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ESBORRANY 
 

PLE DE L’AJUNTAMENT  

 
Sessió ordinària 

 
Lloc:     Casa de la Cultura de Senyera  
Data:  23 de gener de 2018 

                              Sessió núm.       1/2018 
Hora:     19.22 – 20.41 h 

 
ASSISTENTS:   
President: Txema Peláez Palazón 
Vocals: 19 vocals, amb 286 drets de vots. 
 
Cadascun del vocals figura relacionat en annex a esta acta amb indicació per a cadascun d’ells de població, 
condició, nom i cognoms i grup polític comarcal al que pertanyen i drets de vot  representats. 
 
Altres assistents:J. Lluís Blanco Vega, secretari; Jesús J. Ribes Feliu, interventor; Sergio Machí Felici, 
gerent. 
 
A Senyera, al lloc, a la data i a l’hora indicats, es reuniren les persones indicades, en la condició que per a 
cadascuna s’hi assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària prèviament convocada. Els assumptes 
tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar en la convocatòria, són els del següent; 
 
 

 
ORDRE DEL DIA:  

 
 

1.APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
2.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
2.1.QUOTA ORDINÀRIA, PRESSUPOST, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL/2018 
2.2.CAMPANYA CONTRA LA MOSCA NEGRA I MOSQUIT TIGRE. 
3.ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA 
4.PRECS I QÜESTIONS 
 

----------------------------- // ------------------------------- 
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Oberta la sessió es procedeix a tractar els assumptes de l'ordre del dia, amb el resultat que tot seguit s'indica: 
 
 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
Es dóna compte de l’esborrany d’acta de la sessió de data 30 d'octubre de 2017, la qual s’ha fet arribar als 
integrants del Ple amb anterioritat a la sessió. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Aprovar l'acta de la sessió plenària núm. 3/2017, celebrada amb data 30 d'octubre de 2017, en els 
seus propis termes. 
 
 
2. ASSUMPTES A TRACTAR: 
2.1. QUOTA ORDINÀRIA, PRESSUPOST, PLANTILLA I RELAC IÓ DE LLOCS DE 
TREBALL/2018  
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Pel President es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. Assenyala que es manté la mateixa quota que en 2017, repassa la memòria i 
informa de l'acord de la mesa de Negociació sobre Plantilla i RLT. L'interventor explica el pressupost tant 
del Consorci, com de la Mancomunitat. També la previsió de préstecs i les operacions de tresoreria. 
L'interventor explica que es compleixen els paràmetres legals. Destaca, quan al Consorci, que inclou 
l'Agència Energètica i la repercusió del Pla de Competitivitat Turística. 
 
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions: 
Atès que cal confeccionar els pressupost de les entitats públiques de conformitat tot atenent primerament a 
les disponibilitats econòmiques, és a dir elaborant primerament l’Estat dels Ingressos, per a una vegada 
determinada este, confeccionar l’Estat de les Despeses previstes al llarg de l’exercici. 
 
Atès que la  Quota Ordinària a satisfer pels municipis integrants de la Mancomunitat de la Ribera Alta en 
l’exercici 2018 es proposa mantenirla a en 2,255 €/habitant, més una reducció fins el 7% prevista al segon 
paràgraf de la base 47.2 de les Bases d’execució del pressupost, la qual cosa suposa una reducció del 
0,15785. 
 
Atès que s’ha confeccionat el projecte de pressupost i de plantilla per a l’exercici 2018 i que s’estima que el 
projecte presentat s’ajusta a les possibilitats, expectatives, necessitats i projectes previstos  per al correcte 
funcionament d’esta Mancomunitat al llarg de l’exercici. 
 
Atès que a l’expedient consta la documentació del projecte el pressupost i de plantilla per a l’exercici 2018, 
així com també, de conformitat amb la legalitat vigent, la documentació annexa; tot incloent-hi Memòria de 
la Presidència i informació sobre l’Estat d’execució del pressupost de l’exercici 2017, i la liquidació del 
darrer exercici liquidat, el 2016. 

 
Atès que a l’expedient consta informe de la Intervenció d’esta Mancomunitat. 
 
Atès que el projecte de pressupost i de plantilla ha estat dictaminat favorablement per la Comissió 
Informativa. 
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Atès que es competència del Ple de la Mancomunitat resoldre a este respecte, tot requerint-se a l’efecte  
majoria simple. 
 
La proposta d’acord ha sigut dictaminada favorablement. 
 
Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer .  Establir amb efectes des de del 1 de gener del 2018 l’import de la Quota Ordinària a satisfer pels 
municipis integrants de la Mancomunitat de la Ribera Alta : 2,255 €/habitant més una reducció de fins el 7% 
prevista al segon paràgraf de la base 47.2 de les Bases d’execució del pressupost 
 
Segon. Aprovar la relació de llocs de treball,  Pressupost i la Plantilla de la Mancomunitat per a l’exercici 
2018,  així com les Bases d’execució del pressupost 
 
Seguidament es transcriuen, extractadament, les xifres resultants per al Pressupost: 

 
 
 

PRESSUPOST DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA/201 8 
  

DESPESES CONSIGNACIÓ  
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA    
a) Operacions corrents 2.871.606,60 
    
1) Despeses de personal 1.831.198,36 
2) Despeses en bens corrents i serveis 377.895,04 
3) Despeses financeres 6.500,00 
4) Transferències corrents 656.013,20 
    
b) Operacions de capital 116.900,00 
    
6) Inversions reals 84.900,00 
7) Transferències de Capital   
8) Actius financers   
9) Passius financers 32.000,00 

TOTAL  2.988.506,60 
    

INGRESSOS CONSIGNACIÓ  
    
a) Operacions corrents 2.906.606,60 
    
1) Impostos directes 0,00 
2) Impostos indirectes 0,00 
3) Taxes i altres ingressos 632.655,53 
4) Transferències corrents 2.273.759,72 
5) Ingressos patrimonials 191,35 
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b) Operacions de capital 81.900,00 
    
6) Alienació d'inversions reals 0,00 
7) Transferències de capital 81.900,00 
8) Variació d'actius financers   
9) Variació de passius financers   

TOTAL  2.988.506,60 
 
S’aprova així mateix el pressupost consolidat de la Mancomunitat de la Ribera Alta i de Consorci de la 
Ribera. 
 
PRESSUPOST CONSOLIDAT DE LA ManRA I DEL CONSORCI DE LA RIBERA/2018  
 
PRESSUPOST DE DESPESES      

        

      AJUSTOS  PRESSUPOST 

CAPÍTOL  DENOMINACIÓ MANCO CONSORCI PATER TOTAL   CONSOLIDAT  

I Despeses de personal 1.831.198,36 489.335,79 35.600,00 2.356.134,15  2.356.134,15 

II Despeses corrents 377.895,04 411.996,36 3.000,00 792.891,40  792.891,40 

III Despeses financeres 6.500,00 19.300,00 2.299,48 28.099,48  28.099,48 

IV Transferències corrents 656.013,20 22.305,00 0,00 678.318,20 158.227,85 520.090,35 

VI Inversions reals  300.000,00 0,00 300.000,00  300.000,00 

VII Transferències de capital 84.900,00 0,00 0,00 84.900,00  84.900,00 

VIII Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

IX Passius financers 32.000,00 0,00 20.005,52 52.005,52  52.005,52 

  TOTALS  2.988.506,60 1.242.937,15 60.905,00 4.292.348,75 158.227,85 4.134.120,90 

 
PRESSUPOST D'INGRESSOS      

        

            AJUSTOS  PRESSUPOST 

CAPÍTOL  DENOMINACIÓ MANCO CONSORCI PATER TOTAL   CONSOLIDAT  

I Impostos directes 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

III Impostos indirectes 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

III Taxes i altres ingressos 632.655,53 116.131,10 0,00 748.786,63  748.786,63 

IV Transferències corrents 2.273.759,72 1.126.806,05 60.905,00 3.461.470,77 158.227,85 3.303.242,92 

V Ingressos patrimonials 191,35 0,00 0,00 191,35  191,35 

VI Alienació d'inversions reals  0,00 0,00 0,00  0,00 

VII Transferències de capital 81.900,00 0,00 0,00 81.900,00  81.900,00 

VIII Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

IX Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 TOTALS  2.988.506,60 1.242.937,15 60.905,00 4.292.348,75 158.227,85 4.134.120,90 
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Tercer. Exposar al públic els acords adoptats pel termini previst legalment, entenent-se aprovat 
definitivament si durant l esmentat termini no es presentarà cap al· legació ò reclamació. 
 
Quart. Delegar en la Presidència les competències del Ple relatives als procediments de contractació i 
aprovació de les operacions de préstec i/o de tresoreria, que resulten necessàries per a la correcta gestió 
pressupostària de l’entitat. 
 
Quint . Autoritzar la Presidència per a tot allò que resulte necessari per a donar compliment, íntegrament, a 
este acord. 
 
 
 
2.2. Campanya contra la mosca negra i mosquit tigre 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president recorda que es tracta d’una 
contractació del Consorci. Explica i motiva, els antecedents i les pretensions per enguany: augment de 
prestacions amb un xicotet increment del cost de 0,35 a 0,60 increment del cost. Comenta els preus d'altres 
municipis, es preveu una contractació per a dos anys prorrogables a 2 més. Es farà una reunió especifica per 
tracta entre tots este assumpte. El gerent explica que s'intensificaran les actuacions. Que el cost del servei es 
facturarà directament a la Mancomunitat i esta girarà la diferència a cada Ajuntament. La regidora d'Antella 
pregunta per l'increment del preu. El gerent contesta. 
 
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions: 
ANTECEDENTS:  
1. En l’any 2015 responsables de l’Àrea de Sanitat Ambiental de la Ribera (Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública), davant del creixement poblacional i problemàtica generada pel mosquit tigre i mosca negra 
en la Ribera, mantingueren reunions amb el Consorci de la Ribera per veure la possibilitat d’establir un 
control consorciat supramunicipal dels esmentats vectors. 
 
Davant la problemàtica detectada i vist l’interès de diversos ajuntaments de la Ribera, el Consorci va licitar 
el servei consorciat de control de vectors, iniciant-se el control i tractament l’1 d’abril de 2016 mitjançant un 
contracte d’un any prorrogable per un any addicional amb l’empresa LOKÍMICA, S.A. 
 
Els ajuntaments adherits a la campanya han passat de 33 a l’inici de la campanya als 37 actuals (79% del 
total de municipis de la Ribera), no havent abandonat l’adhesió cap municipi al llarg dels dos anys del 
contracte. 
 
En les dos anualitats (1 d’abril 2016 – 31 de març 2017 i 1 d’abril 2017 – 31 de març 2018) s’han rebut 
subvencions per al tractament de mosquit tigre, en la primera per part de la Diputació de València i en la 
segona per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. El resultat ha sigut que en ambdues, el 
cost de la campanya de control de mosquit tigre ha estat subvencionat pràcticament en la seua totalitat. 
 
El contracte actual dels serveis de control de la campanya finalitzarà el 31 de març de 2018 sense 
possibilitat de ser prorrogat i per tant, en cas de considerar-se necessari, s’haurà de tornar a realitzar un 
procés de licitació pública.  
 
2. En estos 2 primers anys s’han realitzat controls i tractaments sobre: 
- Vectors: mosca negra i mosquit tigre. 
- Altres insectes inclosos com a millora: mosquit comú, mosca comuna, puces i paparres. 
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Per a açò s’ha dut a terme (fins el 31 de desembre de 2017): 
- Controls i estudis de presencia dels vectors als punts de cria corresponents: 
-- 458 controls realitzats a rius i sèquies per a mosca negra. 
-- 23.901 embornals controlats per a mosquit tigre i mosquit comú).  
- Estudis de les  variacions poblacionals al llarg del temps. 
- Tractament en llocs on es detectava presència de larves (adults sols en casos excepcionals):  
-- quasi 1.400 litres de Vectobac 12AS per a mosca negra (producte específic per a control de larves d’este 
vector i respectuós amb la resta de fauna i ecosistema). 
-- 56.215 tractaments en embornals per a control de mosquit tigre i mosquit comú. 
- Atenció a avisos i incidències notificades pels ajuntaments (quasi 150). 
- Millores executades: 
-- Xarrades de conscienciació. 
-- Tallers infantils. 
-- Instal· lació i manteniment de caixes nius de rats penats (control biològic). 
-- Pintat d’embornals amb pintura repel· lent i insecticida. 
-- Tractament aeri amb helicòpter.  
 
3. CONCLUSIONS: S’han obtingut les següents conclusions de l’experiència obtinguda al llarg d’estos dos 
primers anys de la campanya. 
1. S’ha detectat la presència de tots els vectors en diversos llocs de la comarca. 
2. Degut a les altes temperatures, la presencia dels mateixos s’estén al llarg d’un major període de temps i, 
per tant, el tractament de control també ha de fer-ho. 
3. És una evidència que tant el mosquit tigre com la mosca negra han vingut per a quedar-se i és necessari 
un control dels mateixos per qüestions sanitàries i de benestar de la població. 
4. Els controls, caracteritzacions i estudis de la presencia de punts de cria són de gran utilitat per a 
maximitzar l’eficiència i efectivitat de la campanya.  
5. Els controls en els mesos d’hivern demostren una efectivitat elevada per a reduir la població dels mesos 
de major presència de vectors (el tractament ha de fer-se anual i no sols en els mesos de major 
problemàtica). 
6. Amb l’experiència es demostra que calen més recursos per a que la campanya dispose de més personal 
especialitzat i puga incrementar-se l’ús de productes de control respectuosos amb la flora, la fauna i el medi 
ambient quan estos siguen necessaris (episodis de major presència de vectors). 
7.  El control de qualitat i inspecció externa del servei per part de personal especialitzat en entomologia, en 
el cas de la primera contractació per part de especialistes de la Universitat de València ha demostrat ser de 
gran utilitat per al seguiment i monitoreig de totes les tasques realitzades. 
8. Les dos anualitats de la campanya, com s’ha indicat anteriorment, han comptat amb subvencions que han 
aportat la pràctica totalitat del cost de la campanya de control de mosquit tigre. En este sentit, res fa pensar 
que estes ajudes vagen a desaparèixer en properes anualitats i, per tant, els costos de la campanya 
previsiblement podran continuar sent subvencionades. 
 
4. la prestació del servei està assumida pel Consorci de la Ribera. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:  
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Primer. Proposar al Consorci de la Ribera el manteniment de la campanya per al control de vectors a la 
Ribera al llarg de tot l’any i no sols en períodes de major presencia de vectors. 
 
Segon. Proposar al Consorci de la Ribera que: per a tenir recursos suficients per a garantir la qualitat de la 
campanya i el control efectiu dels vectors, la licitació es fera amb una duració de 2 anys (amb possibilitat de 
2 pròrrogues anuals) i que el preu de licitació s’establirà entre els 0,50 i 0,70 € habitant i any (el preu actual 
és de 0,35) reduint la importància de la baixa de preu i valorant en una mesura més important les propostes 
tècniques i metodològiques de les empreses licitadores.  
 
Tercer. Proposar al Consorci de la Ribera que: donat que les subvencions per al control de vectors ja 
consideren a les mancomunitats com a entitat elegible per a sol· licitar ajudes i que actualment estem 
reclamant que els consorcis també siguin entitats elegibles, caldria que en el moment de l’adhesió els 
ajuntaments deleguen en el Consorci i/o mancomunitats la sol· licitud d’ajudes. 
 
 
 
3. ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA 

Es van tractar els següents assumptes: 

 
3.1. Gossera Comunal, el president explica la iniciativa i la situació. Comenta les visites a les 
mancomunitats de la Vall d'Albaida i de l’Horta Nord que tenen el servei implantat. L'alcalde d'Alzira 
comenta problemàtica. Assenyala que, primerament, caldria determinar el tipus de gestió. La vocal Lorena 
Calatayud, manifesta que la gent està molt animada i il· lusionada amb la possibilitat de creació d’este servei. 
L'alcalde de Montserrat comenta la possibilitat d’incloure altres animals en el servei. 

 
 
3.2.El President explica que la Diputació enguany inclourà a les mancomunitats com a possibles beneficiaris 
de les ajudes per a tècnics en pobles menuts.  

 
Tots els presents queden assabentats. 
 
 
 
4. PRECS I QUESTIONS 

Es van plantejar els següents assumptes: 

 
4.1. L'alcalde de Montserrat pregunta per la situació del servei d'Agent d'Igualtat. El gerent contesta. 

 
4.2. L’alcalde de Montserrat proposa la celebració d’una jornada sobre la nova Llei de Contractes pels 
notables canvis que suposa. Es contesta que s’estudiarà la possibilitat. 
 

4.3. La vocal Lorena Calatayud comenta que el Consell Municipal de Solidaritat d'Algemesí, ha demanat la 
implementació de clàusules de solidaritat en els contractes públics i que tal vegada, des de la Mancomunitat 
es podria contribuir i aplicar-les. 

 
4.4. La vocal Lorena Calatayud comenta la situació del projecte de Llei de Mancomunitats. Entra a debat 
esta setmana. N’hi ha prou debat per la qual cosa no es sap si s'aprovarà. 

 
4.5. El president comenta que s’ha demanat a l' IVASPE, la celebració d’una jornada sobre la nova Llei 
valenciana de Coordinació de Policias Locals en la comarca. Es preveu que se celebre properament. 
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Sense més assumptes a tractar, el president de la sessió, alçà la sessió, a les 20.41 h, tot agraint el tractament 
dispensat per l’Ajuntament de Senyera. 
 
I, perquè hi conste, estenc esta acta. 
 
El president El secretari  
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ANNEX ASSISTENTS PLE 23/01/2018  

POBLACIÓ  CONDICIÓ  NOM I COGNOMS  GRUP POLÍTIC  
COMARCAL  

DRETS DE 
VOTS 

Alcàntera de Xúquer Alcalde JULIO AURELIO GARCÍA MARTINEZ GRUP SOCIALISTA 11  

Algemesí Segon Vocal LORENA CALATAYUD RUIZ GRUP COMPROMIS 33  

Alzira  Alcalde DIEGO GOMEZ GARCIA GRUP COMPROMÍS 39  

Antella Alcaldessa EMILIA ÓRTIZ CASTILLO GRUP MIXT 11 

Antella Segon Vocal AMPARO ESTARLICH MARTORELL GRUP SOCIALISTA 11  

 Benimodo Alcalde FRANCISCO TERUEL MACHI GRUP POPULAR 13  

Benimuslem Alcaldessa MARIA ANTONIA VIDAL QUILIS GRUP SOCIALISTA 9 

Carcaixent Segon  vocal VICENT ALBELDA ROSELLÓ GRUP COMPROMIS 31  

Catadau Alcalde HECTOR ROIG ROIS GRUP COMPROMIS 13 

L'Enova Alcalde TOMÀS GINER ESPARZA GRUP SOCIALISTA 9 

Gavarda Segon  vocal JOSE SALVADOR APARICIO ROIG GRUP POPULAR 11 

Manuel Segon vocal RAMIRO MONROIG ZAMORANO GRUP SOCIALISTA 13 

Massalavés Segon vocal ENRIQUE GRAU SALES GRUP POPULAR 11 

Montserrat  Alcalde JOSEP Mª MAS GARCIA GRUP SOCIALISTA 17 

La Pobla Llarga Alcaldessa NEUS GARRIGUES CALATAYUD GRUP SOCIALISTA 13 

Rafelguaraf Alcaldessa RAFAELA ALIAGA SENDRA GRUP SOCIALISTA 13 

Senyera Alcaldessa PAQUI MOMPARLER ORTA GRUP SOCIALISTA 11 

 Sumacàrcer Alcalde TXEMA PELAEZ PALAZÓN GRUP SOCIALISTA 11  

Turis Alcalde  EUGENIO JAVIER FORTAÑANA  GRUP SOCIALISTA 17 

   TOTAL 286 

 


