació de proposta d’ajust del Reglament del Servei, 
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; aprovat inicialment en 
sessió plenària de data 22 de juliol de 2020, les quals es consideraran amb ocasió de l’aprovació definitiva 
del reglament. 
 
4t. Facultar i delegar a la Presidència tan amplament com en dret procedisca per disposar quantes resolucions 
seguen necessàries per a l’execució d’este acord. 
 
 
Alzira, setembre de 2020. 
El president 


