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PUNT 2.1. SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
(FRACCIÓ RESTA) 

 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta ha sol·licitat, dins del programa 
PPOS,2017 l’adquisició d’una partida de contenidors per a la recollida de 
residus sòlids urbans (fracció resta). 
 
2. S'ofereix als municipis mancomunats la possibilitat d'adquisició dels 
contenidors d'acord amb les següents característiques i condicions: 
 
Bases de la convocatòria de subministrament per als  municipis : 
 
1.- Característiques tècniques : contenidors de color verd amb un volum de 1.100 litres, 
fabricats en polietilè d’alta densitat, resistents a rajos UV e infrarojos i agents químics. Amb 
rodes de cautxú macís de 200 mm giratòries 360 º dos d’elles amb sistema de fre. (veure 
imatge del contenidor adjunta a la present). 
 
2.- Cost de cada contenidor: a concretar segons el resu ltat de la licitació.  La 
Mancomunitat assumeix el 80% del preu dels contenidors (El 20% restant l’assumeix cada 
ajuntament que s’adherisca  a està convocatòria)  
L’import resultant serà liquidat als respectius ajuntaments segons el nombre de contenidors 
concedits. 
Total contenidors disponibles per als municipis:  a  concretar segons el resultat de la 
licitació. 
 
3.- Podran ser beneficiaris d’esta convocatòria de subministrament els ajuntaments que es 
troben al corrent de les seues aportacions a la Mancomunitat.    
 
4.- En el cas que el conjunt de les demandes efectuades pels ajun taments superen la 
quantitat  disponible, serà la Junta de Govern de la Mancomunitat l’encarregada de distribuir, 
mitjançant criteris objectius, el nombre de contenidors entre el conjunt de les sol·licituds 
rebudes.   
 
5.- Els ajuntaments interessats en esta convocatòria de subministrament, hauran de remetre la 
sol·licitud (model adjunt) a la Mancomunitat fins e l dia ____________________ , mitjançant 
fax (96 241 41 72) o correu. 
 

 6.-Els contenidors seran subministrats directament en el municipi sol·licita nt (en un únic 
punt de cada municipi) en un termini màxim de 2 mes os  des de la finalització del termini 
per a la sol·licitud, sent a càrrec de l’empresa adjudicatària les despeses del trasllat. 

 
5. Els serveis d'esta Mancomunitat han confeccionat els plecs definitius que han 
de regir la contractació.  
 
6. Correspon resoldre a la Junta de Govern per delegació del Ple de la 
Mancomunitat. 
 
 
Per tot això es formula la següent proposta d’ACORD: 
 



Primer.  Aprovar els Plecs de Condicions per a la licitació del 
subministrament de  CONTENIDORS DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (FRACCIÓ RESTA ) 
 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la mancomunitat, 
dels plecs aprovats. 
 

 Segon .- Aprovar les bases de la convocatòria per a l'adquisició pels 
municipis dels contenidors de residus sòlids (fracció resta), delegant en la 
Presidència la  concreció del preu unitari del contenidor RSU segons el resultat 
de la licitació del subministrament de  CONTENIDORS DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
(FRACCIÓ RESTA). 

 
Tercer .- Donar compte en la propera Junta de Govern que es celebre. 

 


