
MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2016 

 

 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Memòria anual d'activitats 2016 
 

 
 
 

 
CIF P9600005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

Seu : C\ Taronger, 116. 46600 Alzira. Telèfon 962414142 - Fax 962414172 

Correu electrònic: info@manra.org   http://www.manra.org/ 

mailto:info@manra.org
http://www.manra.org/


MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2016 

 

 

 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2016 

 

 

 

President 

 

 

 

 

 

 

La nostra comarca és una de les comarques de la Comunitat Valenciana on 
es troben uns lligams molt estrets entre tots els habitants i, en conseqüència, 
també entre els diversos pobles que la formen. I fruit d’estos lligams és la 

Mancomunitat de la Ribera Alta, una entitat que agrupa tots els pobles de la 
Ribera Alta, sense cap excepció. 

I estos lligams, estes relacions entre els nostres pobles, fa que es produïsca 
una cooperació entre els municipis de la Ribera per a afrontar junts diversos 
projectes i buscar solucions als problemes que ens afecten. I esta és la 

finalitat amb què treballem en la Mancomunitat de la Ribera Alta, que 
mitjançant les diferents àrees que la integren oferix uns serveis sempre 
destinats a ajudar els municipis mancomunats en la seua labor quotidiana. 

La nostra Mancomunitat, a poc a poc, va creixent. Cada vegada són més els 
serveis que prestem i els usuaris que atenem, i per a millorar la prestació dels 

nostres serveis la Mancomunitat es traslladarà a una nova seu, més moderna 
i funcional. Una nova seu que suposa també uns nous horitzons a assolir, un 
nou impuls per a millorar el nostre treball i els serveis que oferim. 

Ací vos presentem la memòria de les activitats i dels serveis que la 
Mancomunitat ha realitzat al llarg de l’any 2014. Esta memòria vol ser, a més 

d’un reflexe del nostre treball, una eina que ens permeta millorar i que ens 
ajude a oferir als habitants de la Ribera Alta uns serveis i unes activitats que 
contribuïsquen al seu benestar i a fer que la nostra comarca millore dia a dia. 

 
 
 

 
 

Txema Peláez Palazón 

PRESIDENT 
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Altres sancTarifa del servei exercici 2016 

DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS DEPARTAMENT DE CULTURA, FORMACIÓ I ASSISTÈNCIA A AJUNTAMENTS DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
AGÈNCIA ENERGÈTICA DE 

LA RIBERA 

Carlos Girbés 
À. Vallés 

F. Tàpia 
V. Boix 

Amparo 

Martínez 
Ernest Llorca J.V. Fabuel 

C. Garrigues 

B. Mora 

Gema 

Desantes 
Vicent Lloret 

Ana 

Boscà 
Noelia Girbés 

  
Óscar Giménez Jesús Ribes Plàcid Madramany 

Subv. 
Diputació 

Subv. 
Diputació 

0,28€ 
hab/any 

0,85€ 
hab/any 

gratuït 

Vcià: 

29,86€/alum. 
Reglada 

69€/alumne 

2.700 € 
mòdul 

gratuït 
96€ 

mòdul 
gratuït 

3.180€ 
mòdul 

50% 
10,50€ 
/multa 

 

gratuït  

 

0,755€ 
hab/any 

gratuït 
0,75/0550 

/0,35 hab/any 
200 € gratuït 

6.900€ 
mòdul 

gratuït gratuït gratuït 

Municipi 
Habitants 

2015 

S. Social de 

Base 

Servei 

depen 

dència 

UPC 

(drogod) 
SEAFI OMIC EPA 

Traducció i 

Assess. 

lingüístic 

Educació 

Vial 
Arxius 

Franqueig 

pagat 

(CORREUS) 

Assistència 

Informàtica 

ADL 

Com- 

partit 

Gestió 

multes 

Altres 

sancions 

Grua 

Mancom. 

Agranad. 

mecànica 

Borsa 

Policia 

Local 

Envasos 

lleugers 

Paper 

Cartó 

Animals 

abandonats 

Informes. 

Ambient 

Recol. 

roba 

usada 

Assis. 

Tècnica 

Industrial 

Sub. 

Aigua 

Gestors 

Energia 
Biodièsel 

Alberic 10.537     X   X X    X  X     X X   X X X 

Alcàntera de Xúquer 1.319    X  X  X          X X X X     X 

Alcúdia (l') 11.820   X       X          X X   X X X 

Alfarp 1.510   X  X X    X   X  X   X X   X    X 

Algemesí 27.607         X X          X X X   X X 

Alginet 13.283   X X X     X        X   X     X 

Alzira 44.488            X        X    X   

Antella 1.271 X   X X X  X X X  X X    X X X X     X X 

Beneixida 674    X X X  X  X X    X   X X  X X   X X 

Benifaió 11.903  X X X X    X    X  X   X X X     X X 

Benimodo 2.237 X  X X  X X X X     X   X X X X X  X   X 

Benimuslem 644 X   X    X X      X   X X X    X X X 

Carcaixent 20.520        X X X   X    X         X 

Càrcer 1.949    X X X  X  X   X  X   X X X X X   X X 

Carlet 15.384   X X    X X X   X     X X X X X   X X 

Catadau 2.737   X  X X    X   X  X          X X 

Cotes 354    X X X      X   X   X X X     X X 

Ènova (l') 936   X X X X  X          X X       X 

Gavarda 1.089 X  X X X X  X X   X     X X X X  X    X 

Guadassuar 5.898    X X   X  X   X  X X  X  X X   X X X 

Llombai 2.753   X  X X       X  X   X X      X X 

Manuel 2.459    X  X   X    X  X           X 

Massalavés 1.571 X  X X X X   X X  X   X   X X     X X  

Montroi 2.907  X X X    X X    X X      X   X   X 

Montserrat 7.295 X X X X X    X    X X   X   X     X X 

Pobla Llarga (la) 4.546   X X      X    X X   X X X  X   X X 

Rafelguaraf 2.403   X X X X  X X X   X  X X  X  X X    X X 

Real  2.263  X  X      X   X       X      X 

Sant Joanet 480    X X    X    X  X   X X X X X   X X 

Sellent 382    X        X      X X X X    X  

Senyera 1.172    X  X X X  X   X     X X X X    X X 

Sumacàrcer 1.140   X X X X  X X X X  X X X   X X X     X X 

Tous 1.270 X  X X X   X X X        X X X      X 

Turís 6.609   X          X X    X X X  X    X 

Villanueva de Castellón 7.266   X X X   X  X   X     X X X   X  X X 

Barraca d Aigües Vives (la) (875)           X X      X X   X     

Habitants (cobertura) 220.676 13.283 24.184 99.136 81.010 77.407 25.060 3.428 61.170 111.536 122.597 683 53.485 99.239 24.648 41.499 8.301 32.412 89.494 67.623 131.594 97.143 60.347 12.369 76.098 120.900 157.964 

Habitants (cobertura) % 100,00% 5,98% 10,93% 47,03% 36,61% 35,43% 11,08% 1,55% 27,65% 55,56% 54,10% 1,29% 24,24% 44,86% 11,14% 18,81% 3,76% 14,69% 40,45% 30,37% 59,63% 43,26% 27,28% 5,60% 7,81% 54.65% 71,40% 

 

Serveis que no requereixen adhesió prèvia pel seu caràcter general: Agència de Mediació per a la Integració i la Convivència Social (AMICS), Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià, Servei de Cessió Gratuïta d’equipament per a la Celebració d’Actes Públics, Agència de 

Desenvolupament Local (ADL), Servei de Formació, Premis Literaris, Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera (PATER) i Riberaturisme. 

http://www.manra.org/
mailto:info@manra.org
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   Pressupost liquidat 2016 
 
  

 Nombre de 
treballadors 

Pressupost liquidat 
2015 (€) 

Pressupost liquidat 
2016 (€) 

CONSORCI DE LA 
RIBERA 12 939.065,60 733.316,55 
MANCOMUNITAT 
RIBERA ALTA 35 1.967.988,00 1.933.882,02 

TOTAL 47 2.907.053,60 2.667.198,57 
 
 
 
 
(*) Aportació dels ajuntaments, comptant la quota ordinària i la quota específica de tots els 
serveis: 
 

Any 2014: 41,34 % 
 

Any 2015: 36,54 % 
 

Any 2016: 34,73 % 
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1.- SERVEIS GENERALS 
 

 

1.1.- Servei d’estudis comarcals, socioeconòmics, mediambientals i 
culturals 
 
 

 
1) Edició del llibre Riberencs II. Hòmens i dones del País del Xúquer d’Aurelià Lairon 
2) Edició del llibre El valencià és fàcil de Leonardo J. Giménez 

3) Edició del llibre D’una terra a la vora del Xúquer de Vicent Climent 
4) Edició del llibre Una ribera d’històries d’Enric Ramiro 
5) Edició del vídeo commemoratiu del XX aniversari de la Mancomunitat de la Ribera Alta 

 
 
 

1.2.- Servei de premis literaris i guardons 
 
 

 
XVII PREMI D’ASSAIG “MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA” 

 
Antecedents: 
 

A la sessió del Plenari de la Mancomunitat de la Ribera Alta de data 21 d’abril de 1999, per unanimitat dels seus 
assistents s’acorda la creació d’un premi literari emmarcat al si del Premis Literaris “Ciutat d’Alzira”. Es aleshores quan 
neix el PREMI D’ASSAIG “MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA”. 

Amb aquesta iniciativa es dona cabuda e l’especialitat d’assaig inexistent en la convocatòria fins aleshores. Així mateix 
es determina que la temàtica siga lliure per obrir el ventall a l’admissió d’obres.  
 

Dotació econòmica 2016: 8.000 € 
 
Obres guardonades: 

 
1999 El pensament ferit, de Joan Garcia del Muro. 
2000 Espill d’insolències, de Toni Mollà. 

2001 Les hores fecundes, de Joan Garí. 

2002 Desert. 
2003 Trajecte circular (notes d’un dietari), de Vicent Alonso. 

2004 Inflexions, de Josep Iborra. 
2005 El repte de la integració, d’Antoni Corominas 
2006 Com ens enganyem, de Joan Garcia de Muro 

2007 El segle valencià, de Víctor G. Labrado 
2008 Medicina per a un nou regne, de Carmel Ferragut 
2009 El valencià de Bernat i Baldoví: del passat al futur. Ideologia i tast lèxic, d’Abelard Saragossà 

2010 El valencianisme de la Renaixença, de Rafael Roca 
2011 El somni d’una pàtria de paraules, de Josep Piera 
2012 Café del temps, de Joan Borja 

2013 Mediterrànies, d’Eduard Mira 
2014 El bosc protector, de Ricardo Almenar Asensio 
2015 L'imperi de la incomunicació, de Francesc Torralba 

 
2016 Cafarnaüm, de Jaume Subirana 

Cafarnaüm és un calaix de records, un àlbum de retalls, d’evocacions literàries on trobem anotacions breus que 

tendeixen al lirisme i molt sovint a l’aforisme i que donen compte de records i vivències personals passats pel tamís de 

la raó i la ironia. Reflexions, pensaments, evocacions, citacions, definicions sobre el món actual, amb una sensibilitat i 
un gust especial per les diferents manifestacions de la cultura i també per la política. Amb aquest dietari de temàtica 
lliure i molt variada, organitzat com una mena de vocabulari i distribuït pels mesos d’un any, l’escriptor demostra tenir 

un món propi que plasma amb un estil personal inconfusible. Un viatge literari endavant, endins, enrere i enfora, que 
recull mirades, alienes i personals, en un llibre. 
 
 

 
 
GUARDÓ MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

 
Aquest guardó es va concedir per primera vegada l’any 2007. Amb ell la Mancomunitat vol reconéixer el treball de 
persones físiques i entitats de la Ribera, públiques i privades, mereixedores de tal dist inció en base a l’especial tasca o 

labor realitzada en les seues activitats ja siga artístiques, culturals, esportives, cíviques, professionals o investigadores , 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_Torralba_i_Rosell%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_Subirana_i_Ort%C3%ADn
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i que hagen destacat d'una forma pública i notòria, afavorint els interessos de la Ribera i el seu progrés cultural, 

econòmic o social en general.  
 
Aquest guardó ha estat concedit en 2016 als integrants de la comissió redactora dels primers estatuts de la 

Mancomunitat de la Ribera Alta, tot coincidint amb la celebració del XX aniversari de la Mancomunitat. Aquesta 
comissió va redactar els primers estatuts de la Mancomunitat entre els anys 1992 i 1993, sent un document clau per a 
la creació de la Mancomunitat en 1996. La comissió estaba integrada per 10 membres de diferents municipis i partits 

polítics, que van ser reconegudes en l’acte de lliurament del guardó. Els membres de la comissió redactora van ser:  
 

 Sr. Emili Gregori i Tarazona (president de la comissió) 

 Sr. Xavier Cebrià Marqués (secretari de la comissió) 

 Sr. Aureli Sansixto Bonet 

 Sra. Ma. Ángeles Crespo Martínez 

 Sr. Gerard Donat Añó 

 Sr. Pere Calpe i Barberà 

 Sr. Rafael Navarro Ferrer 

 Sr. Vicent Choví Añó. 

 Sr. Domingo Morcillo Carboneres 

 Sr. Enric Pérez Gil 

 

L’acte de lliurament del guardó es va realizar l’11 de gener de 2017 a la Casa de la Cultura de l’Alcúdia. Així, l’acte es 
va realizar al mateix lloc on va nàixer la MAncomunitat de la Ribera Alta tot just feia 21 anys, ja que el primer ple de 
constitució es va realizar a la Casa de la Cultura de l’Alcúdia l’11 de gener de 1996.  

 
 

1.3.- Servei de promoció d’activitats culturals i esportives d’àmbit 
comarcal. 

 

 
Activitats esportives 
 

 XVIII Open Internacional Mancomunitat de la Ribera Alta d’Escacs (Carcaixent) 

 Organització del Trofeu de Pilota a Raspall (Sumacàrcer) 

 Organització del XIV Trofeu de Pilota Valenciana Mancomunitat de la Ribera Alta. (Guadassuar i 
Alzira) 

 Campanya CINEMA D’ESTIU. En aquesta campanya van participar els municipis de Benifaió, 
Carcaixent, Llombai, Masslavés, Sumacàrcer i Turís, i es van projectar un total d’11 pel·lícules. 
 

 

1.4.- Servei de Formació 

Curs per a policies locals sobre actuacions en l’àmbit de les drogodependències i altres trastorns addictius, 
previstos en la Llei 10/2014 

La Mancomunitat de la Ribera Alta va organitzar, amb la col·laboració de la Direcció General d’Assistència Sanitària de 

la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, un curs dirigit a Policies Locals sobre ac tuacions en l’àmbit de les 
drogodependències i altres trastorns addictius, previstos en la Llei 10/2014, de la Generalitat, de Salut  de la Comunitat 
Valenciana, així com en la resta de la normativa de aplicació. 

 
Es prestà una particular atenció a les infraccions i sancions per la venda, subministrament, consum, publicitat i 
promoció de begudes alcohòliques i de productes del tabac, previstes en la referida Llei de Salut, sempre amb l’objectiu 

de facilitar la coordinació i comunicació entre l’Ajuntament i la Conselleria, així com incrementar l’eficàcia de les 
actuacions evitant duplicitats. 
 

El curs va tindre lloc a la seu de la Mancomunitat de la Ribera Alta el 21 de setembre de 2016 i va comptar amb la 
participació de 29 agents de policia de diversos municipis de la Ribera Alta. 
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1.5.- Servei de cessió gratuïta d’equipament 
 
1.5.1.- Servei de cessió gratuïta i transport de cadires per a la celebració d’actes públics. 

 
 
Acomodació dispensada per la Mancomunitat als municipis mancomunats. Històric amb l’exercici 2014. 

 
 

Càlcul: 1 servei = 1 cadira / 1 dia 

Exemple: 1 cadira / 4 dies = 4 serveis 
 
 

MUNICIPI 2006 2007 2008 
 

2009 
 

2010 2011 2012 
 

2013 2014 2015 2016 

ALBERIC 48.000 26.000 41.900 67.950 56.400   41.000 4100 20542 23870 

ALCÀNTERA DE X.  4.800         800 

L'ALCÚDIA 11.500 11.800   2.000     11200  

ALFARP 3.850 11.000 11.000         

ALGEMESÍ 18.550 3.900 25.000 26.300 11.000 13.300 12.800 15.500 7900 9600 13600 

ALGINET 14.800 69.088 11.400 25.300 98.200 90.700 14.400 23.680 19220 9500 11500 

ALZIRA 24.950 6.500 9.200   3.050 3.500 2.500 1500 3150 2800 

ANTELLA 8.400 8.400 9.800 10.500 12.600 15.800 37.900 7.000  5000 2000 

BENEIXIDA  2.000 600 5.200 5.600 1.200 3.000 1.500 1200 1800 2400 

BENIFAIÓ 74.500 68.830 47.500 27.300 27.360 24.000 34.010 16.500 30100 23100 11200 

BENIMODO       4.000 3.900 600  4800 

BENIMUSLEM      1.450 2.600     

CARCAIXENT 28.000 59.800 42.000 40.000 55.800 108.700 120.000 103.680 108780 62400 73440 

CÀRCER   49.000 54.400 14.000 14.500 9.000 9.000 9000 14000 12950 

CARLET          1000 8670 

VILLANUEVA DE C.  66.780 17.600 40.400 55.500 57.250 71.800 42.980 61.950 82950 88.6000 86638 

CATADAU   9.050 6.000     2000  7400 

COTES            

L'ÈNOVA    1.000       1200 

GAVARDA   4.400 1.200 2.400 2.600 2.000 1.000  2400 600 

GUADASSUAR 2.500   750   3.156 9.750 23080 32270 61750 

LLOMBAI   10.800   12.000      

MANUEL 3.300 3.600 4.300 6.000 15.500 6.500 4.800 2.600 4600 3700 6180 

MASSALAVÉS    3.050 1.500 7.150 1.000 450  1500 2950 

MONSERRAT       2.100 10.800 15200 112700 38420 

MONTROI   8.000 2.800 4.800 1.000     10000 

LA POBLA LLARGA 55.300 18.850 19.000 9.800 20.250 10.000 24.200 25.000 29900 34000 43300 

RAFELGUARAF 29.500 39.300 36.400 31.100 31.850 22.150 35.560 30.400 28820 25820 37070 

REAL    3.000 4.400 1.050   6.000 19200 29700 28900 

SANT JOANET 7.800 1.600 3.600  2.700 5.700 9.000 4.500 1150 1800 3000 

SELLENT 3.500 3.500 2.400  2.450 1.500 3.850 1.200   1000 

SENYERA 960 2.000 2.400 350 450 2.000 800 1.150 900 1200 4200 

SUMACÀRCER 3.500 2.000 3.500 2.000 1.600 2.000 2.800     

TOUS        50 300  200 

TURIS 10.800 18.200 12.200 13.200 18.000 21.000 10.200 3.000 800   

TOTAL 416.490 378.768 406.850 394.100 442.760 438.100 
 

383.656 
 

 
382.110 

 

 
391.300 

 
494.982 

 
 

500.838 
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1.5.2.- Servei de cessió gratuïta  de taules per a la celebració d’actes públics. 

 
Càlcul: 1 servei = 1 taula / 1 dia 

Exemple: 1 taula / 4 dies = 4 serveis  

 
Càlcul: 1 servei = 1 taula / 1 dia 

Exemple: 1 taula / 4 dies = 4 serveis 

MUNICIPI 2013 
2014 2015 2016 

ALBERIC 1.280    

ALCÀNTERA DEL XÙQUER    60 

L'ALCÚDIA     

ALFARP     

ALGEMESÍ 318 150 320 350 

ALGINET 852 224 650  

ALZIRA 200 30  400 

ANTELLA     

BENEIXIDA     

BENIFAIÓ 1.280 3280 1520 860 

BENIMODO 200 100  490 

BENIMUSLEM     

CARCAIXENT 658 84 160 600 

CÀRCER 680 720 560 1060 

CARLET 184 40  100 

VILLANUEVA DE CASTELLÓN 792 890 2246 3966 

CATADAU    400 

COTES     

L'ÈNOVA     

GAVARDA   120  

GUADASSUAR 480 1149 1650 1795 

LLOMBAI 880    

MANUEL    320 

MASSALAVÉS     

MONSERRAT 800 2485 1640 760 

MONTROI    1600 

LA POBLA LLARGA   600 910 

RAFELGUARAF 330 485 2350 2324 

REAL  880 915 2880 1164 

SANT JOANET  1800  250 

SELLENT     

SENYERA 249 375 124 60 

SUMACÀRCER     

TOUS 295 122 196  

TURIS     

LA BARRACA D'AIGüES VIVES    280 

TOTAL 10.358 
12.489 15.016 17.749 

 

 
 
 
1.5.3.- Servei de cessió de l’ entaulat de la Mancomunitat. 
 
 

ESCENARI       

Municipi nº de serveis dies utilització.    serveis dies 

Carcaixent 2 24  2005 4 27 

L'Enova 2 8  2006 3 15 

Guadassuar 1 13  2007 3 15 

Manuel 1 7  2008 4 27 

La Pobla Llarga 1 20  2009 3 29 

Sant Joanet 1 17  2010 3 33 

Vva. de Castellón 1 20  2011 2 41 

Total 9 109  2012 2 13 

    2013 1 9 

    2014 1 12 

    2015 4 36 

    2016 9 109 
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1.5.4.- Servei mancomuntat d'ús de plataforma elevadora remolcable  
 

 

Municipi nº de serveis dies utilització. 

Alfarp 1 1 

Benimodo 1 1 

La Barraca 2 3 

Llombai 2 3 

Sumacàrcer 1 1 

Total 7 9 
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1.6.- Servei d’Agència de Desenvolupament Comarcal 
 

 
L' Agència de Desenvolupament Comarcal és un servei públic destinat a potenciar el desenvolupament econòmic i 
social en l'àmbit territorial de la Mancomunitat de la Ribera Alta dirigit als empresaris, emprenedors, desocupats i en 

general, a tots els sectors socio-econòmics de la Comarca. 
 
L’Agència és l’encarregada de la direcció/coordinació dels programes del PATER (Pacte Territorial per l’Ocupació en la 

Ribera) (programes que es detallen en l’anexe d’esta memòria) 
 

Dins de les activitats realitzades per l'Agència cal destacar: 
 

 
1.- Servei d’inserció laboral. 
 

Durant 2016 s’ha posat en funcionament els següents programes: 
 
1.TALLER D’OCUPACIÓ: la Ribera en X@rxa 

 
 OBJECTIU: 
• Millorar l'ocupabilitat de 20 persones desocupades de 25 o més anys de la comarca mitjançant la qualificació amb 

l'obtenció del certificat de professionalitat d ' "activitats de gestió administrativa" i "confecció i publicació de pàgines web" 
i mitjançant la seva preparació perquè puguin accedir a proves d'estudis de major nivell, del qual tenen, així com a altres 
matèries complementàries i necessàries per a un bon perfil professional: anglès i Valencià.  

• A través d'aquest projecte es pretén generar una borsa de personal qualificats i posicionar la Mancomunitat de la 
Ribera Alta i als municipis que la integren, com administracions locals acords a les noves tecnologies, transparents i 
properes als seus ciutadans, potenciant la gestió, sistematització i transferència de coneixement, accessibilitat a la 

informació i la sostenibilitat en cadascuna de les seves actuacions. 
• Confecció de pàgina web i xarxes d'intranet a la Mancomunitat de la Ribera Alta i municipis de la comarca que ho 
necessiten per a una major comunicació dels recursos, serveis i actuacions que es realitzen en el territori amb una 

informació ordenada i fàcil d'entendre per els ciutadans. 
• Elaboració d'un procediment de gestió d'arxiu, i organització de documents que faciliti la tasca del personal dels 
ajuntaments i de la Mancomunitat i permeti agilitzar el treball a realitzar per donar un servei de qualitat. 

CONTRATACIONS: 20 alumnes /treballadors, 1 auxiliar administratiu, 1 director i 3 professores. 
 

2.FORMACIÓ PER A DESEMPLEATS: 

1.1. CURS DE MARKETING I COMPRAVENDA INTERNACIONAL. 
OBJECTIU: Millorar l'ocupabilitat de  15 persones desocupades de la comarca mitjançant la qualificació amb l'obtenció 
del certificat de professionalitat de marketing i compravenda internacional'. 790h. 

1.2. CURS DE GESTIÓ I CREACIÓ D’EMPRESES. 
OBJECTIU: Millorar l'ocupabilitat de  15 persones desocupades de la comarca mitjançant la qualificació amb l'obtenció 
del certificat de professionalitat de ‘gestió i creació d’empreses'. 540h. 

CONTRACTACIONS: 1 auxiliar administrativa i 2 professores. 
 

3.ITINERARIS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL. LA RIBERA ACTIVA’t 

Realització d'itineraris individualitzats d'inserció sociolaboral amb l'objectiu d'afavorir la inclusió activa de les persones 
en risc o situació d'exclusió social o especial vulnerabilitat dels municipis que es detallen, de la comarca de la Ribera 
Alta, mitjançant la realització d'activitats d'acollida , diagnòstic sociolaboral individualitzat, atenció social, 

desenvolupament competencial, orientació laboral, prospecció i intermediació laboral, suport a l ocupació, alfabetització 
digital, acompanyament i pràctiques en empreses, per a aquelles persones beneficiàries del projecte que hagin 
aconseguit les competències adequades per a això. 

 
COL·LECTIU DESTINATARI: Persones de serveis socials dels municipis: Barri de Villariezo (Gavarda), perifèria 
Benimodo, casc antic d'Alberic, Raval de Montserrat i barriada deTurís (perifèria i barri gitano) amb especials dificultats 

d'inserció sociolaboral, així com aquelles persones dels municipis en qüestió que ni tan sols han arribat als serveis 
socials que per una sèrie de circumstàncies no tenen informació i recursos necessari per poder accedir a ells. 
BENEFICIARIS potencials: 3025 dones i2822 homes 

CONTRACTACIONS: 3 orientadores laborals. 
 

2.- Servei de assessorament i creació d’empreses. PAE (Punto de asesoramiento empresarial)  

El PAE té una doble funció: 

 Prestar Servicis d'informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seves iniciatives 
empresarials (en qualsevol de les seves diferents formes societàries) i durant els primers anys d'activitat de 
l'empresa. 

 Iniciar el tràmit administratiu de constitució de la nova empresa de forma telemàtica a través del Document 
Únic Electrònic (DUE), que aglutina en una sola gestió diversos tràmits administratius i formularis.  
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Durant 2016 s'ha atès a 72 emprenedors que han sol·licitat informació sobre l'establiment d'una nova empresa i se'ls ha 

elaborat el corresponent estudi de viabilitat empresarial i s'ha tramitat l'alta de 26 empreses, autònoms i societats 
limitades. 

 
3.- SERVEI D’AGÈNCIA PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ COMERCIAL (AFIC) 

L’Agència de desenvolupament comarcal forma part de la xarxa d’Agències per al Foment de la Innovació Comercial.  

L’AFIC és un instrument a través del qual, s’impulsa la modernizació i ordenació del comerç local , seguent el nexe 
d’unió perment entre els comerciants, organitzacions empresarials i l’Administració es procura el desenvolupament de 
l’activitat comercial comarcal. 

Activitats: 

 Actualització i manteniment del sistema de qualitat de la red AFIC i certificació de l’agència de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta en ISO 9001 en els processos de : informar a oferta, informar a demanda, 
assessorament i tramitar expedients, per a donar un servei de qualitat. 

 Actuacions de caràcter promocional que dinamitza el comerç de la comarca: distribució de cartells 
identificatius ("AFIC"). Participació en fires comercials de la comarca. 

 Facilitar l’accés a la informació en matèria comercial: enviament de circulars a la Federació de Comerciants, 
associacions comercials i comerços de la comarca sobre normativa, legislació, ajudes i subvencions.  

 
 
4.- SERVEI DE OMIC (Oficina de Mediació i Informació al Consumidor). 

 
Servei d'informació, ajuda i orientació als consumidors i usuaris per a l'adequat exercici dels seus drets. S'encarrega de 
rebre queixes, denúncies, reclamacions i iniciatives, i tramitar-les pel procediment que siga aplicable davant les 

instàncies competents. L' OMIC també pot dur a terme, en coordinació amb la Generalitat Valenciana, inspeccions 
sobre els productes, béns i serveis que puguen suposar un risc o abús per als usuaris.  
 

Durant 2016 s’ha realitzat 126 consultes i s’han formulat 280 reclamacions. 
 
 

5.-  CERTIFICACIÓ EN QUALITAT ISO 9001:2008. 
 
L’Agencia de desenvolupament comarcal participa i coordina el sistema de qualitat de la xarxa de AEDLs de la Ribera 

per a la seua certificació en els processos de intermediació laboral, creació d’empreses, formació, gestió d’events i 
expedients. 
 
6.- COORDINACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS COMARCAL. 

 
L’Agencia de desenvolupament comarcal, com Agent d’Igualtat, coordina la realització i gestió de les actuacions 
contemplades en el Pla d’igualtat entre homes i dones de la Mancomunitat. 

 

7.- DIRECIÓ/COORDINACIÓ DEL PATER (Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera)  

Programa que es detalla en el apartat del PATER de la memoria. 
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1.7.- Servei de promoció de l’ús del valencià. 
 
 

Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià. 
 
 

 
REVISIÓ I PRODUCCIÓ DE TEXTOS 
 

La tasca principal del ‘Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià al llarg de 2016 ha estat la de revisió, 
traducció i producció de textos interns de la Mancomunitat.  

 

 
Des de l’Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià s’ofereix un servei de traducció i correcció de textos 
valencià/castellà al qual es poden adherir els ajuntaments. 

 
CURSOS DE VALENCIÀ  
 

L’Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià de la Mancomunitat de la Ribera Alta, conjuntament amb el Servei 
de Formació de Persones Adultes, ha col·laborat en l’organització i impartició de cursos de valencià que ha oferit el 
servei d’FPA. 

 
 
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MANRA 

 
El mes de març de 2005 la Mancomunitat de la Ribera Alta inicià la publicació del butlletí d’informació de la 
Mancomunitat MANRA, una revista digital que informa de les activitats i esdeveniments més importants de la 

Mancomunitat. Aquesta publicació, de periodicitat mensual i elaborada des de l’OCPUV, s’envia mitjançant el correu 
electrònic. Aquesta activitat s’ha continuat al llarg de 2016 i s’ha arribat a 774 subscripcions. 

 

 
 
ALTRES ACTIVITATS 

 
A més, l’OCUPV a participat en altres activitat: 

 Producció i manteniment de la pàgina web de la Mancomunitat. 

 Producció i manteniment de la pàgina web del Consorci de la Ribera. 

 Producció i manteniment de la pàgina web d’AMBICI. 

 ActualItzació dels perfils en les xarxes socials de la Mancomunitat. 

 Notes de premsa de diverses activitats de la Mancomunitat. 

 Correcció de textos per a diversos ajuntaments mancomunats. 

 Adhesió a la campanya “Llegir en valencià” de la Fundació Bromera. 
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1.8. Servei de Medi Ambient  
 

 
 

1- Objectiu principal del servei: 

 
L’Objectiu principal del servei es l’assistència als ajuntaments per a complir les diferents normatives ambientals i la 
realització de plans, projectes, informes i estudis relacionats amb el medi ambient per afavorir un desenvolupament 

sostenible dels municipis de la comarca. 
 
 

2- Objectius del servei per a l’any 2016: 
 
 

1º)  Gestió dels serveis dependents del Departament de Medi Ambient. 
 
2º) Potenciar la mobilitat sostenible a la comarca. 

 
3º) Millorar els serveis de recollida selectiva y de residus en general en la comarca. 
 

4º) Lluitar contra efectes de vectors d’infermetats en la comarca (mosquit tigre i mosca negra). 
 
5º) Preparar el nou servei de la Mancomunitat de recollida d’èquids 

 
 

3- Actuacions del servei: 

 
En l’any 2016 s’han dut a terme una sèrie d’actuacions per a complir els objectius proposats a principi d’any. Aquestes 
accions, estructurades per objectius, es detallen a continuació: 

 
 
Objectiu 1: 

 
Gestió dels serveis dependents del Departament de Medi Ambient 
 

Els serveis que actualment gestiona el Departament de Medi Ambient son: 
 
1º) Servei d’Expedició d’Informes Ambientals. 

 
2º) Servei de residus. 
 

3º) Servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats. 
 
 

 
 
 

 
 
Objectiu 2: 

 
Potenciar la mobilitat sostenible a la comarca 

 

Les actuacions que s’han dut a terme en este sentit son: 
 
Realitzar les últimes tasques per a la preparació de l’execució del Camí Natural de l’Antic Trenet en la seu de 

“Caminos Naturales” (Ministeri de Medi Ambient): mitjançant una ajuda concedida per l’Agència Valenciana de 
l’Energia de 100.000 €, s’ha elaborat un extens i detallat projecte constructiu necessari per a que el Departament de 
“Caminos Naturales” del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient execute amb fons propis la construcció 

d’este Camí Natural que te un cost aproximat de 4.000.000 €. 
 
El document final es va presentar en juny de 2013 en la seu de Caminos Naturales del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient. Les tasques que s’han realitzat des de la Mancomunitat de la Ribera Alta en 2016 han 

sigut: 
 

- Contactes finals amb el Ministeri per a determinar les condicions de l’execució del projecte. 

- Creació d’una Comissió Permanent per a coordinar totes les tasques generals  a dur a terme en relació al 
projecte. Esta Comissió estarà formada per representants polítics i tècnics de les tres mancomunitats 
implicades (Mancomunitat de la Ribera Alta, Mancomunitat de la Safor i Mancomunitat de la Valldigna) i dels 

ajuntaments per on transcorre el Camí Natural (Alzira, Carcaixent, La Barraca d’aigües Vives, Benifairó de la 
Valldigna i Tavernes de la Valldigna).  

- S’ha establert l’Estratègia general d'acció: executar el tram 3 (La Barraca – Benifairó) per ser el més senzill, 

més avançat, amb disponibilitat de terrenys i autoritzacions i com a tram dinamitzador, però també tindre 
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clara la perspectiva del projecte global a executar en el seu conjunt.     També tindre la visió estratègica en 

compte (unir este Camí Natural amb la Ruta de l’Aigua, Vía Verda Oliva –Denia, etc.). 
- Es van a buscar fons alternatius al Programa de Caminos Naturales (Ministeri de Medi Ambient), com poden 

ser la Diputació de València,  Generalitat Valenciana i Fons Europeus per a assegurar l’execució del projecte.  

 
 
Una vegada executat el Camí Natural, disposarem d’un corredor verd en el que podrem desplaçar-nos des de 

Carcaixent o Alzira fins a la platja de Tavernes de la Valldigna amb mitjans de transport no contaminants (bicicleta, 
patins, a cavall, a peu...). D’esta forma es connectarà d’una forma sostenible els municipis de l’interior amb els 
costaners. 

 
 
Els objectius del projecte son: 
 

- Incentivar la mobilitat sostenible a escala supracomarcal. 

- Recolzar la protecció activa del paisatge agrícola característic. 
- Generar ocasions per a l’activació d’una oferta turística complexa. 

 

La tipologia de les obres seran: 
 

- Rehabilitació i millora de paviment. 

- Instal·lació de mesures de seguretat: senyalització, il·luminació… 

- Dotació de mobiliari. 

- Obres de caràcter puntual per a passar zones de perill: ponts, passarel·les, semàfors i pasos 
elevats 

- .Rehabilitació d’antigues estacions, casetes, baixadors i magatzems com a centres 

d’interpretació, informació i zones de descans. 
 
Objectiu 3: 

 
 

Millorar els serveis de recollida selectiva y de residus en general en la comarca. 

 
Després de la licitació efectuada en l’any 2015, les condicions del servei han millorat considerablement amb un 
preu menor per als ajuntaments adherits. Estes condicions son: 

 
- Dos recollides setmanal i transport a la planta de tractament tant dels residus d’envasos lleugers com dels 

residus de paper/cartó dipositats en els contenidors grocs i blaus dels municipis adherits, fins al seu buidatge 

total. En cas de hi haure residus al voltant dels contenidors, estos també seran recollits.  

- Manteniment integral, reparacions, reposicions i neteja de tots els contenidors blaus i grocs ubicats en els 

municipis adherits per a permetre el seu correcte estat i funcionament. 

- Realització de tres serveis anuals de recollida extraordinària tant d’envasos com de paper a petició dels 

ajuntaments adherits. 

- Servei de moviment i reubicació de contenidors a petició dels ajuntaments adherits sense cost. 

- Revisió integral dels contenidors existents per a reparar desperfectes, netejar-los, serigrafiar-los, etc. segons 

el seu estat actual. 

- Servei mensual de recollida domiciliaria de residus d’aparells elèctrics i electrònics (frigorífics , rentadores, 

etc). Este servei, que es presta sense cap cost addicional. 

- Servei setmanal de recollida porta a porta de residus de paper/cartó a grans productors. Este servei, que es 

presta sense cap cost addicional. 

- Sistema informàtic de gestió integrada dels serveis de recollida d’envasos lleugers i paper i cartó. Mitjançant 

este sistema, que inclou GPS integrat en els camions, es pot conèixer en temps real i sobre plànol la ruta 

dels camions, els quilos recollits en cada contenidor i l’hora de recollida, els quilograms totals recollits en el 

municipi, incidències detectades, etc. Tota esta informació està disponible per als municipis adherits i ens 

permet gestionar de manera més eficient el servei. 

- Pesatge amb bàscula de tots els contenidors que es recullen per a conèixer el seu grau d’emplenat amb 

precisió. 

- Duplicació de la freqüència de neteja dels contenidors. De les actuals 4 neteges es passa a 8 neteges 

anuals. 

- Campanya anual de conscienciació i sensibilització per a fomentar el reciclatge en els municipis adherits, 

valorada en 4.500 €. Inclou anuncis en mitjans de comunicació, xerrades, activitats en col·legis i instituts, etc.  

 

 
Objectiu 4: 

 
Preparació del nou servei de la Mancomunitat de recollida d’èquids 

 

Molts ajuntaments de la comarca han sol·licitat a la Mancomunitat l’ampliació del servei de recollida i control d’animals 
abandonats que sols inclou la recollida de gossos i gats. 
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Amb la situació de crisi econòmica el problema d’abandonament d’èquids, sobretot cavalls, s’ha incrementat 

notablement. Açò suposa, a més d’un sofriment de l’animal, un problema de seguretat i salut pública.  
 
Es per això que la Mancomunitat està treballant per a implementar en el proper any 2017 un servei de recollida i 

manteniment d’èquids abandonats. 
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1.9. Agència Comarcal per a la gestió de la Diversitat (AMICS)  
 

 

 

 
L’Agència Comarcal para la Gestió de la Diversitat és un Servei General de la Mancomunitat de la Ribera Alta que dóna 
suport als municipis de la comarca en l’àmbit de la diversitat. I les seues accions estan emmarcades dins de les àrees 

d’actuació del II Pla Comarcal d’integració de la Ribera Alta (2015-2018). 
L’ Agència Comarcal es troba adherida a la Xarxa de Agències AMICS (Agència de Mediació  per a la Integració i la 
Convivència Social), de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 

 Usuaris per Nacionalitat : 218 
 

 

Total Atencions als Ajuntaments i teixit social: 103 
 

CONSULTES TELEFONIQUES 
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Ajuntaments 61 

Entitats 42 

TOTAL 2016 103 

 

En 2016 les persones estrangeres majoritàries a nivell Comarcal que han acudit a l’Agencia AMICS han sigut de 

nacionalitat: Romanesa, Marroquina i Boliviana. 
 

SERVEIS 

 Servei d’orientació i assessorament jurídic en matèria d’estrangeria i participació ciutadana. 

 Servei d’informació en homologacions i convalidacions en titulacions estrangeres.  
 Formació: dirigida al personal tècnic de les entitats locals, administració pública, teixit empresarial en matèria 

de gestió de la diversitat. 

 Acollides Integrals  Informatives: dirigides a las persones migrants de la comarca. 
 Activitats puntuals de sensibilització en matèria d’interculturalitat: dirigides al teixit empresarial, al teixit social i 

a la població en general i en l’àmbit educatiu. 

 Seguiment del fenomen migratori en la Ribera Alta. 
 

EIXOS EN QUÈ S’EMMARQUEN ELS SERVEIS 

La tasca d’enguany de la nostra agència esta emmarcada dins de 2 eixos d’actuació. Totes les activitats 
desenvolupades per una banda, complementen les accions dels ajuntaments pel que fa a la gestió de la diversitat i per 
l’altra banda, enceten noves línies d’actuació que milloren la convivència intercultural en la nostra comarca.  

 

La igualtat en el tracte tant des de la perspectiva del gènere com per origen racial o ètnic són línees transversals en 
totes les nostres intervencions. En totes les dades estadístiques explotades des de la nostra agència es fa visible 

aquesta realitat.  
 
 

EIX 1. .  ORIENTACIÓ I ACOLLIDA INTEGRAL 
 

OBJECTIUS 

 Realitzar una orientació i acollida integral de les persones extracomunitàries que faciliten l'accés a 
l'informació i els recursos públics per a potenciar l'integració sociolaboral. 

Potenciar l'igualtat per a afavorir el tracte igualitari i la no discriminació 
 

ACTIVITATS  

Amb activitats que inclouen informació, orientació i derivació als recursos adients: 
 
- Servei itinerant d’informació i orientació en garanties jurídiques en procediment d’estrangeria.  

 
- Servei d'orientació jurídic Comarcal dirigit als tècnics Municipals i a la població extracomunitaria, en matèria 
d'estrangeria i sobre els nous procediments en les segues relacions amb l'Oficina d'estrangeria de València.  

- Servei informatiu dirigit principalment a nacionals de tercers països, prioritariament, menors, joves, i dones en procés 
de reagrupació famíliar. 

- Servei d'assesorament en matèria de tîtols corresponents als estudis realitzats en terceros països i que permetran un 
reconeixement de les qualificacions en el nostre sistema d'ocupació. 

 
 

- Garanties Jurídiques. Ocupació 

 

1,1 Sessions grupals “Aules obertes” en diferents pobles de la Ribera alta.  Benifaiò, Alçira, Villanueva de Castelló, 
Alginet. 

- Sessions individualitzades d’informació i eines de recerca activa de recursos d’ocupació. Alçira.  
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EIX 2. FORMACIÓ 

 
OBJETIUS 
 

 Facilitar la integració de les persones extracomunitàries a través del coneixement de l'entorn. 

 Crear el sentit de petinença a l'entorn on es viu per a millorar les relacions socials  i potenciar la diversitat.  

 Organitzar grups per a preparar els expedients de Nacionalitat espanyola. 
 

 
ACTIVIDATS 
 

Amb activitats que inclouen informació, orientació i derivació als recursos adients: 
 

 Servei itinerant d’informació en homologacions i convalidacions en titulacions estrangeres  

 Nou Servei d'informació per a l'obtenció de la Nacionalitat. 

 Derivació a  altres entitats que imparteixen formació del coneixement de l'entorn i d'orientació cívica per 

a facilitar el procés d'inclusió social i previndre situacions de risc i de conflictes interculturals o d'exclusió 
social de les persones estrangeres. ESCOLES D'ACOLLIDA, CREU ROJA. 

 

 
       Nº de Charrades: 6 Participants: 14 
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1.10. Servei d’Educació Vial  
 
 

ACTIVITAT DEL SERVEI EL CURS 2015-2016. 

 
Des de la Mancomunitat, i durant el curs 2015-2016, l'educador es va desplaçar als col·legis detallats en 

l’annex, on es van impartir les sessions tant teòriques com pràctiques, adaptant-se als diferents horaris i necessitats de cada 

centre escolar. 
DESTINATARIS 

Alumnes d’Educació Infantil (5 anys), alumnes 1r cicle d'Educació Primària (2n curs) i alumnes de 2n cicle 

d'Educació Primària (4t curs) i excepcionalment de 10 i 11 anys. 
METODOLOGIA 

Els objectius i continguts es van ajustar a l'edat de cada grup, diferenciant-se tres col·lectius com a principals 

destinataris:  
- INFANTIL (5 anys) 
- 1r CICLE de PRIMÀRIA (7 anys) 

- 2n CICLE de PRIMÀRIA (9 anys) 
Les sessions es van dur a terme al llarg del matí i de la vesprada, constant de sessions teòriques i sessions 
pràctiques. 

Les classes teòriques es van complementar amb presentacions digitals (PowerPoint) elaborades per 
l'educador d'educació vial, pel·lícules i jocs educatius de la DGT.  

Quant a les classes pràctiques, el Servei d'Educació Vial va desplaçar un circuit mòbil de trànsit per als  

alumnes d'educació infantil. 
MATERIALS LLIURATS:  

A cada alumne d’Educació Infantil i 1r cicle d’Educació Primària se li va lliurar un quadern d'educació vial i una caixa de 

colors de cera. 
ELEMENTS DIDÀCTICS:  

  Circuit mòbil de trànsit 

  Bicicletes y tricicles 

  Senyals de circulació 

  Audiovisuals de la D.G.T. 

  Quaderns d’educació vial 

  Caixes de pintures de cera 

  Presentacions digitals (PowerPoint) 

  Petos reflectants per a xiquets 

 
ELEMENTS ESTÈTICS 

 Circuit d’educació vial 

 Titelles 

 Cartells de campanyes de seguretat vial de la DGT 

 Senyals verticals 

 
ANNEX 

POBLACIÓ COL·LEGI ALUMNES 

ALBERIC LA MILAGROSA 63 

ALBERIC RAFAEL COMENGE 152 

BENEIXIDA LA VALL FARTA 35 

CARCAIXENT CEIP NAVARRO DARÁS 124 

CARCAIXENT CEIP VICTOR OROVAL 98 

GUADASSUAR BALMES 132 

VILLANUEVA DE 
CASTELLÓN 

HERNÁNDEZ 80 

TOTAL ALUMNES.------------------------- 684 
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1.11. Departament de Relacions Internacionals  
 

El departament de relacions internacionals té com a objectiu: 

 Coordinar i promocionar l’activitat internacional de la Mancomunitat de manera transversal amb la resta de 

departaments; 

 Dissenyar i executar projectes europeus junt amb la participació de les demés àrees; 

 Assessorar i assistir als diferents departaments en la negociació, preparació, seguiment i control de projectes 
europeus; 

 Seguiments de la participació de la Mancomunitat en associacions internacionals;  

 Gestió de trobades i visites d’estudi; 

 Formació de personal; 

 Assessorar a emprenedors i tramitar l’alta d’autònoms i societats. 

 
Les tasques desenvolupades durant l’any 2016 han sigut les següents: 
 

1. Organització de la Conferència Internacional de Mancomunitats: la primera conferència d’aquest tipus mai 
celebrada. Va tindre lloc el 15, 16 i 17 de novembre de 2016 en la Casa de la Cultura d’Alzira amb la 
participació i assistència del President de la Generalitat Valenciana, Diputació de València, la Federació 

valenciana de Municipis i Províncies, Secretari de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, alcaldes, 
regidors, directors generals nacionals i autonòmics, representants del Consell d’Europa, de les Instituciones 
Europees, Mancomunitats internacionals, europees i nacionals, acadèmics i tècnics de la administració 

pública en general.  
 
En la Conferència s’exposà la realitat diversa de l'associacionisme local i els seus diferents mecanismes per 

a donar resposta a les aspiracions i necessitats dels municipis i els seus ciutadans. Les jornades tenien com 
a objectiu, afavorir l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques a escala internacional a fi de facilitar el 
coneixement mutu, incorporar millores en els processos de gestió i donar visibilitat als beneficis de l'acció 

d'aquests ens supramunicipals. 
 
2. Coordinació de projectes europeus relacionats amb: 

 (School Still Plays): L’abandonament escolar primerenc involucrant a Instituts de Secundària de La 
Ribera per provar noves metodologies que ajuden a disminuir l’abandonament i detectar factors 

que influencien en la taxa actual escolar. 

 (RUSDELA): Desenvolupament rural sostenible centrat en la formació d’autoritats públiques d’àrees 
rurals per a redactar i implementar plans de sostenibilitat atenent aspectes econòmics, socials i 

mediambientals. La Mancomunitat compta amb el suport de l’ajuntament d’Antella, Alcàntera del 
Xúquer, Càrcer, Cotes, Gavarda i Sumacàrcer. 

   

3. Seguiment i anàlisi de convocatòries de subvenció de la Unió Europea destinades a finançar projectes: estudi 
i classificació de criteris de participació, objectius de la convocatòria, act ivitats d’execució, pressupost i tassa 
de co-finançament, data límit de presentació de la memòria. Els temes on s’ha focalitzat la cerca de 

finançament han sigut els d’ocupació, medi ambient, energia, turisme, esport, cultura, emprenedoria, 
immigració, educació i joventut.  
 

4. Informació i documentació sobre els programes de subvencions de la Unió Europea dirigits a entitats locals 
per al període 2014-2020. Principal recalcament amb el programa europeu H2020 adreçat també a 
administracions públiques per invertir en investigació i innovació. 

 
5. Redacció i presentació de projectes emmarcats en el programa  

 

 ERASMUS+: s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en 
l'estratègia replantejar la educació, i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i 

esport. En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament 
superior i formació de persones adultes. 
 

Aquest nou programa se centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la 
UE, amb una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de 
millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a la ocupació d'estudiants, 

professorat i treballadors i treballadores. 
 

 COSME: és el programa de la UE per a la Competitivitat de les Empreses i les PIME que ajuda als 

emprenedors i les xicotetes i mitges empreses a començar a operar, accedir a finançament i 
internacionalitzar-se, a més de recolzar a les autoritats a millorar l'entorn empresarial i facilitar el 

creixement econòmic de la Unió Europea. 
 

 EUROPA AMB ELS CIUTADANS: El programa vol reforçar la memòria històrica i augmentar la 

participació ciutadana a la UE. Els objectius d'aquest programa són: contribuir a la comprensió dels 
ciutadans de la Unió de la seva pròpia història i diversitat; fomentar la ciutadania europea i millorar 
les condicions de participació cívica i democràtica a nivell de la Unió; augmentar la consciència de 

la memòria, de la història i dels valors europeus; fomentar la participació democràtica dels 
ciutadans a nivell de la Unió, mitjançant una major comprensió de la presa de decisions a la UE, 
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així com la promoció d'oportunitats per a la participació social i intercultural, així com el voluntariat 

a la UE. 
 

6. Creació de consorcis internacionals per a constituir l’associació de socis participants en projectes: cerca 

d’entitats elegibles en la execució d’activitats dels projectes, gestió de documentació requerida, assignació de 
pressupost. 
 

7. Organització de reunions amb socis europeus en la seu de la Mancomunitat amb la participació de tècnics de 
la Mancomunitat, amb l’objectiu d’establir una cooperació territorial en el marc de la millor de disseny i 
aplicació de polítiques locals. 

 
8. Assessorament a emprenedors de la Ribera per a l’establiment de nous negocis: elaboració d’estudis de 

viabilitat empresarial i informació sobre subvencions a emprenedors. 
 

9. Tramitació d’alta d’autònoms i societats: elaboració del DUE “Document Únic Electrònic”: dades identificat ives 
de la empresa, dels socis, liquidació, situació tributaria i declaració de liquidacions, cotització, activitats i 
locals, protecció de dades, domini internet, marca comercial.  
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2.- SERVEIS OPCIONALS O VOLUNTARIS 
    

 
2.1.- Servei de recollida i transport de residus  
 
 
 

Objecte:  
 
La finalitat d’este servei es recuperar de manera selectiva diferents tipus de residus que poden ser reciclats o 
reutilitzats. D’esta manera se li dona un valor als residus reduint la quantitat de desaprofitaments urbans que es 

dipositen en els abocadors. La minimització dels residus generat pels ciutadans es i ha de ser un objectiu prioritari de la 
nostra societat. 
 

Tipus de residus recuperats per este servei: 
 
Dintre del servei es recull selectivament mitjançant contenidors específics, es transporten i es gestionen els següents 

residus: 
 

1- Envasos Lleugers. 

2- Paper i Cartró. 
3- Roba Usada. 

 

A continuació s’indiquen les característiques i evolució de la recollida selectiva d’estos tres tipus de residus. 
 
 

1.- Recollida selectiva d’Envasos Lleugers (contenidors grocs): 
 
Quan es parla de recollida segregada d’envasos lleugers (EE.LL.), es fa referència als envasos de plàstic (ampolles, 

pots, safates), alumini o llauna, a les bosses de plàstic, als brics i, en general, a qualsevol residu d’envàs. 
 
Estos residus es deposi-te’n en els contenidors grocs (veure imatge 1) ubicats en els municipis adherits a este servei.  

 
 
1.1.- La prestació del servei consta de les següents actuacions:  

 
1.- Recollida i transport dels residus a planta.  
2.- Neteja de contenidors, serveis especials i reposició fins el 10% dels contenidors en cas de deteriorament.  

3.- Control de quantitats retirades i transportades a planta de selecció i reciclatge.  
4.- Control d’incidències i gestions per la resolució de les mateixes.  
5.- Gestió de la facturació a ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (opcional) 

 
 
1.2.- Forma Incorporació:  

 
Subscripció del conveni de la Generalitat Valenciana amb ECOEMBES per part de l’ajuntament interessat.  
 

Acord del Plenari Municipal delegant la gestió en la Mancomunitat.  
 
 

1.3.- Forma de prestació del servei:  
 
Recollida i transport: Recursos Externs.  

Gestió del Servei: Recursos propis. (Departament Medi Ambient Mancomunitat).  
 
 

1.4.- Preu transport:  
 
0.755 € hab./any (IVA no inclòs). 

 
 
1.5.- Forma de pagament:  

 
Pagament directe de l’ajuntament adherit al servei contra factura de l’Empresa adjudicatària del servei de recollida i 
transport.  

 
1.6.- Empresa adjudicatària:  
 

SUCEMART S.L.U. 
 
1.7.- Finançament servei de transport: 

 
Aportació Mancomunitat: 0%  
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Aportació ajuntaments: 100%  

 
1.8.- Preu Residus:  
 

A grans trets, es pot resumir de la següent manera:  
 

- Pagament Fix per contenidors instal·lats. 

- Pagament Variable per quilograms de residus recuperats. 
 
Per fer estos pagaments es té en compte la tipologia del municipi (rural, semiurbà i/o urbà), el seu factor 

d’horitzontalitat, de dispersió poblacional, etc. 
 
A estes quanties mensuals facturades, s’afegeix un Plus Anual Fix i Variable per efectivitat dels sistema de recollida. 

  
1.9.- Forma de cobrament:  
 

Un mes factura vista emesa per la Mancomunitat, de les quantitats recollides en els municipis adherits a la gestió de 
cobrament.  
 

Un mes factura vista emesa pels municipis que no estan adherits al servei de gestió del cobrament de la Mancomunitat 
de la Ribera Alta.  
 

La Mancomunitat efectua liquidació anual pels imports facturats en favor del municipis adherits a la gestió del 
cobrament.  
 

 
1.10.- Municipis adherits al servei:  
 

Alcàntera de Xúquer, Alfarp, Alginet, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Carlet, Cotes, 
L’Ènova, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Massalavés, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent, Senyera, 
Sumacàcer, Tous, Turís, Villanueva de Castellón.  

 
 
1.11.- Contenerització d´EE.LL.: 

 
 

Municipi 
Nombre de  

contenidors 

Alcàntera de Xúquer 8 

Alfarp 9 

Alginet 39 

Antella 7 

Beneixida 8 

Benimodo 13 

Benimuslem 5 

Càrcer 12 

Carlet 70 

Cotes 3 

Ènova (l’) 4 

Gavarda 9 

Guadassuar 22 

Llombai 18 

Massalavés 8 

Pobla Llarga (la) 20 

Rafelguaraf 21 

San Juan de Énova 8 

Sellent  2 

Senyera 9 

Sumacàrcer 11 

Tous 15 

Turís 19 

Villanueva de Castellón 35 

TOTAL 375 

 

 
1.12.- Recollida de EE.LL.: 
  

 

- Quilograms d’EE.LL. recollits en 2016: 
 

MUNICIPI QUILOS TOTALS 2016 

Alcàntera de Xúquer 9321 

Alfarp 9485 

Alginet 72455 
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Antella 2942 

Beneixida 4253 

Benimodo 14892 

Benimuslem 3434 

Càrcer 10143 

Carlet 94220 

Cotes 2615 

Ènova (l') 3761 

Gavarda 8997 

Guadassuar 22279 

Llombai 29121 

Masalavés 3596 

Pobla Llarga (la) 29929 

Rafelguaraf 18482 

San Juan de Énova 4667 

Sellent 2126 

Senyera 7034 

Sumacàrcer 5234 

Tous 4751 

Turís 30733 

Villanueva de Castellón 38270 

TOTAL MUNICIPIS 432.740,00 kg 

 

 
2.- Recollida selectiva de Paper i Cartró (contenidors blaus): 
 

Quan es parla de recollida segregada de paper i cartró (P/C), es fa referència principalment a: diaris, revistes, llibretes, 
sobres, capses de cartró, envasos de paper, papers d'embolicar regals, la publicitat que trobem a les bústies, etc.  
 

Els materials que NO s'accepten són el paper carbó, paper plastificat, cel·lofana, tovallons i paper de cuina usats, 
papers bruts, fotografies, cartró per begudes... També cal evitar el lliurament d'espirals, clips, grapes... Qualsevol 
d'aquests residus dificulta el procés de reciclatge i pot reduir la qualitat del paper reciclat resultant. 

 
Estos residus es deposi-te’n en els contenidors blaus ubicats en els municipis adherits a este servei.  
 

 
2.1.- La prestació del servei i forma d’incorporació:  
 

Igual que en el cas de la recollida selectiva d’EE.LL. 
 
2.2.- Preu transport:  

 
En este cas el servei no li suposa cap cost als ajuntaments adherits ja que els ingressos rebuts pel valor econòmic dels 
residus cobreix els costos de recollida i transport a planta. 

 
2.3.- Empresa adjudicatària:  
 

SUCEMART, S.L.U. 
 
2.4.- Municipis adherits al servei:  

 
Alcàntera de Xúquer, Alfarp, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Carlet, Cotes, L’Ènova, 
Gavarda, Llombai, Massalavés, La Pobla Llarga, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàcer, Tous, Turís, Villanueva de 

Castellón, .  
 
 

2.5.- Contenerització de paper i cartró: 
 
 

Municipi 
Nombre de  
contenidors 

ALCANTERA DE XUQUER 9 

ALFARP 5 

ANTELLA 6 

BENEIXIDA 9 

BENIMODO 19 

BENIFAIÓ 1 

BENIMUSLEM 5 

CARCER 17 

CARLET 61 

COTES 3 

ENOVA 4 

GAVARDA 10 
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LLOMBAI 19 

MASSALAVES 9 

POBLA LLARGA 21 

SAN JOANET 8 

SELLENT 3 

SENYERA 10 

SUMACARCER 10 

TOUS 24 

TURIS 29 

VILLANUEVA CASTELLON 31 

TOTAL 313 

 
 
2.6.- Recollida de Paper i Cartó: 

  
 

- Quilograms de P/C recollits en 2016: 

 
 

Municipi Quilos totals 2016 

Alcàntera de Xúquer 7769 

Alfarp      7765 

Antella 5918 

Beneixida 4995 

Benimodo 29404 

Benimuslem 6472 

Càrcer 13141 

Carlet 91904 

Cotes 739 

L’Ènova  3880 

Gavarda 5730 

Llombai 29242 

Massalavés 4991 

La Pobla Llarga 35685 

Sant Joanet 7218 

Sellent 1477 

Senyera 7209 

Sumacàrcer 8138 

Tous 12959 

Turís 40134 

Villanueva de Castellón 42176 

TOTAL 366.946 

 
 
 

3.- Recollida selectiva de Roba Usada: 
 
Este servei mancomunat s’encarrega de la recollida selectiva i posterior gestió roba usada i altres residus tèxtils en els 

municipis adherits de la Ribera Alta  
 
El servei inclou: 

 

 Subministrament, instal·lació, manteniment i neteja de contenidors de recollida selectiva de roba. El 
nombre depèn de la població de cada municipi. 

 Reposició dels contenidors que presenten desperfectes irreparables. 

 Arreplega dels residus amb una periodicitat mínima de 4 dies. 

 Trasllat dels residus. 

 Gestió dels residus.  

 Segur de responsabilitat civil. 

La finalitat és reduir la quantitat de residus que es dipositen en els abocadors i possibilitar la reutilització o reciclatge 

dels residus de tèxtils. 
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3.1.- Costos del servei: 

La instal·lació de contenidors, recollida dels residus i la seua posterior gestió no suposen cap cost per als municipis 
adherits donat que el valor dels residus recuperats cobreixen l’esmentat cost. 

3.2.- Ingressos pels residus recuperats: 

Pel valor dels residus es produeix una contraprestació econòmica que es detalla a continuació:  

- 250 € anuals + IVA per cada contenidor instal·lat en via pública en municipis de més de 1.000 habitants. 

- 100 € anuals + IVA per cada contenidor instal·lat en via pública en municipis de menys de 1.000 habitants.  

Estos ingressos es destinen a diferents obres socials. 

3.3.- Empresa adjudicataria: 

TEXLIMCA, S.A. de enero de 2016 fins a septiembre de 2016 

HUMANA, S.A. de septiembre de 2016 fins a diciembre de 2016 

3.4.- Municipis adherits: 

Alfarp, Algemesí, Beneixida, Benifaió, Càrcer, Carlet, Gavarda, La Barraca d’Aigües Vives, La Pobla Llarga i Turís. 

3.5.- Forma d’adhesió: 

Mitjançant Acord de Ple dels municipis interessats. 

3.7.- Residus recuperats en 2016 (en quilos): 

La totalitat dels quilos recuperats es de 92.204 quilos, repartits tal i com s´exposa en la taula següent: 

  
Ubicació Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

Municipi 

Benifaió 
C/ San Jose de 

Calasanz 
134 194 109 209 281 372 322 274 345,85 274,85 274,85 274,85 

Benifaió 
C/Juan Ramón 

Jiménez-Valencia 
135 160 232 394 325 487 309 264 670,32 547,32 547,32 547,32 

Benifaió C\ Mendoza 219 200 137 367 248 312 250 121 409,19 322,19 322,19 322,19 

Benifaió Pza América 439 301 427 520 652 990 777 749 776,69 534,69 534,69 534,69 

Benifaió Reyes Católicos 248 197 289 416 416 583 394 388 429,81 323,81 323,81 323,81 

Benifaió 
Avinguda 

Germanies 58 
                61,27 61,27 61,27 61,27 

Benifaió Plaça Progés                 29,87 29,87 29,87 29,87 

Benifaió 
Av Marcelina- 

C/Vicente Martí 
Mateu 

                22,85 22,85 22,85 22,85 

La Pobla 
Llarga 

Ausias March-9 
d'octubre 

118 165 171 248 303 343 219 330 279,18 200,18 200,18 200,18 

La Pobla 
Llarga 

Av/Barranc de 
Barxeta 12 

                32,23 32,23 32,23 32,23 

La Pobla 
Llarga 

C/ San Vicente 

esq. Avda. de la 
Estación 

50 62 67 99 87 98 138 126 270,85 208,85 208,85 208,85 

La Pobla 
Llarga 

C/ San Vicente 
57 

                104,71 104,71 104,71 104,71 

La Barraca Colegio 54 72 60 80 102 126 113 84 239,12 201,12 163,12 163,12 

Turís 
C/Musico Jose 
Vicente Herrera 

                108,9 108,9 108,9 108,9 

Turís 
C/Maestro 
Ramón Nef 

                133 133 133 133 

Turís Ramón y Cajal 102 159 95 107 159 303 150 274 152,32 142,32 142,32 142,32 

Turís 
C/Vicente 

Montesinos Añon 
                182,34 182,34 182,34 182,34 
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Beneixida 
Plaça de 

L'Ajuntament 1 
16 9 6 57 14 0 80 42 112,35 74,35 74,35 74,35 

Alfarp 
C/Valencia-

Polideportivo 
43 13 87 31 21 67 19 27 137,44 72,44 72,44 72,44 

Alfarp 
C/De les Escoles 

5 
                  80,96 80,96 80,96 

Gavarda 
Plaza del 

Ayuntamiento 
75 193 145 100 130 151 174 129 208,1 141,1 141,1 141,1 

Càrcer 
C/Alcalde 

Laureano Suñer 
121 116 203 223 285 387 182 319 353,13 256,13 256,13 256,13 

Càrcer C/Riu Xuquer                 55,27 55,27 55,27 55,27 

Carlet C/Mestre Ridaura 148 126 194 193 423 466 247 128 237,89 154,89 154,89 154,89 

Carlet C/Nou d'Octubre 165 162 210 262 244 341 298 171 221,14 129,14 129,14 129,14 

Carlet 
C/Salvador 

Allende-Colón 
118 114 136 174 237 328 186 251 278,78 144,78 144,78 144,78 

Carlet 
Plaça Joan 

Fuster 
66 115 108 214 110 175 147 189 81       

Carlet 
Avd.Caixa 
Estalvis 2- 
C/Ravalet 

                122,67 122,67 122,67 122,67 

Carlet 
C/Sdor Allende - 

Colón 102 
                144,78 144,78 144,78 144,78 

Carlet C/del Malecó 25                 197,98 197,98 197,98 197,98 

Carlet C/Lluis Vives 32                 152,62 152,62 152,62 152,62 

Carlet 
C/Rollet-

C/Buenos Aires 
                99,2 99,2 99,2 99,2 

Carlet 
Avd. Bolero de 

Carlet 14 
                114,43 114,43 114,43 114,43 

Carlet 
C/Nou d´Octubre 

17 
                169,94 169,94 169,94 169,94 

Carlet 
C/Mora 

Berenguer – 

C/Constitució 

                93,08 93,08 93,08 93,08 

Carlet 

Ronda del 

Malecó –Ramon 
Cajal 20 

158 160 113 371 194 317 297 374 289,77 187,77 187,77 187,77 

Algemesí 

Parc Salvador 

Castell 1- 
C/Ponent 

                204,72 204,72 204,72 204,72 

Algemesí C/Albalat 131                 386,27 386,27 386,27 386,27 

Algemesí 
Avda.Generalitat 

nº58 
340 173 222 373 508 653 472 350 354,66 219,66 219,66 219,66 

Algemesí 
Passeig de 

Bernat Guinovat 
75 

                110,24 110,24 110,24 110,24 

Algemesí Plaza 1 de Mayo                 233,09 233,09 233,09 233,09 

Algemesí 
Parque Salvador 

Castell nº 83 
                207,14 207,14 207,14 207,14 

Algemesí 
C/Germaníes 

nº37 
                230,81 230,81 230,81 230,81 

Algemesí C/Pascual Ferrer                 192,57 192,57 192,57 192,57 

Algemesí 
C/De la Marina 

58 
                110,25 110,25 110,25 110,25 

Algemesí C/Covadonga 24 346 324 323 436 530 797 497 375 666.93 489,93 489,93 489,93 

Algemesí C/Pais Valenciá                 225,47 225,47 225,47 225,47 

Algemesí C/ Dels Arbres 296 178 307 373 436 668 425 349 487,1 329,1 329,1 329,1 

Algemesí Pl Argentina 5                 157,54 157,54 157,54 157,54 

Algemesí Ferrán d'Aragó 249 242 265 400 379 739 562 274 497,84 287,84 287,84 287,84 

Algemesí 
Pza.Organista 

Cabanilles 
312 219 305 358 592 778 488 287 476,61 389,61 389,61 389,61 

Algemesí Pza.Ribera 314 214 240 361 497 762 534 264 405,93 262,93 262,93 262,93 

Algemesí 

C/De Sant 

Nicolau de Bari 
26 

                105,69 105,69 105,69 105,69 

Algemesí 
Avd. Generalitat 

37 
                223,82 223,82 223,82 223,82 
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3.8.- Contenerització per a Roba: 

 

Municipi 

Nombre de  

contenidors 

BENIFAIO 8 

POBLA LLARGA 4 

BARRACA 1 

TURIS 4 

BENEIXIDA 1 

ALFARP 2 

GAVARDA 1 

CARCER 2 

CARLET 12 

ALGEMESÍ 18 

TOTAL 53 

 
 

 

4. – Resum 
 

MATERIAL QUILOS any 2016 

Envasos Lleugers 432.740 

Paper i Cartró 366.946 

Roba usada 92.204 
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2.2.- Servei Especialitzat d’Atenció a la Família, Menors i la Infància. 
 

1-DEFINICIÓ DEL SERVEI 

 
El SEAFI de la Mancomunitat de la Ribera Alta, és un Servei Especialitzat d'Atenció a famílies amb menors 

en situació de risc i amb mesures jurídiques de protecció que ofereix una intervenció especialitzada de caràcter 

integral, perquè les circumstàncies que generen la situació de risc o que han justificat l’adopció d’una mesura de 
protecció siguen revertides. 

Un menor es troba en situació de risc quan apareixen al seu voltant una sèrie de condicions que impedeixen 

el desenvolupament adequat de les necessitats infantils: 
o Necessitats de caràcter fisiobiològic (Alimentació, assistència sanitària, vestit, son, higiene personal, 

protecció de riscos reals, estabilitat i condicions d'habitabilitat d'habitatge…)  

o Necessitats cognitives (Estimulació sensorial, exploració física, social, comprensió de la realitat…)  
o Necessitats psicològiques i socials (Seguretat i expressió emocional, xarxa de relacions socials, autonomia 

progressiva, interacció lúdica, interacció i afecte, estimulació, atenció específica a problemes emocionals 

greus, normes, límits i transmissió de valors morals positius...) 
o Necessitats de seguretat (seguretat física de la vivenda i prevenció del risc, supervisió, protecció en situació 

de greu vulnerabilitat perpetrat per altres persones) 

o Necessitats de formació 
D’altra banda parlem de mesures jurídiques de protecció quan la entitat pública competent en matèria de 

protecció de menors adopta algun tipus de mesura amb el propòsit de previndre i corregir una gran diversitat de 

situacions de desprotecció infantil. Esta diversitat de situacions de desprotecció, potser classificada segons el grau i la 
intensitat de la intervenció administrativa. 
 El SEAFI es troba format per un equip interdisciplinari, específic i especialitzat, que actua en la prevenció, 
l'atenció i el tractament de les famílies, sent el seu objectiu principal  en la intervenció, la consecució d'una major 

funcionalitat familiar a tots els nivells, de manera que puguen minimitzar-se les situacions de risc social i/o 
desestructuració familiar, que puguen afectar a l’adequat desenvolupament dels menors a nivell integral.  

Malgrat l’ampli ventall de situacions en les quals la intervenció del SEAFI resulta fonamental, es posa èmfasi en 
la intervenció dirigida a aquelles famílies amb menors al seu càrrec en què no arriben a cobrir-se de forma adequada 
les necessitats bàsiques, a fi d'evitar l'eixida dels mateixos del seu nucli familiar, donant sempre prioritat a la intervenc ió 

en aquells nuclis familiars els menors dels quals es troben en situació de guarda i /o tutela administrativa, i que 
estiguen acollits en família o centre residencial, a fi d'afavorir el retorn al seu nucli familiar d'origen.  
                             

2- EL SEAFI DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA  

2.1 Població destinatària del servei   
En l’actualitat des del SEAFI donem cobertura a un nombre aproximat de 92.207 habitants  i de 17.743 

menors. 

Cal destacar que prop del 80 % dels municipis atesos tenen una població de menys de 4000 habitants. És en 
aquests municipis on el caràcter mancomunat del Servei cobra especial importància, al facilitar el seu accés a un recurs 
especialitzat que, d’altra forma difícilment podrien gaudir.  

Recalcar que dels 7 municipis amb més de 4.000 habitants, 3 d’ells superen els 12.000. 
                                 POBLACIÓ DELS MUNICIPIS 
 

 
 

2.2- EXTENSIÓ GEOGRÀFICA DE LA COMARCA I MUNICIPIS ADHERITS 
 

El SEAFI de la Ribera Alta ha prestat els seus serveis al llarg de l’any 2016 a 26 municipis de la comarca, 
donant cobertura a un total de  92.207 habitants (atenent al INE de 2016):  

Pobles adherits al SEAFI de la Mancomunitat Ribera Alta (total municipis: 26) 

 Alginet  Cotes  Rafelguaraf 
 Alcàntera de 

Xúquer 
 Gavarda  Real 

 Antella  Guadassuar  Sant Joanet 
 Beneixida  L’Ènova  Senyera 
 Benifaió  Massalavés  Sellent 

 Benimodo  Manuel  Sumacàrcer 
 Benimuslem  Montroi  Tous 
 Càrcer  Monserrat  Villanueva de 

Castellón 
 Carlet  Pobla Llarga  

 

2.3. EVOLUCIÓ DEL SEAFI DE LA RIBERA ALTA  
 

Al SEAFI de la Mancomunitat  s’ha produït un notable increment del nombre de municipis adherits des de l’any 
2008 fins l’actualitat, passant de 18 municipis fins a 26, que son els que actualment s’atenen.  



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2016 

35 
 

 

INCREMENT D’ADHESIONS  MUNICIPALS DES DEL 

2008  
 

Al llarg d’aquests anys s’ha anat consolidant un equip professional així com una metodologia de treball que 

considerem ha sigut decisiva en l’augment d’adhesions.  
La nostra difusió del servei, donant-lo a conèixer a través dels tallers formatius i xarrades a les escoles, les 

coordinacions amb els diferents recursos de l’àmbit sanitari i de justícia, i per suposat, el treball amb els menors i les 

seues famílies, entenem que ha sigut fonamental per a que la població en general el considere un servei proper, 
accessible i capaç de donar resposta a les necessitats relacionals i familiars existents. 
 

En relació directa amb l’augment d’adhesions municipals està l’augment de casos atesos pel servei, siguent la 
evolució la reflectida en la següent taula: 
 

NOMBRE D’INTERVENCIONS ANUALS 

 
 
Si ens centrem en l’aspecte quantitatiu de les dades, es plasma a la taula anterior un manteniment en el nombre 

d’intervencions, però havem de tindre en compte, des de una mirada qualitativa, que allò realment important en la 
nostra feina no es el nombre de casos sinó la complexitat de les intervencions dutes a terme. 

A més a més existeix una necessitat cada volta més explícita per part de la conselleria per tal d’evitar l’aplicació 

de mesures de protecció dels xiquets i xiquetes utilitzant els centres residencials, per la qual cosa es demanda una 
intervenció molt més intensa a nivell específic en l’entorn natural del menor, es a dir, en la família, la qual cosa implica 
una major inversió te temps i esforç en el treball familiar. 

 
 
2.4. EQUIP DE PROFESSIONALS DEL SEAFI  

 
 El SEAFI de la Mancomunitat pretén facilitar i millorar la qualitat de vida de les famílies que s’atenen, donant 
prioritat a la protecció i promoció del benestar dels menors, per tal d’afavorir el seu procés evolutiu, ajudant a tots els 

membres de la família a recuperar i/o potenciar els recursos personals i interpersonals, així com la seua integració en la 
comunitat.  

L’equip professional del SEAFI de la Mancomunitat de la Ribera Alta ha estat conformat  al llarg del 2016 per una 

educadora social, a mitja jornada, que desenvolupa tasques de intervenció sociopedagògica amb les famílies, i tres 
psicòlogues a jornada completa fins el mes de maig, moment en que s’incorpora una pedagoga, (20 hores en un primer  
moment i jornada completa al mes d’agost), ja que s’ha adherit un poble de quasi 6000 habitants i un altre municipi ha 
sol·licitat que el servei done cobertura 19 hores setmanals. Totes les professionals del servei conten amb formació 

específica en avaluació i intervenció terapèutica familiar. 
Els professionals del SEAFI ens desplacem a cadascun dels municipis de la comarca adherits al servei, apropant 

així el recurs mancomunat fins el context geogràfic de residència de les famílies ,facilitant d’aquesta manera l’accés al 

mateix. Aquest aspecte resulta prioritari per al nostre SEAFI.  
A més a més, el caràcter mancomunat del Servei ofereix a les famílies la possibilitat de triar entre una atenció al 

propi municipi sense necessitat de desplaçar-se, o bé ser ateses fora del seu municipi quan la família manifesta la 

necessitat d’una major privacitat.  
 El servei s’oferix a la població, dos vesprades setmanals, atenent tant en la seu de la mancomunitat (a aquelles 
famílies que ho prefereixen),  com en el domicili familiar, per part de la educadora per tal de poder ajustar-se a l´horari 

escolar.                                                                       
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2.5  XARXA DE PROFESSIONALS – COORDINACIONS 

 
Com ja sabem , en els casos de menor en risc el treball en xarxa és un element fonamental de cara a la 

protecció. 

 La coordinació entre els professionals implicats en cada pla d’intervenció familiar (PIF), és prioritària per 
aconseguir una major qualitat en la intervenció amb aquelles famílies que necessiten d’un treball global i 
pluridisciplinari. Una bona coordinació de la xarxa de professionals serà garant d’una protecció integral dels menors.  

El nostre treball en xarxa ha d’adaptar-se a la idiosincràsia comarcal i a la realitat dels 26 municipis adherits. 
La tasca de coordinació resulta realment complicada, per la multiplicitat de serveis i professionals dins de cada àrea.  
 Tan sols si analitzem l’àrea social, de la qual formem part, tenim contacte directe amb 14 Equips Socials Base. 

El personal del SEAFI conforma un equip específic, amb funcions distintes a les de l’equip municipal de Serveis Socials 
Generals però sempre complementàries entre si. Per tant, les intervencions del SEAFI es realitzaran sempre en 
coordinació amb l'equip municipal de Serveis Soc ials Generals. De fet en molts del municipis on l’equip de serveis 
socials es reduït, des del SEAFI fem un treball de recolzament a aquest equip, adaptant-nos a la singularitat de cada 

poble i als seus recursos, i participant de tasques  en matèria de menors i famílies, que a priori haurien de ser cobertes 
pels serveis socials municipals. 

 

ÀREA SOCIAL 

14 Equips socials base 

Direccions territorials  de Benestar social 

Centres de protecció i reeducació 

Altres recursos especialitzats (CAVAS, ESPILL, Centre dona 24h, Tallers 
socials…) 

 

 El fet de ser un Servei mancomunat suma als Serveis Socials municipals un equip de professionals de 
diferents disciplines, la qual cosa possibilita una intervenció global i més completa. El treball entre l’Equip Social Base i 
el Servei Especialitzat s’amplia i s’optimitza, ja que:  

 Permet delimitar millor els rols dels professionals de l’àrea de Benestar Social dins de la comarca de la 

Ribera Alta, al quedar millor establertes i completament diferenciades les funcions dels equips socials de 
base i les del servei especialitzat. 

 Potència la consistència del nostre Servei com a recurs especialitzat en l’àmbit de la protecció dels menors, 

donat que el fet de contar a nivell comarcal amb un servei especialitzat que es coordina amb nombrosos 
serveis socials de la Ribera Alta, ens permet unificar criteris de treball amb els equips socials de base, la qual 
cosa suposa un clar avantatge en la intervenció amb els menors i les seues famílies.  

 Facilita la continuïtat de la intervenció i seguiment amb les famílies que canvien de municipi, sempre i quan 
es mantenen dins de l’àmbit geogràfic de la Ribera Alta, tractant-se d’una qüestió especialment rellevant 
quan parlem de menors en situació de risc. 

 
 A banda de l’àrea social, ens resulta interessant ressaltar el gran nombre de recursos i professionals que 
pertanyen a la resta d’ àrees i amb qui hem de conèixer i tindre contacte per tal de donar cobertura a tots els municipis 

als que atenem.  
 En concret considerem fonamental la coordinació fluida amb l’àrea escolar, ja que son agents prioritaris en la 
detecció i protecció dels menors i necessàriament formen part de la vida de les famílies. Per aquest motiu ens esforcem 

per tal de generar una comunicació fluida i una mirada consensuada i respectuosa de cara a les famílies, per afavorir 
així el procés de protecció caminant en una mateixa direcció.  
 Des de l’any 2012 destinem part del nostre temps en donar a conèixer el servei, sensibilitzar i formar a la 

comunitat educativa en relació a la protecció infantil, acudint al claustres escolars per tal de fer xarrades sobre detecció 
i notificació de menors en situació de risc. 
 La mobilitat i canvis del personal d’aquesta àrea, ens obliga a tindre que repetir aquestes xarrades periòdicament.  

  
Com hem comentat anteriorment en el nostre cas resulta molt complicat fer xarxa estable i coordinada. 

Aquest aspecte es fa mes patent en les àrees de salut i justícia. Per la nostra part, malgrat les dificultats existents per 

poder tenir un fil de comunicació directe amb aquestes àrees a nivell general, observem que amb el pas del temps 
anem aconseguint xicotets avanços, de manera que aquests professionals també ens contemplen en les seues 
intervencions. 

En ambdues àrees hem iniciat contactes per tal d’aconseguir el nostre objectiu de donar-nos a conèixer 
 

 

3- POBLACIÓ ATESA AL 2016 
 
 Al SEAFI de la Ribera Alta s’han atès al llarg d l’any 242 famílies, amb un total de 251 intervencions 

familiars, donat que en 9 de les famílies s’ha reoberturat el cas quan ja s’havia tancat. 
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 De les 242 famílies ateses, en un 54,58% (137 casos) ja s’estava realitzant un treball per part del SEAFI 

iniciat en anys anteriors, mentre que s’han donat de alta al servei aquest any un total de 114 casos nous (45,42%). 
 
 3.1- CRITERIS QUE JUSTIFIQUEN LA INTERVENCIÓ DEL SEAFI  

 
El SEAFI té com a objecte la intervenció especialitzada amb famílies on  trobem  associats múltiples factors de 

risc, és a dir, variables disfuncionals que estan presents en l’entorn, la família i el propi individu, en la història o en el 

present i que, interaccionades, poden incidir i influir en la reacció front als estímuls i en l’adaptació més o menys exitosa  
a situacions d’estrès. Aquestes famílies no troben els mecanismes de resolució necessaris i suficients per a fer front de 
forma adequada a les situacions que se li presenten, utilitzant en la majoria dels casos estils d'afrontament ineficaços 

que repercuteixen negativament en el desenvolupament adequat dels menors que pertanyen al nucli familiar. 
 
Malgrat aquesta confluència de diferents factors, i tenint en compte els objectius generals de la nostra intervenció, 

des del SEAFI realitzem una classificació de les famílies en funció de quina és la situació en la que es troben en el 

moment de la derivació, i per tant, quina és la situació de major rellevància capaç de desencadenar o derivar en 
l’atenció d’un servei especialitzat com aquest.  

 

Es diferencien dos “situacions marc” com a objecte d’atenció d’un SEAFI: MENORS EN SITUACIÓ DE RISC (197 
famílies) i MENORS AMB MESURA JURÍDICA DE PROTECCIÓ (45 famílies): 

 
Tenint en compte els criteris que justifiquen la intervenció del nostre servei, dels diferents casos atesos es poden 

establir diferents característiques: 

a) La situació de risc o separació ha estat clarament influïda per característiques individuals dels pares o 
cuidadors principals que influeixen clarament en la seua capacitat parental (dificultats emocionals, dèficits 
intel·lectuals, desconeixement de pautes educatives, ús de mètodes de disciplina inadequats, etc.). Com a 

conseqüència de trastorns o patologies dels progenitors (trastorns psicològics, addiccions, etc .   
b) La situació de risc o separació ha estat clarament influïda per la dinàmica relacional familiar com 

característiques de la interacció cuidador/xiquet, relació de parella, violència d’un membre de la parella 

envers l’altre (violència de gènere, violència física, verbal, sexual, psicològica i econòmica) i conflicte amb 
l’entorn familiar immediat, etc. La presència de conflictes conjugals i familiars d’alta intensitat, processos 
difícils de separació i divorci i/o la utilització del menor com a arma llancívola entre els progenitors o familiars 

en conflicte.  
c) La situació de risc o separació està causada per la presència de conductes i actituds violentes per part 

d’algun dels progenitors o per part d’algun germà .  

d) Existeixen dificultats en les relacions paternofilials en què els pares se senten o són incapaços de 
contindre o canalitzar la presència de conductes desafiants dels fills, desobediència, problemes de disciplina, 
acceptació de normes i límits, etc.  

Quan el menor és promotor o generador de conflictes i els pares han perdut l’autoritat i el control sobre la 
conducta dels seus fills, situacions de violència filioparental. 

e) La situació de risc i les característiques de la dinàmica familiar generen l’aparició en els menors de 

símptomes relacionats amb problemes de conducta, dificultats emocionals i d’autocontrol, inici de quadros 
depressius i temptatives de suïcidi, problemes d’adaptació a l’entorn educatiu, abandó escolar, falta d’hàbits i 
rutines, inici de consum de tòxics…  

f) El menor es troba en acolliment familiar amb família extensa o afí i al si d’esta s’observen interferències 
de la família d’origen, conflictes greus o insuficiència de recursos per a atendre les necessitats educatives, 
emocionals i relacionals del menor.  

g) Durant el procés de reintegració familiar després d´una separació temporal, siga necessària intervenció 
especialitzada per facilitar el procés d´adaptació dels xiquet i la família a la nova situació de convivència. 

h) Qualsevol altra circumstancia que pose al menor en una situació de risc o que considerem potencialment 

perjudicial per al seu desenvolupament sempre que guarde relació amb el inadequat exercici de les 
responsabilitats parentals.  

 
3.2- OBJECTIUS DE TREBALL AMB LES FAMILIES I RESULTATS DE LA INTERVENCIO   

 

Són tres els objectius generals de intervenció amb les famílies derivades al SEAFI: 
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i. Preservació familiar: des del servei treballem per la preservació quan entenem que hi ha un interès per que el 

menor es mantinga dins del nucli familiar on conviu en el moment de la derivació al SEAFI, (ja siga aquest el nucli 
familiar d’origen o bé una família acollidora), en unes condicions que siguen garants del seu benestar. Com es pot 
observar a la gràfica hem treballat amb aquest objectiu inicial en 229 intervencions familiars, el que ha comprés el 

nucli més gros del nostre treball al 2016. 
 

ii. Reunificació familiar: incloem a aquelles famílies en les que, en el moment de la derivació,  hi ha menors que 

es troben fora del seu nucli familiar habitual, per trobar-se en situació de guarda i o tutela administrativa 
(acolliments temporals en família extensa o educadora, acolliments residencials) i on l’objectiu inicial del treball es 
centra en el termini de la mesura i el retorn del menor al seu propi nucli familiar, en unes condicions en què 

s’assegure el seu adequat desenvolupament. 
  A més a més, es treballa amb l’objectiu de reunificació, fins i tot quan sent necessària la separació, encara  
està per determinar la viabilitat del retorn i, per tant, la temporalitat d´esta separació. Les intervencions familiars 
realitzades amb aquest objectiu inicial han sigut  11. 

 
iii. D’altra banda, sempre que s´han esgotat tots els recursos de suport a la família sense que s´haja aconseguit 

normalitzar la situació del menor i sense que existisca pronòstic favorable en eixe sentit, cal proporcionar als 

menors una experiència familiar alternativa per al seu adequat desenvolupament integral i es planteja la 
incorporació definitiva a un nou nucli familiar. Al llarg del 2016 hem atès 11 famílies amb aquest objectiu inicial 
en la intervenció.  

 
 

 

Cal fer una parada en aquelles intervencions en les que al llarg de l’any s’ha canviat l’objectiu de treball. Al 2016, 
son 8 els casos on s’han modificat les circumstàncies familiars, produint-se un canvi d’objectiu: de les 229 intervencions 
on l’objectiu inicial de treball era la preservació familiar, trobem que 1 dels casos han derivat en una reunificació familiar 

i 5 en una incorporació a un nou nucli.  
Son per tant 18 les intervencions en les que al llarg de l’any s’ha treballat amb l’objectiu d’incorporació a un nou 

nucli familiar, considerant que, en concret, estem referint-nos a la situació personal de 25 menors. En 20 dels casos, els 

menors s’han incorporat a la família extensa, donat que considerem prioritari aquest recurs davant uns altres, per tal de 
que no es produïsca una desvinculació total del seu àmbit familiar més pròxim. Altre  menor es troba en acolliment 
residencial, i cal indicar que en el cas dels altres 4 menors ens trobem a la espera de resolució per part de Conselleria  

per a formalitzar l’acolliment amb família extensa. 
 
4- MENORS I MESURES 

 
 Tenint en compte la preservació del menor en el seu nucli familiar d’origen com l’objectiu prioritari del SEAFI, la 
intervenció per part dels professionals té com a fi la consecució d'una major funcionalitat familiar a tots els nivells, de 

manera que les necessitats fisiobiològiques, cognitives, psicològiques,  socials, de seguretat i de formació dels menors 
es puguen satisfer adequadament per part de les seues famílies. 
 

  
 El SEAFI com a servei de protecció a la infància, al llarg de l’any 2016 ha prestat atenció  de manera directa o 
indirecta a un total de 413 menors de la Ribera Alta. 

 
 

 

5.- INTERVENCIONS FAMILIARS 
 

El treball que es realitza des d’un servei com el SEAFI, es reflecteix al complet quan, a més de les sessions 

realitzades a nivell familiar, incloem tot el treball de coordinació amb la xarxa de professionals de protecció a la infància, 
el qual és imprescindible per a aconseguir una mínima qualitat en els resultats de la nostra intervenció, i en molts casos 
aconseguir els objectius proposats. 

És la intervenció directa en combinació amb la indirecta la que permet fer un treball integral amb els menors i les 
seues famílies, evitant duplicitats i permetent obtindre una visió global de la problemàtica a abordar i uns resultats 
òptims en la intervenció. 

 
5.1- INTERVENCIONS FAMILIARS DIRECTES. TIPUS I TÈCNIQUES UTILITZADES 

  

 A nivell quantitatiu en aquest apartat contemplem les sessions familiars realitzades per les professionals 
al llarg de la intervenció. Es consideren sessions familiars, “cadascuna de les visites realitzades a un o més 
membres de la família o al menor durant el procés d’intervenció”, atenent a aquesta definició, podem dir que en 

les 251 intervencions (242 famílies) realitzades al llarg de l’any 2016, s’han dut a terme 1.806 sessions familiars.   
                  

La intervenció psicosocial, realitzada pel tècnic superior, és aquella que pretén dinamitzar els recursos familiars 

i personals dels membres de la unitat familiar per tal d’assolir una dinàmica relacional funcional, que minimitze els 
factors de risc incidents en els menors. Aquest tipus de intervenció fa referència tant a processos psicològics, 
emocionals, afectius, actitudinals i cognitius, com a aspectes socials referents a creences, normes, valors, principis i 

estils de vida. Així, l’abordatge integral des d’una perspectiva psicosocial, naix de l’estudi de les relacions entre les 
persones i les d’aquestes amb el seu entorn social.  

D’altra banda, la intervenció sociopedagògica, realitzada per l’educadora social és aquella que pretén dotar als 

membres de les famílies de les habilitats i estratègies necessàries per a fer front de forma adequada a les diferents 
situacions de tipus personal, familiar i social a les quals han de donar una resposta i front les quals presenten una 

mancança de recursos a diferents nivells. Parlem doncs, d’un enfocament pedagògic que tracta d’ensenyar o entrenar 
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als membres de la família en aquestes habilitats que els falten o no tenen suficientment desenvolupades, però també 

d’una intervenció social, que té com a objectiu ficar al menor i a la seua família en contacte amb el seu medi, mitjançant 
la utilització dels recursos dels que disposa.  

Seguin les directius marcades per la Conselleria de Igualtat i polítiques inclusives, aquest Servei utilitzarà la 

Orientació Psicosocial, Mediació Familiar i Teràpia Familiar com a tècniques de intervenció amb les famílies.  
 

5.2  INTERVENCIONS FAMILIARS INDIRECTES:  COORDINACIÓ XARXA PROFESSIONAL  

Des del SEAFI de la Mancomunitat de la Ribera Alta, una de les principals prioritats és potenciar i mantenir una 

bona coordinació amb la xarxa de professionals de les Àrees de Serveis Socials, Educació, Justícia i Salut per tal de 
garantir no sols una adequada detecció de situacions de risc o desemparament per als menors i la protecció d’aquests, 
sinó també una major qualitat en la intervenció d’aquelles famílies que necessiten d’un treball global i coordinat de cara 

a una protecció integral dels menors. 

Al llarg de l’any s’han realitzat les següents coordinacions per àrees  

 

Les dades reflecteixen el nombre de professionals en qui ens hem coordinat per tal de fer una intervenció 

integral amb les famílies 
 
8. TANCAMENT EXPEDIENTS 

 
Al llarg de l’any 2016, al SEAFI de la Ribera Alta s’han tancat un total de 96 expedients, el que suposa un 

percentatge del 38,24% del total de les intervencions familiars realitzades (251 intervencions).  

Al SEAFI de la Ribera Alta, en el moment del tancament dels expedients considerem fonamentalment tres 
aspectes: 

iv. Motiu del tancament 
v. Pronòstic 

Al motiu del tancament valorem quina ha sigut la causa principal que ha motivat el tancament de la intervenció: 
vi. FI. Finalitza la intervenció. (69 casos) 

Quan per part del professional del SEAFI, responsable de la intervenció, considerem que han finalitzat les 

possibilitats de treball o canvi amb la família, o bé quan la pròpia família es sent capacitada per a seguir 
evolucionant sense el recolzament professional. 
Sols quan el motiu del tancament siga el fet que la intervenció es dona per finalitzada, indicarem el 
pronòstic del cas, remarcant si es tracta d’un Pronòstic Favorable o d’un Pronòstic Desfavorable.  

vii. AB. Abandonament Familiar. (23 casos) 
Quan la falta de compromís per part de la família força el tancament de l’expedient al SEAFI. Diferenciem 

en este cas un abandó directe quan la família explícitament no accepta el recurs, d’un abandonament 
indirecte quan aquest està motivat per la falta d’implicació i col·laboració de la família.  

viii. CM. Canvi de Municipi. (4 casos) 

ix. ME. Majoria d’Edat. (0 casos) 
x. DM. Defunció del Menor (0 casos) 

 
 
Des del SEAFI de la Mancomunitat de la Ribera Alta, finalitza la intervenció familiar amb un PRONÒSTIC 

FAVORABLE sempre i quan s’han aconseguit amb èxit els objectius plantejats i/o s’han produït canvis en la situació, 

dinàmica o estructura familiar, que fan innecessària la continuació del tractament per considerar que el menor ha deixat 

d’estar en una situació de risc. Al llarg de l’any 2016, del total de 96 expedients tancats, s’ha donat per finalitzada la 
intervenció amb pronòstic favorable, en 63 de les intervencions realitzades. 

D’altra banda, en aquells casos on no s’observa cap indicador de progrés i la problemàtica es manté o empitjora, 

i/o s’ha complit el temps màxim de intervenció sense que s’hagen complit els objectius plantejats al inici, s’ha finalitzat 
la intervenció familiar amb un PRONÒSTIC DESFAVORABLE. Al llarg de l’any 2016 tan sols un 7,35% de les 

intervencions finalitzades s’han tancat amb un pronòstic desfavorable (5 intervencions familiars).  
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Dels casos on l’abandonament familiar ha sigut el motiu de tancament del expedient, trobem que en 5 la família 
ha abandonat directament l’opció de tractament refusant el recurs; mentre que en els 18 casos restants, el professional 
després d’un període de temps i degut a  l’absència de compromís familiar, ha valorat convenient el tancament del 

expedient per abandonament indirecte al retardar, anul·lar o no acudir la família a les cites i/o al detectar falta de 
col·laboració i/o implicació en la solució de la problemàtica. 
 

 
 
 8.1- TEMPS D´INTERVENCIÓ  

Des del SEAFI de la Mancomunitat de la Ribera Alta, per tal de poder valorar el temps d’intervenció dedicat a les 
famílies una vegada tancat el cas, hem fet un fraccionament semestral.  

Com a resultat, presentem la següent gràfica dels casos tancats i el temps dedicat a ells:  
 

 

Al llarg de l’any 2016 continuem amb la tasca iniciada anys enrere d’oferir xarrades per a aquells pobles que, bé 
ho sol·liciten directament, bé des del Servei es valora la conveniència de realitzar-les. Cal ressaltar que el resultat de 
les xarrades fetes ha sigut satisfactori, no sols per la derivació de nous casos al SEAFI, sinó també perquè s’ha 

sol·licitat la continuïtat d’aquestes. 
Les xarrades per a pares son un espai d’informació, formac ió i reflexió dirigit a pares i mares, sobre aspectes 

relacionats amb les funcions parentals. Son un recurs de caràcter preventiu, amb la finalitat de recolzar a les famílies 

amb menors per a que puguen desenvolupar adequadament les seues funcions educatives i socialitzadores, 
possibilitant així  la minimització de situacions de risc. Aquest any s’han dut a terme xarrades que han versat al voltant 
de l´educació emocional. 

Es pretén amb estes activitats aconseguir els objectius següents: 
 Donar a conèixer el nostre servei a la població en general, afavorint la detecció e intervenció primerenca de 

situacions susceptibles d’atenció per part del SEAFI. 

 Propiciar espais de reflexió davant situacions quotidianes i al voltant de criteris bàsics de funcionament de la  
família. 

 Afavorir la comunicació intrafamiliar.  

 Promoure el coneixement de les característiques evolutives a nivell emocional tant dels xiquets com dels 
adolescents. 

 Dotar als pares de recursos i habilitats que possibiliten un creixement integral dels fills i la família. 

D’altra banda cal destacar que, tot i que ja s’havia realitzat en anys anteriors la presentació als centres escolars 

del protocol d’actuació davant possibles situacions de desprotecció, aquest curs hem realitzat actuacions per a recordar 
els aspectes més importants, ja que s’ha detectat que no estava del tot clar en algunes famílies ateses pel SEAFI, 
especialment en allò referent a com actuar en situacions d’urgència.  

Així mateix,  hem realitzat un apropament a les Forces i Cossos de Seguretat, per tal de millorar el treball en 
xarxa.  Continuant amb la idea d´ampliar la coordinació amb l´àrea de justícia, que valorem fonamental, enguany s´ha 
dut a terme una segona reunió amb el Jutjat de Carlet, per tant d´establir línies d´actuació conjuntes 

Des del nostre equip som conscients de la necessitat de continuar formant a tots els agents que intervenen en la 
xarxa de protecció, amb la finalitat d’optimitzar la intervenció que es fa des de cada àmbit  

 

10. PROJECTES/ PROPOSTES PER A l’ANY 2017 
 
Una de les principals preocupacions del nostre Equip és millorar la qualitat del treball no sols en relació a la 

intervenció familiar pròpiament dita sinó també amb el treball en xarxa, a fi d´afavorir al màxim la protecció dels menors 
de la nostra comarca.  

Per al 2017 hi ha una previsió de augment pressupostari per part de la Conselleria de Igualtat i Polítiques 

Inclusives, que pot revertir en un ampliació de professional del equip, la cual cosa ens permetria estar mès presents als 
municipis i així poder donar major cobertura a la protecció a la infància de la nostra comarca. 

Així, considerem prioritari continuar amb el treball de dinamització de la xarxa, en diferent sentits: 

 A nivell de sensibilització, continuar informant i formant als professionals de la xarxa per a la detecció de les 
situacions de risc, a través de la difusió tant del nostre Servei com del protocol d’actuació en situacions de 

desprotecció en els recursos de les diferents àrees  

 D’altra banda, millorar la coordinació d’actuacions entre els diferents àmbits, tant dins dels equips socials 

base de la comarca, com entre les diferents àrees de protecció. 
 

Altres propostes estan encaminades a millorar la pròpia intervenció familiar, tals com: 

 La introducció de diferents instruments que permeten fer una valoració més completa de la situació de 
desprotecció dels menors. 

 La creació de grups terapèutics en funció de les distintes problemàtiques que atenem, amb la finalitat de 

poder treballar a nivell grupal optimitzant així la nostra intervenció.  
 

En definitiva, valorem que la possible ampliació de l’equip professional repercutirà en un plus de qualitat al sistema 
de protecció de menors de la Ribera Alta. 
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2.3.- Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 
 
 

El SIAD servei especialitzat d’informació i atenció jurídica per a la dona. La tipologia de consultes, orientacions i 

assistència jurídica és ampla, comprenent molt especialment qüestions relacionades amb conflictes familiars i en 

matèria laboral i formativa. 

 

El servei funciona a L’Alcudia els dimarts de 10.00 h a 13.30 h.  Aquest servei va començar en Juliol de 2016 i durante 

el segon semestre de l’any s’ha atés a 42 persones, dones i homes del Municipi. 

 

Perfil dels usuaris: 

 Dones en risc d’exclusió, sense recursos econòmics i amb problemas d’autoestima. 

 Població usuaria dels serveis socials  

 Serveis especialitzats de l’ajuntament: Educació, Serveis Socials, e Igualtat.  

 

El eixos de treball són: 

 

- Atenció a dones victimes de violència de gènere: En aquest eix estem en contacte i ens coordinem els 

Serveis Socials de l’ajuntament i la Policia Local. 

 

Una vegada al mes realitzem una reunió amb la Policia Local, l’unitat de violencia de génere i violencia 

doméstica, per a fer seguiment dels casos que atés la Policia Local i per a analitzar el perfil de les dones i 

veure com es pot treballar el problema. 

 

- Atenció a les dones i homes en materia de familia, sobretot casos de conflictes familiars o de violencia 

domèstica. 

 

- Atenció a dones i homes en materia laboral, assesorant sobretot dels temes relacionades amb les pensions 

i altres prestacions socials. 

 

- Atenció a serveis especialitzades en materia de educación en igualtat 

 

- Assesorament a  la Regiduria de igualtat de l’Ajuntament de l’Alcudia en materia d’accions per a 

promoure la igualtat entre homes i dones a tots els nivells. 
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2.4.- Servei especialitzat de Prevenció Comunitària (addiccions) 
 

La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (endavant UPCCA) de la Mancomunitat de la Ribera 

Alta ha adequat els programes i activitats d’aquesta UPCCA atenent a les prioritats en matèria de drogodependències 
en la Comunitat Valenciana i tenint present les necessitats de la població mancomunada. 

L'objectiu del servei de Prevenció de la UPCCA de la Mancomunitat de la Ribera Alta és desenvolupar, coordinar i 

impulsar actuacions de prevenció basada en l'evidència i amb programes universals per a tota la població i també amb 
programes selectius a la població de risc, en els diferents sectors de la població de la nostra Mancomunitat. 

Durant aquest temps s’han dut a terme diferents activitats i intervencions en pràcticament un 100% dels municipis 

que s’han adherit durant aquest període (gener - desembre 2016) a aquesta Mancomunitat (20 municipis: L’Alcúdia, 
Alfarp, Alginet, Benifaió, Benimodo, Carlet, Catadau, l’Ènova, Gavarda, Llombai, Masalaves, Montserrat, Montroy, la 
Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sumacarcer, Tous, Turis i Villanova de Castelló amb un total aproximat de 

98.892 habitants). 

Mitjançant intervencions en i amb els 20 Ajuntaments i altres institucions públiques, la UPCCA de la Mancomunitat de 
la Ribera Alta aporta recursos tècnics que permeten la implantació d'intervencions preventives per a la reducció de la 

demanda de drogues i dels riscos i danys associats al seu consum. Així mateix es realitzen actuacions, amb caràcter 
anual, o puntual dirigides a la iniciativa social i a ens locals que desitgen contar amb serveis i projectes de prevenció en 
matèria de drogodependències des d'aquesta UPCCA. 

Els programes portats a terme i els quals estan en estudi intenten seguir els principis d'actuació assenyalats per la 
Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016 i el Pla autonòmic valencià vigent i des d'ara el pla autonòmic 2008-2012 
i com exemple d'aquests principis d'actuació podem assenyalar. 

 CORRESPONSABILITAT SOCIAL dels municipis en la solució del fenomen de les drogodependències. 

 PROMOCIÓ DE LA SALUT dels nostres municipis. 

 REDUCCIÓ DE DANYS associats al consum. 

 Els COMPONENTS DELS PROGRAMES de prevenció de la nostra UPCCA: 

o Coneixements (efectes drogues, influència mitjos comunicació, consum dels parells). 
o Afectivitat (autoestima, actituds, creences, valors ). 

o Habilitats front al consum (cognitiu-conductuals, xarxes no-consumidors). 
o Habilitats socials globals (comunicació, asertividad, pren decisions, resolució problemes). 
o Activitats extracurriculares (esports, activitats culturals, temps lliure). 

o D’altres (exercicis a casa, implicació pares, participació comunitària). 

Aquestes tasques preventives s’han realitzat en tres àmbits diferents: escolar, familiar i comunitari, mitjançant 
programes educatius dirigits a influir de forma positiva en les actituds, la motivació i el comportament dels individus 

respecte a l’ús de les drogues, així com programes encaminats a aconseguir aquestos objectius mitjançant 
l’establiment de les estratègies adequades per fer front al problema. 

Es tracta, en definitiva, de possibilitar el canvi de formes de pensar i de la manera d’actuar. Un canvi dirigit a: 

aconseguir la maduració i responsabilitat de les persones, potenciant l’augment de les capacitats personals i la millora 
de la qualitat de vida. 

Els programes aconsegueixen: 

 Incrementar coneixements. 
 Modificar actituds. 
 Promoure habilitats socials / resistència. 

 Reduir el consum esperat. 
 Retardar l'edat d'inici. 
 Dotar de competències als xiquets i adolescents. 

Les tasques preventives realitzades han estat les següents: 

 Àmbit escolar: 

o Programa de prevenció de les drogodependències. Construye tu mundo, Órdago i Banc d'eines. 

o Cinema i Valors. Necessitat i utilitat educativa de l'alfabetització visual (Àmbit escolar)  
o Prevenir per a viure i Banc d'eines àmbit escolar -infantil i primària (Àmbit escolar) 
o Prevenir per a viure 

o Alcohol com menys millor; millor gens? en centres IES. 

 Àmbit familiar: 

o Programa de prevenció de les drogodependències. 

o Comunicació és prevenció. Formació de Pares 

 Àmbit comunitari: 

o Programa de Sensibilització i Difusió de la unitat de prevenció a la població sobre prevenció de 
drogodependències. 

o Programa d'atenció a pares d'adolescents d'inici en el consum de cànnabis. 
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PROGRAMES PREVENTIUS DUTS A TERME PER LA UNITAT DE PREVENCIÓ DE LA MANCOMUNITAT DE LA 

RIBERA ALTA. 

 PROGRAMA BANC D'EINES 

Aquest programa dirigit des de xiquets a joves de 3 a 16 anys té com finalitat l'Educació Preventiva Inespecífica 

adaptada a aquestes edats amb materials audiovisuals. 

Emprarem els audiovisuals com a instrument educatiu per què poden utilitzar-se amb plena idoneïtat per a fomentar la 
participació activa del grup classe o constituir-se, en funció del contingut seleccionat, com una activitat en si mateixa. 

Esta versatilitat els converteix en una estratègia educativa eficient que s'intensifica en tant rep una excel·lent acollida 
tant per part dels educadors com dels alumnes. 

Els recursos seleccionats són: seqüències de pel·lícules; espots publicitaris i cançons; articles de premsa i poemes.  

– L'atractiu del cine fa possible que els alumnes s'identifiquen fàcilment amb personatges, protagonistes i 
situacions. 

– En la publicitat es presenten històries de la vida quotidiana en què se mescla realitat amb fantasia en un espai 
molt curt de temps, la qual cosa presenta uns avantatges pedagògics extraordinaris. 

– Les cançons i els cantants estan presents en la vida quotidiana dels alumnes, i el fet d'incorporar-los en el 
context del grup classe, en un àmbit antany estrictament curricular però afortunadament cada dia més obert a 
les inquietuds i preferències dels xiquets i adolescents, comporta un encertat recurs d'aproximació al món 
significatiu de l'alumnat. 

– La poesia té la virtut de despertar i activar el món emocional dels adolescents. 

L'objectiu del programa és contribuir a la maduració psico-afectiva, l'adquisició d'hàbits bàsics de salut i a l'inici d'una 
intervenció preventiva sobre l'abús de drogues. Es recolza en unitats didàctiques dirigides al professorat i als alumnes 
per a realitzar el programa en l'aula. 

Es realitza en les etapes d'Educació Infantil, Primària i ESO i dels centres escolars pertanyents als 16 Ajuntaments de 
la Mancomunitat. 

 EL CINEMA EN L'ENSENYAMENT I EDUCACIÓ EN VALORS 

Desenvolupat per la UPCCA en els col·legis i instituts de secundària amb els municipis de la Mancomunitat, aquest 
Programa de Prevenció Inespecífica de les Drogodependències consisteix en el visionat i utilització del cinema de ficció 
com estratègia d'intervenció amb població de primària i adolescent en el marc de la Prevenció Primària i l'Educació per 

a la Salut i l'Educació en Valors. 

Al llarg del curs escolar es projecten diferents pel·lícules en les aules dels centres escolars dels municipis, a les quals 
acudeixen els adolescents a classe integrats en el programa acompanyats dels seus respectius professors.  

Cada pel·lícula disposa de materials didàctics dirigits als professors i alumnes que es treballen en l'aula dins de l'espai 
de Tutories i Ètica, en els quals s'aborden els continguts preventius tractats en les pel·lícules. S'empren metodologies 
diverses d'índole participativa per a afavorir la incorporació dels continguts i el canvi d'actituds i comportaments per part 

de la població destinatària. Algunes de les pel·lícules Unidos por un sueño, Un sueño es possible, Sueños rotos; 28 
Días; La Casa de mi vida, Camps de maduixes, Traffic, Carlitos, El club de los incomprendidos, los niños rebeldes, etc. 

L'atracció del format audiovisual i la gran difusió del mercat del cinema han facilitat el seu enorme impacte en tots els 

sectors de la societat. A més, la bona acollida que té aquest mitjà entre xiquets, joves i adults, assegura la seua 
utilització com eina educativa per a la formació en valors. El cinema té un paper fonamental en els processos de 
socialització, ja que transmet valors i models de referència. Així mateix, la seua capacitat de difusió i la seua 

importància en les activitats d'oci de la joventut fan que puga convertir-se en un element fonamental en els processos 
educatius. 

Els valors orienten les normes, activitats, conductes i opinions, i són elements essencials en la formació de les 

persones. Per això, es proposa l'Educació en Valors com un objectiu fonamental que s'ha de treballar en els alumnes 
de totes i cadascuna de les etapes de l'educació obligatòria. Objectius: 

– Incorporar d'una manera activa l'Educació en Valors en el projecte curricular de cada centre. 

– Aprofitar la temàtica i el contingut de la pel·lícula projectada per a formar a l'alumnat en valors, actituds i 

habilitats socials, que actuen com factors de protecció enfront del consum de drogues. 

– Afavorir en els alumnes i les alumnes l'afició pel cinema com fórmula positiva d'utilització del seu temps lliure, 
desenvolupant a més les seues possibilitats com font d'informació i d'enriquiment cultural.  

 PROGRAMA ORDAGO DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES EN CENTRES EDUCATIUS DE LA 

MANCOMUNITAT 

ÓRDAGO, és una eina pràctica que permetrà posar en marxa i implementar en el medi escolar (Educació Secundària 
Obligatòria), així com en els àmbits familiar i comunitari, un procés de canvi dirigit a modificar els diversos factors 

associats a l'abús de drogues durant l'adolescència. 

L'educació per a la salut com a estratègia 

¡ÓRDAGO! Pren com a estratègia l'Educació per la Salut; entenent que no ha de ser una prescripció de 

comportaments considerats sans per les persones adultes, sinó un procés dirigit a fer l'individu més competent 
socialment, capaç de comprendre els factors que influeixen en la seva vida , en la seva salut, i de triar lliurement allò 
que respon a les seves necessitats. 

Les Habilitats per a la Vida com a marc teòric 
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Pretenem dotar l'alumnat d'ESO d'eines adequades perquè siguin capaços d'adoptar un comportament positiu que els 

permeti adoptar amb eficàcia les exigències i desafiaments de la vida quotidiana; permetent controlar les seves vides i 
prendre decisions personals davant l'oferta de drogues. És un programa centrat en: 

 Informació adequada sobre les drogues 

 Identificació de les creences i actituds davant les drogues 

 Anàlisi de les influències a les quals ens veiem sotmesos 

 Autoconeixement i millora de l'autoestima 

 Pràctica de presa de decisions racional i crítica 

 Desenvolupament de tècniques per a resistir les pressions externes 

 Promoció d'un ús creatiu i saludable del temps lliure. 

 PROGRAMA DE FORMACIÓ DIRIGIT A JOVES EN SITUACIÓ DE RISC 

Els objectius d'aquest programa són: 

 Dotar a la població adolescent i juvenil d'informació sobre drogues i les conseqüències i riscos 
derivats de l'ús, abús i dependència de les mateixes. 

 Reduir els factors de risc associats a l'ús indegut de drogues i potenciar els factors de protecció.  

 Potenciar estils de vida saludables. 

 Proposar alternatives d'utilització del temps lliure no centrades en l'ús de drogues. 

Metodologia de treball: S'imparteixen cursos de formació basats en una metodologia participativa i dirigits a 

adolescents i joves de centres educatius i altres entitats dels municipis de la Mancomunitat. 

 PROGRAMA DE PREVENCIÓ FAMILIAR: COMUNICACIÓ ÉS PREVENCIÓ. 

Els objectius d'aquest programa són: 

1. Sensibilitzar, proporcionar criteris i afavorir la implicació de les famílies en la prevenció de drogodependències 
2. Afavorir el coneixement dels recursos de prevenció i atenció de les drogodependències. 

3. Proposar recursos metodològics i conceptuals per a l'actuació dels pares / mares en el grup familiar.  

Es desenvolupa mitjançant l'oferta de cursos de formació a pares i mares en els quals se'ls aporta instruments i 
estratègies per a abordar situacions relacionades amb el consum de drogues per part dels seus fills.  

Els cursos s'imparteixen en centres escolars i en altres institucions i organismes dels municipis de la mancomunitat. 

Al llarg del 2016 el número de pares/mares que ha estat participant en el programa es de 259, tots ells amb fills 
estudiant als centres escolars dels 19 municipis mancomunats. 

 PROGRAMA DE ORIENTACION FAMILIAR EN DROGODEPENDÈNCIES. 

Sorgeix arran dels nous usos de drogues en la població adolescent, i també de la preocupació dels pares i educadors.  

Intentem mitjançant sessions familiars individuals donar resposta a qüestions com: què podem fer si tenim sospites de 

consum? Què li passa al meu fill que ha començat amb el consum recreatiu de les drogues, que a més coincideix amb 
un moment evolutiu de canvi, on poden començar a tenir problemes de rendiment acadèmic, on certes normes en 
l'àmbit familiar ja no són respectades?, etc. És un problema de dependència o no? Quin és el recurs idoni?. 

Es persegueix la implantació del programa d'intervenció familiar Comunicació és prevenció on: 

– No s'etiquete a l'adolescent 
– Es contextualitze la conducta de consum dins de l'etapa adolescent, i aquesta etapa al seu torn dins d'un 

context psicosocial. 
– S’augmenta l'enfocament d'anàlisi que comprenga les interrelacions familiars i socials, així com les 

estratègies funcionals que la família ha utilitzat en altres moments de dificultats. 

Aplicació del programa aprendre a comunicar: 

És un programa preventiu d’àmbit familiar que pretén afavorir la comunicació bidireccional entre pares i fills.  

A qui va dirigit el Servei d'Orientació Familiar en Drogodependències? 

– A famílies davant situacions conflictives derivades d'ús i abús de substàncies addictives per part d'un 
adolescent. 

– Sospita de consum i alarma familiar. 

– Problemes relacionals i conflicte generacional. 
– Ús incipient de drogues i presència de problemes relacionats (sota rendiment acadèmic, comportaments no 

normatius, violència...) 

– Abús de drogues amb resistència a tractament. 

Objectius 

– Proporcionar suport, assessorament i a les famílies abans descrites. 

– Informar. 
– Perseguir la millora la competència familiar (en la resolució de conflictes). 

Joves amb consums problemàtics de drogues susceptibles d'intervenció familiar 
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Consumidors esporàdics d'alcohol i/o cannabis, que no presenten problemàtica definides, però als pares els preocupa 

que consumen drogues i sobretot preocupats per l'escalada en el consum d'aquestes. 

Consumidors habituals d'haixix, amb una evolució en el consum de no gaire temps, droga percebuda pels adolescents 
sense cap risc i que a més esporàdicament utilitzen el consum d'altres drogues recreatives. Sol coincidir la 

sintomatología amb la cridada " CRISI " de l'adolescència: trastorns de conducta, disminució del rendiment escolar, 
conflictes familiars relaciona'ls. 

Adolescents amb consums avançats de drogues: realitzen un consum abusiu de diferents substàncies tots els caps de 

setmana i generalment durant tota la setmana cànnabis, sense la percepció que aquest consum puga interferir en les 
seues activitats diàries. 

Presenten a més determinats factors de riscos: absentisme i/ o fracàs escolar, comportaments desadaptatius 

(conductes violentes i agressives) impulsivitat excessiva i descontrolada, recerca de l'immediat i pujada adrenalínica, 
avorriment, ocupació inadequada del temps lliure, relacions familiars problemàtiques, problemes legals derivats del 
consum i tràfic de substàncies il·legals. 

Intervenció amb famílies d'adolescents amb problemàtica de drogues 

La intervenció es proposa ajudar a la família i l’adolescent a aconseguir superar la disfuncionalitat en aquest moment 
evolutiu, amb la finalitat d'aconseguir que no es "PATOLOGICE" el procés d'autonomia de l'adolescent respecte de la 
seua família i d'aquesta respecte a l'adolescent. 

La intervenció evita etiquetar a l'adolescent com drogodependent; assenyalem la problemàtica com familiar ja que 
afecta a tot el sistema impedint que la comunicació siga satisfactòria. Entenem que moltes de les conductes i 
transgressions són consubstancials a aquesta etapa i poden desaparèixer de forma natural. Pel que recomanem 

cautela en els pronòstics. Destaquem la importància de la intervenció des de la voluntarietat de la família, intentant 
evitar en la mesura del possible els contextos de control si el que volem és aconseguir "un canvi”. La intervenció haurà 
de abordar-se des d'un enfocament més ampli que comprenga les interrelacions familiars així com les estratègies 

funcionals que la família ha utilitzat en altres moments de dificultats. L'adolescència ha de plantejar-se com una 
transformació social més que biològica. Per tant, aquesta no existiria independentment d'un context social definit. Per 
tant, els nostres tractaments dels problemes associats amb l’adolescència han de fer-se des d'una òptica contextual, 

per a no córrer el risc de gastar les nostres energies tractant el nom del problema, més que el context que ho crea i ho 
manté. 

El nombre d’adolescents i famílies ateses ha estat en 88. 

FASES D’INTERVENCIÓ DE LA UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA 
ALTA. 

1) Fase de planificació i investigació: 

Aquesta fase està duguent-se a terme de forma continuada donada la progressiva adhesió durant els tres primers 
mesos de desenvolupament del programa : 

Activitats: 

◙ Investigació: Detecció de les necessitats i identificació dels factors de risc en la població diana.  
◙ Identificació dels recursos (Humans i materials) dels municipis. 
◙ Disseny de metes i objectius de la prevenció atenent als recursos i necessitats de cada població. 

◙ Establiment d’estratègies d’intervenció per afavorir l’increment de la motivació i participació de professors, 
pares/mares, metges..., sobre aquest problema. 

◙ Establiment de canals de comunicació i assignació de tasques. 

2) Fase d’intervenció: 

Aquesta fase s’ha dut a terme a partir del tercer mes d’inici del programa. 

Activitats: 

◙ Elaboració d’un programa de treball per fases dins del àmbit familiar, emprant el material elaborat a tal efecte on el 
principal objectiu és la comunicació familiar, una estratègia imprescindible per a millorar les relacions familiars i 
capacitar als pares per a la prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius.  

◙ Recollida d’informació per a la realització d’una base de dades: ajuntaments, col·legis, àrees i centres de salut, 
associacions i col·lectius culturals, mitjans de comunicació de la Mancomunitat.  

◙ Presentació a tots els ajuntaments de la Mancomunitat del servei (informació de la UPCCA  i les directrius 

generals del Pla d’actuació a desenvolupar). 
◙ Convocatòria a nivell municipal per realitzar la presentació de la UPCCA : xerrada - col·loqui i passe d’un vídeo 

sobre prevenció comunitària. 

◙ Col·laboració d’un grup de voluntaris-professionals per col·laborar en el programa de prevenció “Punt d’encontre”. 
◙ Reunió amb els treballadors socials de la Mancomunitat: presentació de la UPCCA  i establir línies comunes 

d’actuació. 

◙ Reunions amb els professors de cadascun dels col·legis per concretar la intervenció en l’àmbit escolar, programa 
de formació de professors i programa de prevenció escolar. 

◙ Sessió de formació amb els professors: Elaboració del material, full de seguiment i qüestionari per a professors.  

◙ Elaboració de qüestionari de percepció de risc familiar (Perfil). 
◙ Aplicació del programa Construye tu Mundo i Banc de Ferramentes a secundària. 
◙ En coordinació amb el CEFIRE em realitzat una sèrie de cursos de 30 hores de durada anomenats “Educació per 

a la salut. Prevenció de drogodependències” per als professors dels centres dels municipis adherits a aquest 
servei. 
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◙ Organització i realització de les Escoles de pares/mares on els temes a tractar foren 1er. Comunicació és prevenció 

Conceptes Bàsics / 2on. Comunicació es prevenció: Tipus de comunicació / 3er Comunicació es prevenció:Dèficits i 
Barreres de Comunicació. 

◙ Col·laboració amb el Màster de la Universitat de València i els tallers específics de substàncies com l’alcohol, la 

cocaïna i la cànnabis del Pla Nacional sobre Drogues coordinant i tutoritzant tant l’elaboració com el 
desenvolupament dels apartats de prevenció de cadascun dels temaris, així com el conveni de formació de 
professionals en pràctiques. 

◙ Col·laboració amb la Universitat de València.  
◙ Intervenció clínica en famílies amb adolescents que s’han iniciat en el consum de drogues duent a terme el 

següent pla d’intervenció. 

 Fase d’Avaluació: (2 sessions) 

 Avaluació del consum. 
 Ambient familiar. 

 Fase d’intervenció: (6 sessions tant individuals com familiars) 

 Informació i canvi d’actitud davant les drogues. 
 Entrenament en comunicació i control emocional. 
 Capacitació psicològica: habilitats socials i familiars.(resolució de problemes, autoconcepte, 

asertivitat...) 

 Avaluació de la intervenció: (1 sessió) 

 Alta i seguiment. 
 Remetre a UCA i/o Salut Mental. (Aquest programa es realitzarà amb la col·laboració d’altres 

entitats: Centre de Salut (Pediatres), SEAFI, UCA i Salut Mental.) 

◙ Informació i sensibilització sobre Drogodependències en els mitjans de comunicació mitjançant Las Provincias i el 

Levante. 
◙ Realització de seleccions de personal a la Mancomunitat de la Ribera Alta i als diferents municipis.  

Contactes: 

◘ Salut Pública 
◘ CEFIRE de Xàtiva i Torrent: Intervenció col·legis i formació professorat. 
◘ Serveis Socials dels ajuntament mancomunats: Coordinació activitats. 

◘ Gabinets Psicopedagògics municipals i escolars: programació intervenció a nivell municipal i escolar.  
◘ Associació “Punt d’encontre. Un bon pas” 
◘ Federació de Municipis. 

◘ Universitat de València, ADEIT. Universitat Catòlica 
◘ Universitat de València 
◘ Universitat de Conductes Adictives en Alzira. 

3) Fase d’avaluació: 

• Avaluació de les necessitats i recursos de la Mancomunitat. Qüestionari de dades sociodemogràfiques del municipi 
per a l’elaboració de la base de dades. (Distribució i recollida dels qüestionaris). 

• Avaluació d’hàbits, informació i actituds front a les drogues: professors i alumnes de 1er, 2on, 3er, 4art d’ESO. 
(Distribució i recollida dels qüestionaris) 

• Full d’avaluació de les sessions d’intervenció a l’aula (distribució).  

Avaluació dels materials elaborats. Quadern de treball "Prevenció, família i addiccions. 
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2.5. Serveis Socials Generals 
 
INTRODUCCIÓ 
 

Els serveis socials de la Mancomunitat de la Ribera Alta comprenen una sèrie d’actuacions i recursos destinats a 
previndre la marginació i promoure la integració d’aquelles persones o famílies que per diferents motius (dificultats 
econòmiques, manca d’autonomia personal, dificultats d’integració social, etc.) necessiten ajuda i protecció social.  La 

seua finalitat és promoure el desenvolupament ple de l'individu i dels grups en què s'integra, potenciant la seua 
participació en la busca de recursos. Correspon als Serveis Socials Generals la programació, implantació i gestió dels 
servicis i recursos en funció de les necessitats socials detectades.  

 
POBLES ADHERITS ALS SERVEIS SOCIALS   
 

Els municipis que estan adherits als serveis socials de la Mancomunitat de la Ribera Alta i que han comunicat 
mitjançant acord plenari la seva adhesió són els següents: 

 

- Benimuslem.  
- Gavarda. 
- Massalavés. 

- Tous. 
- Antella 
- Montserrat 

- Benimodo 

 

INTERVENCIÓ SECTORIAL 

L’àmbit d’intervenció propi dels Serveis Socials de la Mancomunitat de la Ribera Alta és la població en general. No 
obstant hi ha certs grups poblacionals necessitats d’una atenció específica per a accedir al sistema normalitzat de 
serveis. Es consideren àrees d’intervenció prioritària: 

 Problemes i necessitats familiars.  

 Problemàtiques sorgides per raons de sexe.  

 Protecció i defensa del menor.  

 Persones amb minusvalideses.  

 Toxicomanies. 

 Atenció a la joventut en situació de risc.  

 Atenció a la tercera edat.  

 Problemes específics de les minories ètniques.  

 L'atenció a immigrants.  

 Situacions greus de pobresa i emergència social. 

 
FUNCIONS DE L’EQUIP SOCIAL DE BASE 
 

 Detectar i prevenir les situacions de risc social o exclusió.  
 Informar, orientar i assessorar a persones, famílies i grups, sobre tot allò referent a recursos i prestacions socials.  
 Realitzar diagnòstics, plans de millora i tractaments de suport a persones, famílies i/o menors dels municipis adherits 

que es troben en una situació de dificultat social o personal. 
 Tramitar i fer el seguiment d’aquelles prestacions i programes que requereixen la nostra intervenció.  
 Gestionar i coordinar els Serveis d'atenció domiciliària. 

 Derivar, si és el cas, als serveis socials d'atenció especialitzada que corresposguen un cop valorada la situació 
personal i/o familiar. 
 Desenvolupar formes  de treball social comunitari per tal d'afavorir la integració de les persones al municipi i afavorir 

la cohesió social, fent arribar els serveis socials a totes les persones dels pobles adherits al servei.  
 
LA NOSTRA VISIÓ 

 
Volem ser un servei de referència en els municipis adherits a aquest servei, en la atenció integral de totes les persones 
que es troben en situacions desafavorides socialment,  

- Fomentant la seva autònoma 

- Integració social 

- Construint una societat integradora 

Estem orientats  cap a la realització d’accions assistencials, preventives i rehabilitadores de nivell primari, 
desenvolupant programes de prestacions bàsiques i necessitats socials de caràcter global i polivalent.  
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OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA NOSTRA INTERVENCIÓ 
 

- Detectar les necessitats socials del municipi. 

- Informar, orientar I assessorar a les persones, famílies I col·lectius socials sobre drets, obligacions i recursos 

existents en matèria de serveis socials.  

- Valorar i derivar als serveis socials especialitzats aquells casos que així ho requereixin.  

- Promoure aquells serveis preventius que es consideren convenients en la comunitat, amb especial atenció a 

col·lectius que es troben en situació d’exclusió social.  

- Promoure una adequada coordinació i col·laboració entre els professionals dels recursos municipals i 

supramunicipals existents.  

- Col·laborar amb els diferents serveis públics que intervenen en l’àmbit del Benestar Social (Sanitat, Educació, 

Cultura, Vivenda, etc.). 

- Portar a terme la gestió, tramitació i execució de programes de prestacions bàsiques.  

- Dinamitzar la Comunitat, afavorint la participació social  i potenciant la cooperació social.  

  
PROGRAMES  DELS SERVEIS SOCIALS GENERALS 

El Sistema de Serveis Socials Generals de la Mancomunitat de la Ribera Alta està constituït per un conjunt de 

programes que tenen com a finalitat contribuir al benestar social de les persones usuàries mitjançant la prevenció, 
eliminació o tractament, en el seu cas, de les causes que impedeixen o dificulten el ple desenvolupament de les 

persones, famílies o dels grups en què s'integren. Els programes que els componen són els següents:  

1. PROGRAMA D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ, ASSESSORAMENT I TRAMITACIÓ DE PRESTACIONS  

 
Este Programa representa el primer nivell d’actuació del Sistema Públic de Serveis Socials i la porta d’entrada dels 
ciutadans al mateix. Proporciona a la ciutadania la possibilitat d’obtenir informació i accedir als recursos socials 

existents en condicions d’igualtat i equitat. 
 
Es defineix com el mitjà que facilita al ciutadà i a la comunitat en general el coneixement i l’accés als recursos socials, 

en una relació d’ajuda professional, que garanteix una resposta adequada a les necessitats reconegudes como pròpies 
de l’àmbit d’actuació dels Serveis Socials. 
 

Els objectius que es pretenen  aconseguir son compensar el dèficit de coneixements sobre el Sistema Públic de 
Serveis Socials i altres sistemes, igualar les oportunitats d’accés als  recursos que pogueren correspondre i possibilitar 
la seva lliure elecció.  

2. PROGRAMA DE SERVEI D’AJUDA A DOMICILI 

Programa de caràcter educatiu i assistencial, orientat principalment a afavorir la permanència en els seus domicilis a 
persones, les limitacions i autonomia de les quals, els impedeix el normal desenvolupament de les activitats de la vida 
diària (persones majors soles, amb assistència familiar insuficient, persones dependents situacions de conflicte,  

minusvàlids, etc.). 

 A qui va dirigit? 

- Persones en situació de dependència. 
- Famílies en situació de risc. 

- Altres. 

 En què consisteix? 

- Tasques domèstiques puntuals. 
- Tasques higièniques – sanitàries. 

- Acompanyaments. 
- Tasques educatives. 

Val a dir que durant el exercici 2016 s’ha produït un increment significatiu en el referent a este programa, amb un 
augment del 50% de la subvenció de la Diputació de València. Açò ha significat que hem pogut contar amb dues 
auxiliars d’ajuda més, incrementant així l’horari d’atenció del servei en tots els municipis que estan adherits al 

departament de serveis socials generals.  

3. PROGRAMA DE PREVENCIÓ I INSERCIÓ 

Aquest programa integra la figura d’una educadora social en l’equip de Serveis Socials d’atenció primària, per a 
treballar, conjuntament amb el treballador social, temes relacionats amb infants, menors, joves i les famílies d’aquestos.  
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L’educadora social aten casos en el que es vulneren els drets dels menors, fent un treball educatiu amb menors que 

tenen dèficits d’integració i socialització. Però, a més, l’educadora social de la Mancomunitat de la Ribera Alta realitza 
una tasca de prevenció dintre dels municipis i els centres escolars. 
 

 
Funcions de l’ Educadora Social a la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 

- Informació dels recursos existents. 
- Detecció de menors en situació de risc. 
- Seguiment dels menors en possible situació de risc i les seues families i intervenció immediata davant 

aquestes. 
- Intervenció educativa en coordinació amb el centre escolar i l’equip de Serveis Socials d’atenció primària. 
- Contacte amb les famílies, menors o grups i establir una relació d’aquestos amb les institucions.  
- Afavorir les relacions de convivència. 

 
 
La intervenció de l’Educadora Social de la Mancomunitat de la Ribera Alta es centra en les següents actuacions : 

 
1. Possibles situacions de desprotecció infantil. 

Se considera situació de risc per al menor, aquella que, per circumstàncies personals, interpersonals o de l’entorn, 

ocasiona un perjudici per al desenvolupament i/o benestar personal o social del mateix sense que siga necessària 
l’adopció de la tutela pel ministeri de la Llei per a adoptar les mesures encaminades a la seva correcció.  

En les situacions de risc, el perjuí que afecta al menor no presenta la gravetat suficient per a justif icar la seva separació 
del nucli familiar, pel que la intervenció de la Administració se limita a intentar eliminar, dintre de la institució familiar, els 

factors de risc. 

Les actuacions de l’equip Municipal de Serveis Socials en situacions de desprotecció infantil seran les següents: 

 
- Detectar situacions socioeconòmiques que puguen originar desatenció en els menors. 
- Valorar problemàtiques familiars d’abandó, negligència o maltractament.  

- Atendre  i tractar les situacions considerades de risc. 
- Elaboració del “Pla familiar d’intervenció de menors en situació de risc”.  
- Derivar als organismes competents les situacions considerades de desemparament. 

 
 

2. Absentisme escolar.  

 
Una de les funcions de l’educadora social és previndre l’absentisme escolar. L’absentisme escolar és un factor que 
condiciona molt negativament el futur acadèmic i la socialització d’aquells menors que el sofreixen. Per això, 

considerem  que una part important en aquest àmbit serà la informació i conscienciació dels pares i mares sobre el 
sistema educatiu.   
A més, la coordinació amb els centres educatius, com a part fonamental d´aquest treball, s´ha dut a terme informant i 

treballant conjuntament amb el professorat i els equips directius dels centres per tal d´unificar i actuar conjuntament 
davant els casos de absentisme escolar seguint el protocol de derivació de menors que presenten  absentisme a 
Serveis socials elaborat per aquest equip social base. 

 
3. Joves amb fracàs escolar. 

 

Un altre camp d’actuació de l’educadora social és la intervenció socioeducativa en joves en risc d’exclusió escolar i 
social. Els destinataris en aquest àmbit seran joves d’entre catorze  i setze anys amb fracàs escolar, risc 
d’abandonament del sistema educatiu i risc d’exclusió social. 

 
Per a portar endavant aquest programa deurà existir una òptima coordinació entre els Instituts d’Educació Secundària 
amb alumnats dels municipis adherits als serveis socials de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Aquests centres seran, 

preferentment, l’ Institut d’Educació Secundària d’Alberic i l’Institut d’Educació Secundària de Càrcer. 
 

4. Actuació amb famílies nouvingudes amb fills en edat escolar. 

 
Aquest camp va destinat a informar les famílies nouvingudes sobre els recursos municipals i l’escolarització dels 
menors. Tractarem de facilitar a aquestes famílies el contacte amb els agents socials, per tal de facilitar la seva 

adaptació al municipi. 
 
Algunes famílies, sobretot estrangeres, arriben al municipi amb manca d’informació sobre l’accés a recursos, amb 

desconeixement de l’entorn i en situació de necessitat. Tot això implica una intervenció des del Departament Municipal 
de Serveis Socials. 
 

 
4. PROGRAMA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA 

 

Este Programa està destinat a oferir ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles 
situacions en què puguen trobar-se les persones, afectades per un estat de necessitat. Van dirigides a la unitat de 
convivència. 
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Es consideraran situacions d'emergència aquelles que originen despeses extraordinaris per a cobrir necessitats 
específiques de caràcter bàsic i urgent, com ara: 
 

a) Despeses imprescindibles per a l'ús de la vivenda habitual. 
 
b) Despeses excepcionals en què existeixin circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren 

d’interès per a l'atenció de persones amb important problemàtica. 
 
c) Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars. 

5. PROGRAMA DE CLUBS DE CONVIVÈNCIA 

L’objectiu d’aquest programa és fomentar la participació de la tercera edat en diferents activitats grupals, cobrint les 
necessitats d’informació, convivència, cooperació i participació, amb la principal finalitat d’augmentar l’autoestima 
personal i grupal dels més majors. 

6. PROGRAMA DE COOPERACIÓ 

El programa de cooperació social té com a principal objectiu potenciar la vida de la comunitat, propiciant la participació 

en tasques comunes i fomentant la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat.  

Es pretén promoure aquelles activitats que fomenten la participació ciutadana, recolzant preferentment a les 

associacions de mestresses de casa d’aquells municipis adherits al servei. 

A més dintre dels serveis socials de la Mancomunitat de la Ribera Alta fem servir altres programes o serveis que no 

depenen de la gestió directa dels professionals de serveis socials de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Nomenar-los 
tots seria pràcticament impossible, no obstant utilitzarem aquest espai per a nomenar els mes destacats que hem 
utilitzat durant l’any 2016. 

PROGRAMA “MENJAR A CASA” 

Programa dirigit a les persones majors que volen continuar vivint en els seus domicilis. L'objectiu és oferir a les 
persones majors una dieta saludable en el seu propi domicili i adaptada a les seues necessitats. Aquest programa 
funciona de forma permanent als municipis de Benimuslem, Gavarda, Antella, Tous, Benimodo, Montserrat i  

Massalavés.  

PROGRAMES D’ENVELLIMENT ACTIU 

Aquests tipus de  programes tracten d’oferir a les persones grans que ho sol·liciten la possibilitat de gaudir d’uns dies 
de descans en balnearis i localitats turístiques tant de la costa de la Comunitat Valenciana com del territori espanyol. 

Aquestos programes inclouen un ampli ventall d’activitats culturals, esportives i d’oci, que contribueixen a proporcionar 
clars beneficis físics i psicològics a les persones grans que gaudeixen d’este programa, la qual cosa contribueix a 

millorar la qualitat de vida de les persones grans. 

Els programes són: “Termalismo social del IMSERSO”, “Vacaciones para mayores del IMSERSO”, “Programa de 

Termalisme de la Generalitat Valenciana”, “Programa de Vacances socials de la Generalitat Valenciana” i “Programa 
per L’Ocupació hostalera i el Turisme Social” de la Diputació de Valencia.  

PROGRAMA DE TELEASISTÈNCIA 

 És un recurs que permet que els usuaris, davant de situacions d'emergència, i amb sols polsar un botó del 

dispositiu que porten damunt constantment, puguen entrar en contacte amb un centre atés per personal qualificat i 
preparat per a donar resposta adequada a una situació de crisi de caràcter social, familiar i/o sanitària.  

 Este servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. 
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2.6.- Servei de Dependència 

 
EL SMAD (Servei municipal d’Atenció a la Dependència) de la Mancomunitat de la Ribera Alta està compost per una 
treballadora social, encarregada d’informar, orientar i assessorar sobre tot el procediment necessari per al 
reconeixement del dret i sobre els diversos recursos, serveis i prestacions que prevé la llei així com de la supervisió, 

control i seguiment en la seva aplicació. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 
d’atenció a les persones en situació de dependència és la llei que configura a l’Estat espanyol un sistema integral 
d’atenció a les persones que, perquè es troben en una situación d’especial vulnerabilitat, requereixen suport per 

desenvolupar les activitats essencials de la vida diària, assolir una major autonomia personal i poder exercir plenament 
els seus drets de ciutadania; tot això, des d’una perspectiva global i amb la participación activa de tota la societat. 
 

Qui i com hi pot accedir? 
La Llei de dependència s’adreça a totes les persones que es trobin en situació de 
dependència: 

 

 
 

dependència. 

El reconeixement de la situació de dependència es demana amb una sol·licitud signada per la persona interessada, per 
qui la representi legalment ( en el cas de menors de 18 anys o de gent gran incapacitada) o, excepcionalment, si escau, 
per la persona guardadora de fet; s’hi ha d’adjuntar tots els documents perceptius que s’indiquen en el mateix imprès 

de sol·licitud. 
 
¿De què puc ser beneficiari? 

Serveis i prestacions del sistema valencià d’atenció a la dependència: 
 

 

 
Sol·licituds de places públiques: centre de dia, centre residencial i centre ocupacional 

¿Com és el procés? 

El procediment per al reconeixement de la situació de dependència te dos fases que coincideixen amb dos resolucions 
administratives: 
Fase I 

citud de reconeixement de dependència a instància del interessat. El treballador social del SMAD es desplaça al 
domicili o al centre residencial on viu el sol·licitant i realitza el informe social de l’entorn. El sol·licitant i la família son 
consultats sobre les preferències més adequades a la seva situació. 

 
ependent de la Conselleria 

de Igualtat i Polítiques inclusives. 

Fase II 
-li el 

recurs assignat al sol·licitant, amb el cost que el sol·licitant deurà assumir, en el cas de que siga un servei, o amb la 

quantitat a percebre si li ofereixen la prestació econòmica. Es revisa aquesta documentació amb la treballadora social 
del SMAD i es valora el procediment a seguir segons cada cas. 

El àrea d’atenció a la dependència remetrà novament una carta que continga la resolució del PIA. 

 
¿Quin treball d’intervenció es desenvolupa al SMAD? 
En el SMAD la intervenció en relació a la dependència, és: 

dència. 
 

 

 
Elaboració de l’Informe de l’entorn en el que viu el/la sol·licitant, així como la elaboració dels informes tècnics 

que siguen necessaris per la tramitació de l’expedient. 

 
 

sol·licitud de la valoració. 

 
 

una prestació econòmica. 
ents professionals. Coordinació amb centres específics (residencies, CD,…).  

 

Gestió de cursos de cuidadors. El curs de cuidadors es realitza en cada municipi i te una duració de 25h. 
 
El servei d’Atenció d’ atenció a la dependència vetlla per una atenció integral de les persones valorades com a 

dependents. En la intervenció es prioritza la cobertura de les necessitats bàsiques i el manteniment i promoció de 
l’autonomia personal amb l’objecte de mantenir la qualitat de vida de la persona depenent en el domicili.  
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2.7.- Servei de Formació de Persones Adultes 

Objecte: 

 
Funcionament de programes de FPA mancomunats agrupant municipis, amb l’objectiu d’aconseguir l’optimització de 
recursos i prestar el serveis a un cost assumible pels Ajuntaments interessats. 

 
Aquest servei presta Formació Reglada per la obtenció de Graduat de Secundaria i preparació a les proves de valencià 
de la Junta Qualificadora de coneixement del valencià en els distints nivells. 

 
Forma de incorporació: 
 
Acord Plenari Municipal. 

 
Forma de prestació del servei: 
 

Recursos propis.5 professores. 
 
Forma de pagament: 

 
Subvenció parcial de les despeses per part de la Generalitat Valenciana. 
 

Liquidació anual FPA reglada als municipis adherits al Servei en funció alumnes d’assistència efectiva a data 15/11/15 
(Acord comissió seguiment FPA). 
 

Liquidació anual FPA cursos valencià als municipis adherits al servei en funció alumnes d’assistència efectiva a data 
15/02/16 (Acord comissió seguiment FPA). 
 

Finançament del Servei: 
 
Aportació Municipal FPA + Aportació Conselleria d’Educació.- 

 
PROGRAMA DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 
 

Municipis adherits 
 

Programa FPA ANTELLA 

Alcàntera de Xúquer 

Beneixida 

Càrcer 

Sumacàrcer 

Cotes 

Gavarda 

Antella 

Massalavés 

Benimodo 

 
 
 

Programa FPA MANUEL 

Rafelguaraf 

Senyera 

l’Ènova 

Manuel 

Catadau 

Llombai 

 
  

 

 
 
 

Programa Graduat ESO Valencià Anglés  

Antella 15 alumnes 73 alumnes 31 alumnes 119 alumnes  

Manuel 22 alumnes 43 alumnes 27 alumnes 92 alumnes  

TOTAL 37 alumnes 116 alumnes 58 alumnes 211 alumnes 

 

Així, el Servei de Formació de Persones Adultes de la Mancomunitat de la Ribera Alta va impartir classe al llarg del curs 
2015/16 a un total de 211 alumnes. 
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GRADUAT EN ESO 
 

S’han fet 2 grups, un al centre d’FPA de Manuel i altre al centre d’FPA d’Antella, amb un total de 37 alumnes. 
 
 

 
CURSOS DE VALENCIÀ 
 

S’han fet 5 grups de valencià (3 al programa d’Antella i 2 al programa de Manuel), amb un total de 116 alumnes distribuïts de 
la següent forma: 
 

Programa FPA ANTELLA: 73 alumnes  

 Grup nivell mitjà Catadau: 25 alumnes  

 Grup nivell mitjà Alcàntera: 27 alumnes 

 Grup nivell mitjà Tous: 21 alumnes 

  
 

Programa FPA MANUEL: 43 alumnes  

 Grup nivell mitjà Manuel: 22 alumnes 

 Grup nivell mitjà Benimodo: 21 alumnes  

 
 

CURSOS D’ANGLÉS 
 
 S’ha impartit dos cursos d’anglés bàsic i un curs d’anglés mitjà en el municipi de Catadau, amb un  total de 58 alumnes. 
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2.8.- Servei Mancomunat d’Arxius 

 

El Servei Mancomunat d’Arxius té el seu origen a la Mancomunitat de la Safor, quan a l’any 1984 la Mancomunitat de 

Municipis de la Safor encomanava el primer informe sobre l’estat dels arxius municipals. La Direcció General  de Cultura es va 

mostrar interessada  al maig de 1988, i finalment es va signar un conveni entre la Generalitat Valenciana i la Mancomunitat de  

Municipis sobre el Servei Mancomunitat d’Arxius el dia 7 de novembre de 1994.  Més tard s’adheriren a aquest servei les 

Mancomunitats de la Vall d’Albaida, de la Costera- Canals, Ribera Baixa, i per últim en setembre de 2004 la Mancomunitat de 

la Ribera Alta. 

 

Objecte. 
 

El servei es va crear amb l’objectiu principal d’organitzar, classificar i catalogar tota la documentació que es genera als 

ajuntaments per facilitar el treball dels funcionaris. En un principi es va prestar el servei de manera gratuïta, des de setembre 

de 2004 fins al 31 de març de 2005, per a que els ajuntaments tinguen una primera presa de contacte i vegen la gran utilitat 

que posseeix. Una vegada finalitzada aquesta fase experimental, els pobles que estigueren interessats en la continuació del 

Servei tenien que adherir-se mitjançant Acord Plenari. 

Descripció del servei. 

1. Període de formació. Realització de pràctiques formatives amb els tècnics d’arxius de la Mancomunitat de la Safor, 

Mercedes Fornés i Gonçal Benavent, i la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, Neri Arqués i Lina Bataller. On se'ns van 

donar una sèrie de pautes, tant teòriques com pràctiques. 

2. Pla de treball.  

 Elaboració d’instruments de descripció: 

 Inventari dels diferents fons documentals. 

 Catalogació i classificació manual, mitjançant fitxes en paper. 

 Catalogació i classificació informatitzada, mitjançant una base de dades en Access.  

 Classificació i catalogació dels diferents Fons documentals.  

 La codificació dels expedients està determinada pel Quadre de Classificació de Fons d’Arxiu  de 

la Generalitat Valenciana. 

 Formació de sèries documentals, d'acord amb l'ordenació dels departaments o activitats de 

l'Ajuntament, ordenant-les cronològicament. 

 Col·locar els expedients en carpetes de paper o cartolina, on s'anotarà la descripció de 

l'expedient (assumpte, data, codi i signatura).  

 Les carpetes amb els expedients es guardaran en caixes de folio perllongat. Els expedients es 

guardaran de forma ordenada en orde ascendent i cronològic en caixes correlatives. Per últim, 

identificar cada caixa: número d'identificació de la caixa a llapis, nom de la sèrie documental i 

dades extremes. 

 Creació de Fons documentals / Serveis / Col·leccions: 

 Fons Local: recopilació de llibres de festes patronals, llibrets de falles, fullets, cartells...  

 Hemeroteca: recopilació dels butlletins d’informació municipals, reculls de premsa, revistes, ...  

 Biblioteca Auxiliar: recopilació de les publicacions editades per l’Ajuntament o altres entitats 

relacionades amb el terme municipal. 

 Fototeca: campanya per a la recopilació de fotos antigues. 

 Treballs de recerca de documentació als: 

 Funcionaris. 

 Particulars / investigadors. 

 Treballs de coordinació en els trasllats de documentació de l’Arxiu de Gestió a l’Arxiu Central, així com trasllats 

complets a altres dependències municipals. 

 Digitalització de documentació. 
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 Difusió del treball realitzat en l’apartat destinat a Arxiu Municipal en les webs municipals, així com en publiacions 

de caràcter municipal. 

 Treballs de coordinació amb els becaris (Dipu et beca, salari jove, emcorp...) destinats a l’Arxiu Municipal.  

 Elaboració de memòries anuals, i informes per a subvencions o per a altres requeriments. 

 Administració electrònica: catalogació d’expedients electrònics en els gestors documentals existents en els 

municipis. 

 
GENER - DESEMBRE 2016 

 
Forma d’incorporació. 
 

Per a l’any 2016 es va enviar als municipis un formulari que únicament hauria de ser omplit i remés a la Mancomunitat en el 

cas que es desitjaren modificar el número de mòduls de l’any anterior, si en la data especificada no s’havia rebut cap respos ta, 

la Mancomunitat considerava que l’Ajuntament desitjava mantindre per al 2016 el mateix número de mòduls concertats durant 

l’any 2015. 

 

La prestació del Servei consta de les següents actuacions. 

Les actuacions a realitzar als arxius municipals han variat en cadascuna de les poblacions, determinades per la prioritat 

establerta per cada Ajuntament, i seguint les pautes donades al pla de treball. Una vegada es rebia la sol·licitud de continuació 

al Servei, es realitzava el calendari de visites, depenent del nombre de mòduls sol·licitats pel municipi.  

La distribució del treball en el arxius municipals entre les tres arxiveres mancomunades va quedar de la següent manera:  

Mª Carmen Garrigues Garcia: Alcàntera de Xúquer, Alcúdia (L’), Benifaió, Benimodo, Càrcer, Gavarda, Manuel, 

Rafelguaraf, Sant Joanet, Sumacàrcer i Turís. 

Beatriz Mora Moya: Antella, Benimuslem, Carlet, Massalavés, Montroi, Montserrat i Tous. 

Compartit (Mª Carmen Garrigues i Beatriz Mora): Algemesí i Carcaixent. 
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2.9.- Servei d’Informes Mediambientals 
 

 

1- Antecedents: 
 

El 15 de setembre de 2006 va entrar en vigor el Decret  127/2006, de 15 de setembre, del Consell, que desenvolupava la 

Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. Abans d’aquesta normativa 
els ajuntaments de la Ribera Alta, independentment de la seua població, podien remetre els projectes d’activitat del seu 
municipi a la Conselleria de Territori i Habitatge de la Generalitat Valenciana per a que els informaren.  

 
A partir de l’entrada en vigor de la Llei 2/2006 i del Decret que la desenvolupava, els municipis majors de 10.000 

habitants estaven obligats a informar els esmentats projectes d’activitat. La dificultat recaia en que alguns municipis amb 

població major de 10.000 habitants no tenien els recursos suf icients per a informar els seus projectes d’activitat. 
 

Davant aquesta problemàtica, la Mancomunitat de la Ribera Alta va decidir ficar en marxa un servei d’expedició 

d’informes ambientals. Gràcies a aquest servei, els municipis que no disponien dels mitjans necessaris, podien realitzar els 
informes mitjançant els recursos tècnics que els oferia la Mancomunitat. 
 

 
2.- Situació actual del servei: 
 

En agost de 2014 entrà en vigor la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control 
Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana. Esta Llei deroga l’anterior  Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat de 
Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. 

 
El servei d’Expedició d’Informes Ambientals, per a adaptar-se a l’esmentada nova normativa i amb la finalitat de donar un 

servei global als ajuntaments, ha ampliat les seues prestacions fins a oferir:  

 
o Elaboració d’informes d’enginyer en activitats. 
o Elaboració de Dictàmens Ambientals per part de ponència tècnica (anteriors Informes Ambientals). 

o Realització de visites tècniques de comprovació d’activitats incloses en el règim de Llicència Ambiental.  
o Revisió de documentació tècnica i posterior visita de comprovació d’activitats en els règims de Declaració 

Responsable Ambiental i de Comunicació d’Activitats Innòcues (nous règims inclosos en la Llei (6/2014). 

o Elaboració d’informes específics d’activitats diferents als anteriors: informes de vessaments d’activitats, 
informes de revisió d’activitats en cas de queixes o denuncies, etc. 

Es a dir, actualment el servei d’expedició d’informes ambientals cobreix totes les tasques tècniques i informes relacionats 

amb les activitats municipals que s’han de controlar i autoritzar.   
 

2- Objectiu: 

L’objectiu principal del servei es el de proporcionar als municipis adherits al servei, els recursos tècnics necessaris per a 
complir la normativa vigent tant matèria d’activitats com en qualsevol altre àmbit de competència municipal.  
 

3- Funcionament del servei: 
Una vegada realitzats per part dels ajuntaments tots els tràmits administratius previs a les tasques tècniques dels règims 

de Llicència Ambiental, Declaració Responsable Ambiental o Comunicació d’Activitat Innòcua,  es remet tot l’expedient a la 

seu de la Mancomunitat. 
 

Una vegada rebuts els expedients, es reuneix la ponència tècnica de la Mancomunitat. Aquesta està presidida pel 

President de la Mancomunitat de la Ribera Alta, formada per tres tècnics de les diferents especialitats necessàries per a 
informar els projectes (enginyer tècnic industrial, tècnic de medi ambient i aparellador) i, finalment, tots ells assistits pel 
Secretari de la Mancomunitat. 

 

Com a resultat d’eixa ponència, s’arriba a una sèrie d’acords que poden ser de diferents tipus:  
 
- Informes positius. 

- Informes positius amb condicionants. 
- Sol·licitud d’esmenes. 

 

Per a finalitzar, les resolucions obtingudes es remeten als ajuntaments per a que continuen amb la tramitació de 
l’expedient. 
 

4- Avaluació del servei: 
 

Ajuntaments adherits (amb població major de 10.000 habitants): Algemesí, Carlet, Alginet, l’Alcúdia i Alberic. 

 
Ajuntaments adherits (amb població menor de 10.000 habitants): Alcàntera de Xúquer, Beneixida, Benimodo, 

Càrcer, Guadassuar, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent, Senyera i Tous. 

 
Temps mitjà d’elaboració dels informes: 3 setmanes 
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5-  Dades del servei en 2016: 
 

 

Dades del servei any 2016 

Expedients rebuts 34 

  

Expedients rebuts de l’Ajuntament d’Alberic 8 

Expedients rebuts de l’Ajuntament de l’Alcúdia  14 

Expedients rebuts de l’Ajuntament d'Alginet 1 

Expedients rebuts de l’Ajuntament de Carlet 9 

Expedients rebuts de l’Ajuntament de Guadassuar 1 

Expedients rebuts de l’Ajuntament de Alcántera de Xuquer 1 
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2.10.- Servei d’Assistència Tècnica (enginyer industrial)  
 
 

 
Objectiu principal del servici: 
 

L’Objectiu principal del servici és l’assistència als ajuntaments per a complir les diferents normatives tècniques i la reali tzació 
de plànols, projectes, informes i estudis relacionats amb l’àmbit de l’enginyeria.  
 

 
Algunes de les prestacions són les següents: 
 

 Elaborar informes sobre la instal·lació, obertures i funcionament d’activitats. 

 Redactar informes d’activitats molestes. 

 Elaborar tota classe de treballs tècnics que s’encomanen, dins de l’àmbit de l’enginyeria.  

 Dirigir les obres de promoció municipal, quan s’estime convenient i quan siguen de la seua competència.  

 Dirigir i inspeccionar les obres particulars en què tinga intervenció el respectiu ajuntament, en ús de les seues 

facultats i competències. 

 Redactar informes relacionades amb l’àmbit de l’enginyeria. 

 Col·laborar en la gestió de la prevenció de riscos laborals amb els ajuntaments, tot vigilant l’aplicació dels plans i 
mesures que es produïsquen. 

 

 
Objectius particulars: 
 

 
1º)  Millorar la capacitat tècnica de la comarca incorporant municipis al servei. 
 

2º) Disminuir des del punt de vista de l’ impacte ambiental, l’afecció a l’entorn de les activitats molestes, 
insalubres, nocives i perilloses. 
 

3º) Dur a terme accions relacionades amb la millora de l’eficiència energètica als pobles adherits, i per tant a la 
comarca. 

 

 
Àmbit del servici: 
 

A este servici mancomunat d’assistència tècnica en enginyeria es podran adherir tots els municipis que pertanyen a la 
Mancomunitat de la Ribera Alta.  
 

 
Import del servici: 
 

L’import total del servici mancomunat a satisfer per cada municipi estarà en funció de la dedicació horària sol·licitada per 
l’Ajuntament, d’acord amb els següent quadre de detall: 
 

DEDICACIÓ COST  ANUAL  (2016) 

1 dia /setmana (7 h.) durant 11 messos a l'any.  6.900 €/any 

2 dies /setmana (14 h.) durant 11 messos a l'any. 13.600 €/any 

3 dies /setmana (21 h.) durant 11    
messos a l'any, 

20.250 €/any 

4 dies /setmana (28 h.) durant 11    
messos a l'any, 

26.850 €/any 

5 dies /setmana (35 h.) durant 11    

messos a l'any, 

33.400 €/any 

 
 
A requeriment de qualsevol municipi, la Mancomunitat estudiarà la possibilitat i condicions per a la prestació del servei en un 

règim de dedicació horària distint als previstos en l’anterior graella.  
 
Este import serà revisable anualment, en funció de l’evolució dels costos salarials, i serà objecte de la corresponent liquidació 

de la quota econòmica als ajuntaments. 
 
Avaluació del servici: 

 
Ajuntaments adherits (amb població major de 10.000 habitants): Alginet i L’Alcudia. 

 

Ajuntaments adherits (amb població menor de 10.000 habitants): Villanueva de Castellón, Benimodo, Montroi i Tous. 
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 Dades del servici en 2016: 
 

Dades del servici any 2015 

Hores realitzades 1.701 

  

Alginet 308 

L’Alcudia 210 

Villanueva de Castellón 574 

Montroi 210 

Benimodo 294 

Tous 105 
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2.11.- Servei de Manteniment Informàtic  
 

 
1. OBJECTE DEL SERVEI 

 

El Servei Mancomunat d’Assistència Informàtica té com a objectiu prestar als ajuntaments adherits un servei de manteniment 
informàtic per a assegurar el bon funcionament dels equips que componen el sistema informàtic de l'ajuntament així com la 
xarxa informàtica interna a què estos es troben connectats. A més, pretén millorar l’atenció i la gestió de les necessita ts de les 

competències de l’Administració Local, on cada vegada són més freqüents els procediments telemàtics i on hi ha una major 
necessitat d’un suport informàtic especialitzat.  
 

 
2. DETALL DELS SERVEIS QUE S'HAN DE PRESTAR 

 

El Servei Mancomunat d’Informàtica inclou: 
 

 Manteniment dels equips del sistema informàtic 

 Revisió i comprovació del bon funcionament de la xarxa en els seus apartats de: 

 Administració 

 Correu electrònic 

 Sistemes actualitzats d'antivirus 

 Còpies de seguretat 

 Connexió a Internet 

 Llocs de treball connectats 
 
 

3. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 
 
Els tècnics del Servei Mancomunat d’Assistència Tècnica organitzaran el seu treball amb els ajuntaments en base a mòduls 

horaris setmanals. Cada mòdul comprén un total de 3 hores. 
 

4. MUNICIPIS ADHERITS 

 

 Beneixida 

 Sumacàrcer 

 La Barraca d’Aigües Vives 
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2.12.- Oficina de Mediació i Informació al Consumidor 

  
Servei d'informació, ajuda i orientació als consumidors i usuaris per a l'adequat exercici dels seus drets. S'encarrega de rebre 

queixes, denúncies, reclamacions i iniciatives, i tramitar-les pel procediment que siga aplicable davant les instàncies 
competents. L' OMIC també pot dur a terme, en coordinació amb la Generalitat Valenciana, inspeccions sobre els productes, 
béns i serveis que puguen suposar un risc o abús per als usuaris.  

 
 
Durant 2016 s’ha realitzat 126 consultes i s’han formulat 280 reclamacions. 
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2.13.- Servei de Franqueig Pagat  

 

Al llarg de 2013 la Mancomunitat de la Ribera Alta ha iniciat el servei de franqueig pagat, un servei pel qual els ajuntaments  

adherits tenen uns descomptes a l’hora de fer els seus enviaments postals. 

CARTA     

Àmbit Tram de pes % descompte 

Local Tots 5,00% 

Destinació 1 (capitals província) Tots 5,00% 

Destinació 2 Tots 3,00% 

   

   

CARTA CERTIFICADA     

Àmbit Tram de pes % descompte 

Local Tots 5,00% 

Destinació 1 (capitals província) Tots 5,00% 

Destinació 2 Tots 3,00% 

   

Valor afegit     

Avís de recepció   5,00% 

 

Actualment están adherits 19 municipis de la Ribera Alta:  

 l’Alcúdia 

 Alfarp 

 Algemesí 

 Alginet 

 Antella 

 Beneixida 

 Carcaixent 

 Càrcer 

 Carlet 

 Catadau 

 Guadassuar 

 Massalavés 

 La Pobla Llarga 

 Real 

 Rafelguaraf 

 Senyera 

 Sumacàrcer 

 Tous 

 Villanueva de Castellón 
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2.14.- Servei de Tramitació, Gestió i Recaptació d’Expedients Sancionadors en 
Matèria de Trànsit 
 
 
 
1.- Definició del Servei 

 

El servei mancomunat consisteix en la tramitació d’expedients sancionadors per infracció en matèrica de trànsit, la seua gestiò 
integral administrativa i la gestió de cobrament, tan en període voluntari com en execució dels Ajuntaments components de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta, que mijançant acord en Ple signen l’adhesió a l’esmentat servei. 

 
Este servei comença el 11 de febrer del 2011, quan efectivament es posa en funcionament i es realitza la primera remesa de 
notificacions de denúncies. 

 
AJUNTAMENTS ADHERITS AL SERVEI: 
 

AJUNTAMENT ACORD DE PLE PUBLICACIO AL BOP 

VILLANUEVA DE CASTELLON 18/11/2010 16/12/2010 

RAFELGUARAF 26/10/2010 03/01/2011 

MONTROY 20/12/2010 29/01/2011 

MONTSERRAT 17/02/2011 05/03/2011 

ANTELLA 27/09/2010 24/06/2011 

ALBERIC 15/09/2011 04/10/2011 

SENYERA 29/09/2011 17/11/2011 

SUMACÀRCER 30/09/2011 17/11/2011 

MANUEL 25/10/2011 19/01/2012 

CARCAIXENT 26/01/2012 21/02/2012 

CARCAIXENT denúncies O.R.A. 30/07/2014 22/01/2015 

CARLET 26/01/2012 29/02/2012 

REAL 26/03/2012 16/04/2012 

TURIS 01/12/2011 01/05/2012 

BENIFAIO 29/05/2012 18/06/2012 

CÀRCER 06/06/2012 04/07/2012 

GUADASSUAR 31/05/2012 04/07/2012 

LLOMBAI 28/06/2012 26/07/2012 

CATADAU 27/09/2012 17/11/2012 

ALFARP 15/12/2014 16/02/2015 

LA POBLA LLARGA 29/10/2015 10/12/2015 

 
 

Dades del servei durant l’exercici 2016: 
 

AJUNTAMENT TOTAL EXPEDIENTS IMPORT TOTAL 

ALBERIC 569 74.620 

ALFARP 26 2.320 

ANTELLA 526 45.200 

BENIFAIO 634 95.090 

CARCAIXENT 785 87.960 

CARCAIXENT denúncies O.R.A. 2.557 102.280 

CARCER 12 960 

CARLET 580 85.840 

CATADAU 80 7.480 

GUADASSUAR 163 20.060 

LLOMBAI 27 3.260 

MANUEL 90 9.840 

MONTROI 87 10.250 

MONSERRAT 384 66.500 

POBLA LLARGA (LA) 94 11.140 

RAFELGUARAF 85 10.280 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2016 

 

 
64 

REAL 162 15.300 

SENYERA 4 320 

SUMACARCER 8 880 

TURIS 273 64.040 

VILLANUEVA DE CASTELLON 242 38.895 

TOTAL 7.388 752.515 

 

 
Evolució 
Anual  

 
 

 

Novetats del servei 

El Reglament del Servei de tramitació, gestió i recaptació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, s’ha modificat per 
ampliar el contingut de les prestacions del servei. Esta modificació permet la possibilitat d’ampliació de les prestacions del 
servei, consistents en qualsevol d’estes opcions: 

 

A) Delegar la instrucció dels procediments sancionadors en màteria de trànsit a la Mancomunitat de la Ribera Alta, 

  

B) Delegar la instrucció del procediment i dictar les resolucions de caràcter jurídic corresponents en la Mancomunitat de 

la Ribera Alta 

 

AJUNTAMENTS ADHERITS A L’AMPLIACIÓ DEL SERVEI: 

AJUNTAMENT RESOL·LUCIÓ PUBLICACIO AL BOP 

ALFARP 15/12/2014 (B) 16/02/2015 

ANTELLA 12/12/2012 (B) 09/04/2013 

BENIFAIO 29/05/2012 (B) 09/04/2013 

CARCAIXENT 01/08/2016 (B) 29/09/2016 

CÀRCER 30/11/2012 (B) 19/09/2013 

CARLET 28/03/2013 (B) 23/04/2013 

GUADASSUAR 13/12/2012 (B) 09/04/2013 

LLOMBAI 10/03/2016 (B) 17/06/2016 

MONTROY 28/01/2013 (B) 24/09/2013 

MONTSERRAT 27/12/2012 (B) 09/04/2013 

POBLA LLARGA (LA) 29/10/2015 (B) 10/12/2015 

REAL 27/05/2013 (B) 11/06/2013 

SUMACÀRCER 30/11/2012 (B) 09/04/2013 

 

 

- La Mancomunitat de la Ribera Alta ha signat convenis, per millorar la gestió dels expedients fora de l’ambit territorial de la 
Mancomunitat: 
 

- La Mancomunitat de la Ribera Alta està adherida al Servei de Gestió de cobraments en l'estranger de Sancions en màteria 
de Tràfic a infractors amb domicili fora d'Espanya, a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

 
-La Mancomunitat de la Ribera Alta s’ha adherit en 2014 al servei de la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
concretament (Servei de cessió de dades per a les Administracions Publiques) amb l’objecte de millorar la gestió de 

cobrament de deutes tributaris en periode executiu, d’acord amb l’artícle 169.2 de la LGT i artícle 82 del Reglament General 
de Recaptació 
 

 
 
 

 
 
 

Total 

Expedients 
2012 2013 2014 2015 2016 

3.188 4.644 4.233 5.790 7.388 
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2.15.- Servei de Retirada de Vehicles de la Via Pública per mitjà de Grua, 
Immobilització, Dipòsit i Custòdia 
 
 

La Mancomunitat de la Ribera Alta va posar en marxa al mes de maig de 2012 el servei de retirada de vehicles de la 

via pública per mitjà de grua, immobilització, dipòsit i custòdia, de forma gratuïta per als municipis que s’hi adherisquen.  
 
Els municipis adherits actualment són: Alberic, Alfarp, Beneixida, Benifaió, Benimuslem, Càrcer, Catadau, Cotes, 

Guadassuar, Llombai, Massalavés, Manuel, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sumacàrcer. 
 

 Evolució del servei per mesos, any 2016: 

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL 
SERVEIS 

14 12 13 12 4 11 12 6 10 10 9 17 130 

 

 
 Total serveis per municipis: 

ALBERIC 49 

ANTELLA 3 

BENIFAIÓ 50 

BENIMUSLEM 1 

CÀRCER 3 

LLOMBAI 1 

MANUEL 1 

MASSALAVÉS 1 

RAFELGUARAF 1 

LA POBLA LLARGA 20 

TOTAL 130 
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2.16.- Servei de Recollida i Control d’Animals Abandonats 

 
 

Objecte del servei: 
 
Constitueix l'objecte del servei, la recollida i control d'animals vagabunds o abandonats que circulen pels termes municipals  

dels municipis adherits. 
 
 

Àmbit. 
 
Aquest servei es prestarà als municipis membres de la Mancomunitat de la Ribera Alta que s'adhereixen mitjançant acord del 

Plenari respectiu. L’adhesió haurà de notificar-se a la Mancomunitat fent indicació de la data d'inici de la prestació del servei 
per al municipi. 
 

 
Municipis adherits al servei: 
 

Alberic, l’Alcúdia, Alfarp, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Carlet, Catadau, Cotes, l’Ènova, 
Gavarda, Guadassuar, Llombai, Massalavés, Montroi, Montserrat, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, 
Senyera, Tous, Turís i Villanueva de Castellón.  

 
 
Condicions en les que es presta el servei: 

 
Es realitzen 2 visites mensuals per a detectar i controlar la presencia d’animals abandonats en els municipis adherits i reco llir-
los i 5 serveis a demanda cada 2 mesos. Tot l’anterior inclòs en el cost base del servei. 

 
A més, per a permetre el control dels animals abandonats les 24 hores del dia, 365 dies a l’any, s’inclouen serveis d’urgència i 
extraordinaris. 

 
En les visites mensuals l’empresa adjudicatària: 
 

o Ha d’anar a les dependències de la Policia Local (o ajuntament) i averiguar si s’han localitzat animals 

abandonats. 

o En cas afirmatiu, el contractista acudeix al lloc indicat per a localitzar o recollir l’animal o animals.  

o En cas negatiu,  es realitza una batuda pel municipi per a detectar i recollir possibles animals abandonats 

(tasca de vigilància i control).  La batuda dura, com a mínim, 20 minuts. 

o Al finalitzar la visita, el contractista torna a les dependències de la Policia Local (o ajuntament) per a lliurar 

el corresponent informe de servei.  

 

 Respecte als serveis a demanda: 
 

o Es considera servei a demanda tot aquell que sol·licite l’Ajuntament per haver detectat un animal 

abandonat en la via pública i  sempre que l’avís a l’empresa adjudicatària es realitze entre les 7:00 i les 

19:00 de dilluns a divendres no festiu. La resta de serveis a demanda es consideraran urgències, tenint el 

cost addicional indicat a continuació. 

 
- Serveis extraordinaris:  aquells serveis a demanda que es realitzen en horari normal ( de dilluns a divendres, entre 

les 7:00 i les 19:00), a partir del sisè servei cada dos mesos (donat que els 5 primers serveis extraordinaris a 

demanda estan inclosos en el preu del servei).   

 
- Urgències: aquells serveis prestats els caps de setmana, dies festius nacionals o  autonòmics i serveis nocturns 

(avisos entre les 19’00 i les 7300).    

 
 
Una vegada recollit un animal abandonat, s’elabora una fitxa tècnica de cada animal recollit. En la mateixa consten les 

següents dades: data de captura, raça, edat, sexe, pèl, color, identificació i signes complementaris. Estos informes 
s’entreguen a la Mancomunitat de la Ribera Alta i a cada municipi adherit.  

 

El servei es presta tenint en consideració tota la normativa en vigor al respecte: 
 
o Llei de Protecció d’Animals de Companyia 4/1994 de 8 de juliol, de la Generalitat. 

o Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seua explotació, transport, experimentació i 

sacrifici. 

 
En el cas de que alguna persona siga mossegada o ferida per algun animal abandonat, es realitza una supervisió veterinària a 
l’animal en qüestió una vegada recollit.  
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Finançament del servei: 
 

El finançament del servei corre a càrrec dels ajuntaments adherits al servei.  
 
Mensualment s’expedeix pel contractista una factura a cada ajuntament per la quantia que li corresponga, en funció del 

nombre d’habitants del municipi i de les serveis d’urgència i extraordinaris realitzats.  

 
 

Cost del servei ordinari: 
 

- Per als municipis amb població menor a 10.000 habitants: 0.75 € anuals per habitant, I.V.A. inclòs.  

 

- Per als municipis amb població major de 10.000 habitants però menor de 20.000 habitants: 0.55 € anuals per 

habitant, I.V.A. inclòs.  

 

- Per als municipis amb població major a 20.000 habitants: 0.35 € anuals per habitant, I.V.A. inclòs. 

 

Serveis extraordinaris: 80 €, IVA no inclòs per servei independentment de la grandària del municipi.  
 
Serveis d’urgència: 100 €, IVA no inclòs per servei independentment de la grandària del municipi. 

 
 
Animals abandonats recollits exercici 2016: 

 

MUNICIPI ANIMALS RECOLLITS 

Alberic 
25 

l’Alcúdia 25 

Alfarp 7 

Algemesí 75 

Alginet  26 

Alzira 84 

Antella 4 

Benifaió 60 

Benimodo 5 

Benimuslem 1 

Càrcaixent 33 

Càrcer 15 

Carlet 44 

Catadau 11 

Cotes 3 

L’Ènova  11 

Gavarda 1 

Guadassuar 25 

Llombai 27 

Manuel 14 

Massalavés 1 

Montroi 34 

Montserrat 39 

La Pobla Llarga 2 

Rafelguaraf 5 

Real  17 

Sant Joanet 1 

Sellent 2 

Senyera 1 

Tous 7 

Turís  25 

Villanueva de Castellón 17 

TOTAL 647 
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2.17.- Oficina Comarcal d’Habitatge 
 
DEFINICIÓ: 

L’Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) és un servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta que canalitza els esforços i coordina 

les polítiques de les administracions locals de la comarca en matèria d’habitatge. Pretén integrar tota la informació, gestió i 
tramitació en aquesta matèria en un únic punt de prestació i així facilitar-hi l’accés al ciutadà. 

L’atenció ciutadana es va iniciar al mes de juny del 2016. Les localitats adherides al servei mancomunat al l larg d’aquest any 
han sigut Alzira i l’Alcúdia. Es preveu per a l’any 2017 l’adhesió del municipi de Carlet.  

SERVEIS: 

L’OCH presta els seus serveis centrada en tres unitats principals: prevenció, intervenció i promoció.  

Unitat de prevenció:  

Servei d’assessorament, informació i orientació ciutadana. 

1. Informació en relació a subvencions i ajudes en matèria d’habitatge per a l’adquisició o lloguer d’un habitatge, 
l’informe d’avaluació dels edificis, la rehabilitació d’habitatges, ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat 

Empresarial (IVACE) de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi Energètic (IDAE), etc.  
2. Informació sobre els beneficis fiscals per a la renda, els préstecs ICO per a la rehabilitació d’edificis i vivendes, etc.  

3. Assessorament per a la contractació de préstecs hipotecaris, les condicions i garants hipotecaris, temps de 

durabilitat del préstec etc. Assessorament jurídic respecte a la formalització dels contractes de lloguer.  
4. Informació per a demandants i oferents d’habitatge d’origen privat a través dels programes autonòmics existents en 

l’actualitat. Informació respecte a la demanda d’accés a vivenda pública a través de l’Entitat d’Infraestructures de la 
Generalitat en els diferents règims que oferten: venda, lloguer i lloguer amb opció a compra. 
 

Per a portar a terme aquest servei hem establert línies de col·laboració amb diferents ens com són l’IVACE, l’IDAE, l’ICO... 
destaquem la de la Conselleria d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.  
La directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana va facilitar que es portaren a terme reunions de treball 

amb diferents departaments de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (endavant EIGE) per aquesta finalitat de 
col·laboració. 
S’han dut a terme reunions amb la cap de Servei d’Habitatge Públic que han promogut portar endavant les següents 

línies d’actuació i col·laboració conjuntes referents al parc públic: 
 

1. Complimentar expedients prebaremats; a demanda de l’entitat, s’han dut a terme dos.  

2. Informació respecte funcionament registre demanda vivenda pública: 11 sol·licituds registrades entre altes noves i 

renovacions per caducitat. 

3. Projectes d’intervenció comunitària amb la col·laboració dels Serveis Socials dels municipis, actualment en fase 

d’iniciació al municipi d’Alzira. 

 

Quant al parc privat de vivendes, ens hem entrevistat amb el cap de Servei d’ Explotació i Gestió d’Actius de l’EIGE i una de  
les línies obertes és la sol·licitud d’acreditació a la Conselleria d’Habitatge per formar part de la Xarxa Lloga i poder actuar com 
agents mediadors d’aquest programa autonòmic del que hem fet més de quaranta derivacions d’usuaris als agents mediadors 

d’Alzira, tan de demandants de vivenda com d’ofertants, per facilitar l’accés a vivendes de lloguer social i per incentivar que els 
titulars d’habitatge no ocupats puguen destinar les seues vivendes a aquest programa.    
A més a més col·laborem amb la difusió de les diferents convocatòries de venta i lloguer de vivendes a la Ribera Alta.  

Servei d’assessorament, informació i orientació als treballadors socials. 

A més de la demanda ciutadana també es presta servei de suport en matèria de vivenda als equips base dels treballadors 
socials dels municipis adherits al servei. Els departaments de serveis socials d’Alzira i l’Alcúdia delegaren la seua 
representació a l’OCH per assistir a reunions informatives respecte a subvencions d’ajudes per a lloguer d’emergència social 

convocades per la Directora General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana. 

Al llarg dels sis mesos de funcionament de la oficina ens hem reunit amb el personal dels departaments de Serveis Socials per 

a informar tant de les convocatòries d’ajudes al lloguer directes per als ciutadans com de les subvencions als consistoris pe r 
destinar-les aquesta mateixa finalitat, ens hem coordinat per a la derivació de famílies amb problemes en matèria de vivenda i 
hem realitzat intervencions conjuntes i coordinades, que entre altres, han possibilitat que unes 200 famílies pogueren sol·licitar 

ajudes al lloguer amb el resultat de més de 120 famílies beneficiaries, evitant en alguns dels casos demandes judicials per 
impagament i per tant uns possibles desnonaments. 
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Unitat d’Intervenció 
 

Servei d’Intermediació Bancaria i Mediació. 
 
Des de l’OCH, i amb la col·laboració del ICA ALZIRA, prestem assessorament i intermediació per a evitar la interposició de 

demandes per les entitats financeres, el que ens porta a intervindre en funció preventiva (reestructuració de deutes, 
novacions, subrogacions). Per als casos en què ja ha finalitzat l’execució hipotecària procurem una alternativa habitacional 
(sol·licitud de lloguer social, demanda d’habitatge públic, etc.) per a la resta de casos, en què els ciutadans ja tenen 

interposada la demanda de juí de desnonament i/o tenen un procediment judicial obert en qualsevol de les seus fases iniciem 
la intermediació amb l’objectiu de l’acord extrajudicial. 
 

En Intermediació s’han atès 34 famílies que han rebut assessorament personalitzat:  
 
Sol·licitat 7 suspensions de llançament amb èxit. 

Realitzat 11 sol·licituds de lloguer social de les quals 9 han sigut favorables. 
Gestionat 3 reestructuracions de deutes i en tràmits de negociació tres dacions. 
 

Destaquem que des de l’apertura de l’OCH, amb la coordinació i col·laboració de l’Oficina de Notificació i 
Embargaments del partit judicial d’Alzira, no s’ha portat a terme cap llançament de famílies en les localitats adherides 
al servei i s’han gestionat quasi una desena de lloguer socials. 

 
La mediació que s’ha porta endavant des de l’OCH ha estat or ientada al àmbit dels particulars en temes de lloguer de la 
vivenda habitual amb l’objectiu d’aconseguir un acord extrajudicial que beneficie ambdós interessats. En mediació s’han obert  

8 expedients. 
 
Unitat de Promoció: 

 
Dinamització habitatges amb finalitats socials:  
 

L’OCH ha establert interlocutòries amb la majoria de les entitats bancaries (Santander, Bankinter, Deutsche Bank, Bbva, Mare 
Nostrum, Bankia, Kutxabanc, CajaMar, Sabadell-Cam, Caixa Popular inclòs amb el Sareb i ICO) portant a terme línies de 
col·laboració i coordinació amb ells que, a més de facilitar el procés d’intermediació extrajudicial en benefici dels afectats, s’ha 

aconseguit que certes entitats bancaries amb informe previ de l’OCH i/o serveis socials, suspenguen de part el llançamen t 
familiar i agilitzen la gestió del lloguer social per a les famílies amb risc d’exclusió residencial derivades de les seues 
execucions hipotecaries. 

 
A més de l’anterior i en pro de mobilitzar l’estoc dels habitatges de les entitats financeres que estan pendents d’ocupar i poder 
destinar-les a lloguer social, s’ha proposat la possibilitat de la cessió de l’ús d’estes vivendes. Esta possibilitat està en estudi 

tant per les entitats financeres com per la Conselleria d’Habitatge que actualment te pendent l’aprovació definitiva a les Corts 
de la llei de la funció social de l’habitatge que ho regularà. 
 

Per a aquesta finalitat, i per a oferir a les entitats bancaries un model de conveni, l’OCH ha establert un cronograma de 
reunions periòdiques amb un equip de treball interdisciplinari que implica la participació de diferents departaments municipals, 
entre els que es troben representats l’àmbit polític, l’urbanístic, el social i la pròpia OCH.  

 
S’han dut a terme quatre reunions per a treballar en l’ elaboració d’un esborrany de reglament que regularia la creació d’una 
borsa de vivendes d’àmbit municipal i/o comarcal que contempla la possibilitat d’ofertar vivendes tant dels bancs com de 

propietaris privats que vulguen oferir en lloguer els seus habitatges a persones i famílies amb dificultats per accedir al mercat 
de l’oferta d’habitatge. L’Administració Local promouria certs garants per als ofertants i la possibilitat d’ajudes econòmiques 
per als sol·licitants. Estes vivendes estarien dirigides a col·lectius amb risc d’exclusió habitacional . 

 
Difusió dels serveis: 

Per a poder mantindré informats a tots el ciutadans de les novetats en matèria de vivenda i donar-hi difusió i aplegar d’una 

manera ràpida a tothom, la OCH ha creat una pàgina de Facebook que segueixen mes de cent vint persones en l’actualitat i 
on, de manera periòdica, informa d’allò mes rellevant en matèria de vivenda.  

 ESTADÍSTIQUES:  

 

  

 

 

Atencions de juny a desembre.  

 
 

ATENCIONS 
 

UNITAT PREVENCIÓ  
 

 

UNITAT INTERVENCIÓ 
 Intermediació: 34 Expt. 
 

 

UNITAT INTERVENCIÓ: 
Mediació: 8 Expedients 

 

1098 972 102 24 
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CONSORCI DE LA RIBERA 

 
 
Les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa conformen el Consorci de la Ribera que té les finalitats següents: 
 
• Gestionar convenis de col·laboració signats entre la Mancomunitat de la Ribera 
Alta, la Mancomunitat Intermunicipal de la Ribera Baixa i altres organismes. 
 
• Gestionar els tres departaments del Consorci: 
 
• Agència Energètica de la Ribera (AER). 
• Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera (PATER). 
• Riberaturisme. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
   Pressupost liquidat 2016 
 
  

 Nombre de 
treballadors 

Pressupost liquidat 
2015 (€) 

Pressupost liquidat 
2016 (€) 

CONSORCI DE LA 
RIBERA 12 939.065,60 733.316,55 
MANCOMUNITAT 
RIBERA ALTA 35 1.967.988,00 1.933.882,02 

TOTAL 47 2.907.053,60 2.667.198,57 
 
 
 
 
(*) Aportació dels ajuntaments, comptant la quota ordinària i la quota específica de tots els 
serveis: 
 

Any 2014: 41,34 % 
 

Any 2015: 36,54 % 
 

Any 2016: 34,73 % 
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LÍNIES DE TREBALL  
 
   1.- SERVEI PER A L’OCUPACIÓ 
  1.1.  Projecte Green Skills:  

  1.2.Projecte TELE - enseñanza del espíritu empresarial-formación del espíritu empresarial 

  1.3. Red de regiones europeas por la inclusión social. 

  1.4. Programa Acords Territorials per a l’Ocupació: Diagnòstic socioeconòmic de la 
          Ribera de Xúquer i projecte: La Ribera IMPULSA.   

 

  2.- CREACIÓ D’EMPRESES I CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL 
  2.1. PUNT PAE, SERVEI D’ASSESORAMENT EMPRESARIAL 
  2.2. FOMENT DE VIVERS D’EMPRESES. 
  2.3. FORMACIÓ EMPRESES. Tallers d’emprenedurisme. 
 3.- XARXA AEDLS DE LA RIBERA 
 
 
 
1.- SERVEI PER A L’OCUPACIÓ  
1.1. Projecte Green Skills:                 

El projecte pretén detectar les incapacitats laborals i formatives dels professionals del sector de la construcció per optar a llocs 
de treball que exigeixen noves qualificacions i capacitats. Elaboració de perfils professionals i curriculars per a la inserció de 
persones aturades en nínxols de mercat del sector de la construcció sostenible. 
Els objectius específics del projecte són els següents: 

 Analitzar en cada un dels països participants una sèrie de valors concrets: característiques geogràfiques, costums 

socials i econòmiques, ubicació geoestratègica en el panorama turístic, coneixements tècnics i pràctica empresarial i 

potencialitat en eficiència energètica, ja que ens movem cap a uns majors requisits de sostenibilitat per a les ciutats i 

infraestructures. 

 Identificar bones pràctiques desenvolupades en altres països europeus que hagin sofert en el passat una crisi de 

sector determinat i pel qual hagin hagut de transformar els models de mercat. 

 Estudiar la massa laboral professional en el sector de la construcció, avaluant les raons tècniques i / o personals que 

els impedeix trobar nous treballs en el seu àmbit professional. 

Diagnosticar la situació professional del personal de la construcció sobre la base de les noves exigències 

competitives del mercat i criteris d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones en el sector 

 Detectar oportunitats d'ocupació en el sector de la construcció, analitzant les "noves ofertes" relacionades amb la 

construcció sostenible (Green Jobs). 

 Millorar l'ocupabilitat dels demandants d'ocupació del sector de la construcció, a través del disseny d'itineraris 

personalitzats d'inserció sociolaboral, per adequar el seu treball a les noves ofertes del mercat. 

 Capacitar els demandants d'ocupació i professionals en actiu del sector de la construcció mitjançant el 

desenvolupament de cursos de formació específica i pràctiques formatives en empreses del sector que estan 

redirigint la seva activitat cap a un creixement sostenible, integrador i intel·ligent. 

 Generar un perfil professional adequat a les noves demandes de treball. 

Vincular l'oferta i demanda de mercat, a través del disseny d'una eina tecnològica. 

Establir una xarxa d'entitats i professionals per al seguiment de nous nínxols de mercat entre construcció i 

desenvolupament sostenible i fomentar iniciatives conjuntes. 

 
Al projecte participen 8 socis (entitats publiques i privades) de: Espanya (PATER, IVE Institut Valencià de 
l’Edificació, i FEVEC, Federació Valenciana de la Construcció), Dinamarca, Romania, Xipre, Polònia i Lituània. 
 
 
 
ACTIVITATS REALITZADES: 
 

1. Synthesis Report: The Green Jobs in Construction Sector: experiences in Europe’.   (Informe: Els ‘green jobs’ en el 

sector de la construcció: experiències a Europa). 

 

PATER coordina i dirigeix l’elaboració d’un informe de 136 pàgines que radiografia la situació del sector de la construcció a 
Europa i les seues perspectives de futur en el context de l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea, especialment pel 
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que fa a l’ocupació. L’estudi arreplega i analitza indicadors dels cinc països dels socis del projecte Connecting People for 
Green Skills (Espanya, Polònia, Lituània, Dinamarca i Xipre) com: estat de l’ocupació, pes del sector al PIB, efectes de la crisi 
econòmica a les empreses i treballadors, normativa local i europea, etc.  
A més, l’informe fa una recopilació de ‘bones pràctiques’ en construcció posades en marxa en els països europeus del 
projecte, susceptibles de ser exportades a la resta (projectes urbanístics verds, edificis sostenibles, etc.). 
PATER és responsable directe de la investigació i redacció de l’apartat ‘New jobs and skills emerged to meet the 
requierements of the Europe 2020 Estrategy’ (‘Noves ocupacions i habilitats emergents davant els requisits de l’Estratègia 
Europa 2020’) dins l’aportació espanyola al document.  
A més, PATER va elaborar i distribuir 10 enquestes entre empreses i treballadors de la Ribera Alta per a aportar dades 
recents per a l’estudi, dins la tasca ‘National surveys about the Green Jobs in Construction sector’ (Enquestes nacional sobre 
‘Green Jobs’ en el treball de la construcció). 
En conclusió, l’informe resultant ofereix una radiografia actualitzada de la situació del sector de la construcció a Europa 
després de la crisi i les perspectives de futur, en el context dels països socis, d’un nou model d’edificació que empre criteris de 
sostenibilitat i eficiència energètica. 
 

2. ‘Catalogue of Job Opportunities in the Construction Sector’. (Catálogo de Oportunidades de Trabajo en el Sector de la 

Construcción).  

A partir de l’informe anterior i amb la base de les enquestes (national surveys) prèviament esmentades, PATER coordina i 
dirigeix la producció d’un document que identifica nous nínxols potencials d’ocupació en construcció sostenible a la Unió 
Europea.  
El document recopila les diferents categories tècniques susceptibles de convocar una alta demanda de treball en els pròxims 
anys a Europa, en obra nova i rehabilitació, en tres famílies d’ocupació: Instal·lació i manteniment, Assessoria i Inspecció 
tècnica.  
 

3. ‘List of Skills’ (‘Balanç de competencies’).  

PATER coordina i dirigeix la creació d’un informe a escala europea que recopila i avalua les competències, habilitats i 
motivacions de la ma d’obra del sector de la construcció per a escometre el canvi cap a un nou model d’edificació sostenible.  
PATER es responsable de l’elaboració de la plantilla d’enquestes que gastaran els socis del projecte Green Skills als seus 
respectius països i d’obtindre informació directa a patir de 10 enquestes a treballadors i desocupats de l’àrea de la Ribera Alta.  

 

4. Creació d’un cercador d’ofertes de treball i professionals online en el sector de la construcció sostenible 

(Technological Platform). 

Dins els objectius del projecte Green Skills, PATER dirigeix la creació d’un cercador d’ofertes de treball i candidats a escala 
europea, especialitzat en ‘green jobs’ en construcció. El projecte ha sigut executat per Danmar Computes, una companya de 
software polonesa que també participa com a sòcia del projecte.   
El cercador està especialitzat en green skills, és a dir, habilitats, competències i especialitzacions vinculades a la construcció 
sostenible o amb criteris d’eficiència energètica. El seu tret excepcional és que només s’admeten els candidats si disposen de 
formació o habilitats en este àrea, com també s’admeten només les ofertes en les que se demanden este tipus de 
competències.  
La plataforma permet la cerca de candidats i treballs en els cinc països membres del projecte: Espanya, Dinamarca, Polònia, 
Lituània i Xipre. 
 

5. Catalogue of Job Offers (Catàleg d’Ofertes de treball en el sector de la construcció).  

PATER participa en la localització, selecció i publicació d’un informe amb ofertes de treball actuals intensives en la demanda 
de green skills o competències/habilitats/especialitzacions en construcció sostenible a Espanya, segons la informació 
aconseguida dels serveis d’ocupació  i els buscadors de treball.  
PATER i els socis espanyols contribueixen al document final aportant 20 categories de treball actuals on ja se demanen green 
skills d’un total de 43 ofertes a nivell europeu.  
L’informe ofereix informació sobre els nínxols d’ocupació actual en l’àrea de la construcció sostenible, però també dels 
requisits i competències que es reclamen. Esta informació és clau per a analitzar el mercat de treball i comparar les demandes 
del món de l’empresa amb les preparacions dels treballadors, per tal d’identificar carències formatives i proposar solucions, 
que en són objectius del projecte.  
D’altra banda, el catàleg es posarà a disposició de serveis d’ocupació i organitzacions de treballadors, entre d’altres potencials 
beneficiaris, per tal que puguen aprofitar la informació recopilada en el document per a afavorir l’ocupabilitat en el sector.  
 

6. Creació d’un Comité Nacional d’Experts en Construcció Sostenible i avaluació de la situació del mercat de 

treball (oferta i demanda)  

Per a processar la informació obtinguda i poder extraure’n conclusions amb criteri professional, el Pacte Territorial per a 
l’Ocupació (PATER) lidera la creació d’un grup d’experts a València (Comité Nacional d’Experts) amb el suport de l’Institut 
Valencià de l’Edificació (IVE) i la Federació d’Empresaris de la Construcció (FEVEC), socis espanyols dins el projecte Green 
Skills.  
10 professionals composen el comité valencià, on n’hi ha representació tècnica de la patronal, l’administració, formadors de 
treballadors i experts en sistemes d’innovació amb background en el camp de la construcció. 
Amb la informació recopilada en les fases prèvies del projecte (competències dels treballadors i requisits de les empreses) el 
Comité valencià elabora un estudi sobre les necessitats de formació de la mà d’obra del sector, que serà la base per als 
següents informes del projecte: un llistat d’itineraris d’inserció laboral en construcció sostenible i un programa pilot de 
formació.  
Tot i que el comité naix en el marc del projecte Connecting People Green Skills, s’acorda mantindré amb vida el grup d’experts 
per a la planificació i assistència tècnica de futures accions a València i particularment a la comarca de la Ribera, aprofitant les 
sinergies de les diferents associacions que el componen. 
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7. List of Skills (Perfil de Competències i itineraris formatius). 

Amb l’assessorament del grup d’experts, PATER participa en l’elaboració d’un llistat d’itineraris laborals en 30 
especialitzacions de construcció sostenible. PATER i els socis espanyols en són responsables de 10 d’estes rutes d’inserció, 
que han sigut aprovades pel grup d’experts espanyol. Este itinerari d’inserció laboral arreplega els requisits de formació, 
experiència, habilitats i perfil personal que reclama cada categoria laboral seleccionada, convertint-se de fet en una guia que 
assenyala els passos a seguir per a accedir a aquests llocs de treball. 
Estes categories laborals han sigut escollides pel grup d’experts en funció del llistat d’ofertes laborals previ i atenent al balanç 
de competències de la mà d’obra.  
El resultat, que es posarà a l’abast dels serveis d’ocupació, és a més la base que serveix per a estructurar el programa de 
formació del projecte Green Skills. 
 

8. Educational guides (Guíes educacionals) 

PATER coordina l’elaboració de 10 guies educacionals –currículums per a la formació- sobre 10 categories/especialitzacions 
en construcció sostenible. Estes guies resumeixen el conjunt de matèries que s’han d’instruir, el format de les classes i el perfil 
d’alumne i formador.  
PATER elabora expressament el currículum formatiu de les especialitats en construcció: ‘Tècnic de prevenció i qualitat medi 
ambiental’ i ‘Cap de producte i innovació’.  
Les guies permeten armar cursos sobre estes especialitats amb gran potencial de creació d’ocupació a mig termini. Es tracta 
de matèries molt innovadores (les 30 del projecte) que habitualment no conten amb una oferta formativa reglada ni regular.  
Estes guies es posaran a l’abast de centres d’ocupació i formació valencians, amb especial atenció als de la comarca de la 
Ribera.  
 

9. Cursos de formació per a treballadors i desocupats en especialitats de construcció sostenible (Programa de 

formació Green Skills).  

PATER coordina la creació d’un programa de cursos pilot semi presencials de 40 hores a partir de les guies educacionals que 
s’executarà a València i Alzira en febrer i març de 2016. 
Han participat 150 alumnes en els 6 cursos realitzats en les especialitats de: ‘Inspecció tècnica d’edificis i habitatges” 
“eficiència energètica en l’edificació”, “Eficiència energètica en les instal·lacions amb la ferramenta DIALUX”, dirigida a un perfil 
tècnic amb estudis superiors (100) i ‘Assessor de materials green skills’,  per a un perfil d’operari amb estudis d’FP que es 
dividirà en dos edicions (València i Alzira) amb 25 alumnes cadascuna.  
Esta formació es completada amb un curs transversal de coaching dissenyat específicament per a cadascuna de les 
categories. Les matèries i continguts d’este curs han sigut organitzades i produïdes directament pel PATER. 
La part no-presencial d’estos cursos s’ha realitzat a través d’una plataforma d’e-learning, dissenyada en col·laboració amb 
PATER que el programa Green Skills ha implementat en el seu portal web. 
 

10. Conferència Nacional sobre ocupació sostenible a la construcció. 

El PATER participàen l’organització el pròxim 10 de març, a la casa de la Cultura d’Alzira, d’una conferència sobre 
‘oportunitats de treball en construcció sostenible’. Durant la jornada s’informarà sobre les perspectives d’ocupabilitat que 
ofereix en els pròxims mesos, atenent als canvis normatius a nivell autonòmic, estatal i comunitari. 
En esta conferència s’ha previst la contribució d’actors rellevants en la matèria, com el Director General d’Habitatge de la 
Generalitat Valenciana, que avançarà les conseqüències per al mercat de treball del pròxim Pla Estratègic de Rehabilitació i 
Regeneració Urbana. 
Durant la jornada també s’informarà sobre oportunitats de treball green skills per a tècnics i operaris, possibilitats de formació i 
efectes per a l’ocupació de l’aplicació de directives europees com la nZEB (near Zero Energy Buildings – Edificis de Consum 
Energètic quasi zero) d’imminent activació. 
 

11. Participació en fòrums internacionals l i establiment de lligams amb entitats europees per a futurs plans 

d’acció a La Ribera. 

Durant la vida del projecte Green Skills, el Pacte Territorial per a l’Ocupació a la Ribera ha participat en diversos fòrums 
internacionals amb l’obligació d’exhibir els continguts, avanços i resultats del projecte.  
Esta participació ha sigut aprofitada per a adquirir coneixements i establir contactes amb altres administracions locals, entitats 
i empreses europees per tal de formar futur equips de treball internacional que deriven en accions formatives o de forment de 
l’ocupació que pugen tindre aplicació en les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa.  
D’estos fòrums internacionals, cal destacar la participació del PATER en la Setmana Europea de la Energia (EUSEW, Juny de 
2015) en el taller ‘Greening' Europe's construction industry: challenges and opportunities’,  durant la Setmana Europea de les 
Regions (Open Days) a l’octubre en el marc del cicle de conferències ‘Regions Contributing to the goals of the Energy Union’ i 
finalment el desembre en la jornada ‘Towards a Model of Sustainable Construction and Energy Efficient Buildings’, organitzat 
per la Plataforma d'Especialització Intel·ligent de la Energia i la Comunitat d'Andalusia. En tots els casos, PATER va efectuar 
presentacions sobre les implementacions del projecte Green Skills per al territori de la Unió Europea i la seua potencial 
aplicació pràctica per als beneficiaris final a la comarca de la Ribera. 
Paga la pena insistir en què la participació en estos fòrums internacionals també és clau per tal d’establir lligams amb altres 
entitats que deriven en accions locals per a la Ribera.   

 
1.2. Projecte TELE-enseñanza del espíritu empresarial-formación del espíritu empresarial: 

 
El projecte pretén reduir la taxa de fracàs i abandonament escolar i afavorir la inserció de joves aturats, a través de tallers 
d'emprenedoria, que utilitzen una metodologia basada en la motivació personal i aprofitament de les capacitats i habilitats de 
cada persona. 
Els principals objectius del projecte són: 
- Reduir la deserció escolar 
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- Motivar els aturats de baixa qualificació per continuar amb la seua educació o   per treballar sobre les seues pròpies idees de 
negoci "autoocupació". 
- Reduir la taxa d'atur 
- Reduir l'emigració de les regions. 
L'objectiu del paternariat o associació és donar principalment als joves, la les persones poc qualificades l'oportunitat 
d'experimentar l'èxit a través del treball creatiu i a través de les seues pròpies iniciatives. Ajudar-los a que aprenguin que cada 
persona és capaç d'aconseguir alguna cosa i que han de tenir interès per alguna cosa i que ningú pot fer-ho tot. 
Aprendre a superar a poc a poc els sentiments negatius sobre ser inútil i sense valor, i al mateix temps que descobreixin les 
seves habilitats i interessos, dels que no havien percebut abans. 
Amb l'ajuda dels tallers d'emprenedoria i mètodes d'entrenament, que s'elaborin, es pretén que es puguin integrar en el pla 
d'estudis de les escoles secundàries superiors, en els seminaris d'educació, escoles de formació professional i centres 
d'educació d'adults . 
Al projecte participen 5 socis (entitats publiques i privades) de: Espanya (PATER), Alemanya, Romania, Islàndia i Letònia. 
Durant el any 2016 s’ha elaborat el TELE method com a ferramenta i guia metodològica per a fomentar l’emprenedurisme. 
S’ha realitzat una acció formativa utilitzant el TELE method dirigida a estudiants de l’ultim any de FPII, han participat 20 
alumnes. 
 
1.3. European Regions for Social Inclusion:  

El Pater pertany a la Xarxa europea de Regions per la Inclusió social i participa mitjançant l'intercanvi de bones pràctiques, per 
al desenvolupament de projectes que afavoreixin la inclusió social de col·lectius desfavorits, per a la seua aplicació en la 
comarca. 
Aquest projecte té com a objectiu crear una xarxa interregional i multinivell dedicada als models de cooperació entre les 
autoritats i els ciutadans locals i regionals en l'aplicació de la política de cohesió social. Els seus objectius i resultats es van 
definir d'acord a les preocupacions comunes locals, estratègies regionals i iniciatives d'Europa 2020, la Carta dels Drets 
Fonamentals, els ciutadans de la UE 2013 informe, les directrius de l'Any Europeu dels Ciutadans 2013.  
El projecte fomenta l'enfocament participatiu i de cooperació entre els funcionaris públics, la política responsables polítics, 
activistes locals, representants de OSC, d'alt nivell dels polítics i els ciutadans de la UE. Dóna l'oportunitat d'influir en els 
prenedors de decisions i verificar com s'implementen les directrius i estratègies (creixement inclusiu, el diàleg de la societat 
civil, el desenvolupament sostenible) europees generals a nivell local. 
Proposa un seguit d'activitats relacionades amb el grup objectiu directe i esdeveniments de difusió, les consultes polítiques, 
publicacions, els mitjans de comunicació necessària per arribar al públic més ampli. És ampli, geogràficament equilibrat, amb 
gran potencial de proporcionar un efecte multiplicador.  
Reuneix "nous" i "vells" països i Montenegro UE. 
S’han planificat una sèrie de cinc esdeveniments internacionals, majoritàriament oberts per al públic local i seguit de les 
activitats de difusió: reunió de llançament (Lodz 2014); seminari sobre les OSC en el desenvolupament regional (Madrid 2014); 
concurs d'art (UE); conferència sobre economia social (Lodz 2014); visita d'estudi sobre polítiques de joventut (Malta 2015); 
conferència sobre el futur de la política d'inclusió de la UE (Brussel·les 2015). 
 
 
1.4.  PROGRAMA ACORDS TERRITORIALS PER A L’OCUPACIÓ. 

Inici dels programes: Diagnòstic socioeconòmic de la Ribera de Xúquer i projecte : La Ribera IMPULSA.   
1.4.1. DIAGNÓSTIC SOCIOECONÒMIC DE LA RIBERA DE XÚQUER 

Objecte:  
 

 Realització d’estudi Socioeconòmic de la comarca que permet tindre un millor coneixement de la realitat 

socioeconòmica de la comarca. 

 Detectar problemes i necessitats. 

 Establir prioritats. 

 Dissenyar un pla d’actuació a realitzar. 

Contingut:  
 
Dinàmica socioeconòmica, perfil de les persones en situació de desocupació. Anàlisi quantitatiu i qualitatiu del teixit productiu, 
diagnòstic i situació del polígons industrials, necessitats de formació, , nínxols d’ocupació existents i potencialitats en el 
desenvolupament local a la comarca. 
 
Metodologia:  PARTICIPATIVA 
 
Quantitatiu: 
Treball de camp de recollida de dates. 
 
Qualitatiu:  

 Entrevistes amb agents socials, agents d'ocupació i desenvolupament local, tècnics d'ocupació, empresaris i 

associacions empresarials. 

 Realització d'un panel d’experts i mesa de debat (JORNADA DE REFLEXIÓ); mitjançant esta activitat es pretén 

obtindre opinions i informació per a l'estudi i realitzar un pla d'actuacions futures i dinamitzar als agents econòmic, 

polítics i socials amb una dinàmic a de treball conjunt i en equip per al disseny i aplicació de polítiques d'ocupació en 

la Ribera de Xúquer. 
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Equip tècnic: 
 
Contractació de 3 persones per a la realització de l’estudi. 
 
1.4.2. La Ribera IMPULSA: PARTICIPACIÓ, OCUPACIÓ i EMPRENIMENT SOCIAL 
 
Projecte d’innovació social, integral, participatiu i dinàmic per a  millorar l’ocupabilitat i fomentar l’empreniment social 
 

Objectiu:  

 
Millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades de la comarca mitjjantçant un procés que afavorisca la innovació en l’àmbit 
de l’emprenedoria, l’economia social, el desenvolupament local i les condicions d’ocupabilitat per a aconseguir la inserció 
laboral per compte propi o aliè. 
 

En qué contisteix  

Creació d'equips heterogenis (edat, formació) de persones aturades amb esperit dinàmic, compromès i solidari que 
coordinades per una persona dinamitzadora d'oportunitats, reforcen les seves competències, generen coneixement col·lectiu, 
es fan visibles i col·laboren en la consecució d'un fi comú: aconseguir ocupació, ja siga per compte propi o aliè. 

El projecte es desprèn dels comportaments passius associats de forma tradicional a la persona aturada. Mitjançant una sèrie 
d’actuacions de motivació i reforçament personal, la persona aturada passa a tenir una actitud ACTIVA i de treball en equip  
que crida al canvi i a l'acció, al treball en equip compromès i proactiu i descobreixin totes les competències i habilitats que 
disposen per trobar feina i / o desenvolupar el seu projecte empresarial (es posen en marxa simulacions i s'analitzen els 
projectes d'autoocupació). 

Equip tècnic: 
 
Contractació de 11 persones per a la realització del programa (8 tècnics i 3 auxiliars administratius) , bases del personal a 
contractar publicades el 25/01/2017.  
 
2.- CREACIÓ D’EMPRESES I CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL 
2.1. PUNT PAE, SERVEI D’ASSESORAMENT EMPRESARIAL. 

El PAE té una doble funció: 

 Prestar Servicis d'informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seves iniciatives empresarials 
(en qualsevol de les seves diferents formes societàries) i durant els primers anys d'activitat de l'empresa. 

 Iniciar el tràmit administratiu de constitució de la nova empresa de forma telemàtica a través del Document Únic 
Electrònic (DUE), que aglutina en una sola gestió diversos tràmits administratius i formularis. 

Durant 2016 s'ha atès a 72 emprenedors que han sol·licitat informació sobre l'establiment d'una nova empresa i se'ls ha 
elaborat el corresponent estudi de viabilitat empresarial i s'ha tramitat l'alta de 26 empreses, autònoms i societats limitades. 
 
 
 
  2.2. FOMENT DE VIVERS D’EMPRESES. 

El PATER fomenta la posada en marxa de vivers d’empreses en els municipis de la comarca de la Ribera, espai físic a 
disposició de la persona emprenedora, en un entorn d'estabilitat i especial protecció que permet a les empreses acabades 
de crear aconseguir una situació que possibilite el seu posterior desenvolupament independent.  

Suposa el suport necessari per als emprenedors i empreses que inicien el seu camí en la posada en marxa i consolidació 
dels seus projectes empresarials, amb la finalitat última de promoure el desenvolupament econòmic i la creació d'ocupació 
estable en els municipis de la comarca. 

El Viver d’empreses ofereix estos serveis: 

 Formació i assessorament integral en totes les fases i aspectes referents al projecte empresarial: avaluació de la 

idea inicial, elaboració del Pla de viabilitat empresarial, recerca de finançament, networking (cooperació entre 

empreses). 

 Serveis associats a les infraestructures (seguretat, neteja, manteniment, llum). 

 Serveis auxiliars  de l’activitat empresarial: conexió a internet i reprografia. 
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El PATER realitza les següents funcions amb els municipis:  

 Posada en marxa del viver : procediment, tramitació, documents administratius. 

 Facilitador de recursos per als tècnics AEDls del municipi. 

 Relació amb entitats col·laboradores per a oferir serveis al emprenedors. 

 Organització d’events empresarials, jornades, taules redones, etc. 

 Recolzament per a l’assessorament empresarial del projectes. 

 Capacitació dels tècnics de la AEDL 

 Punt d’informació i tramitació empresarial: creació d’empreses (PAIT) 

 Forma part de la Comissió Técnica del Viver per a l’adjudicació de l’espai 

 
El PATER ha firmat un Conveni amb l’Ajuntament d’Algemesí i amb l’Ajuntament d’Almussafes per a l’impuls i promoció de 
CREA (Viver d’Empreses d’Algemesí) i del Viver d’Empreses d’Almussafes. 
 
 
 
2.3. FORMACIÓ EMPRESES. Tallers d’emprenedurisme. 
Els tallers d’emprenedurisme tenen com objectiu fomentar la participación de joves de la comarca i promoure la creació 
d’empreses. 
Estos tallers están disenyats per a que d’una manera pràctica i participativa els alumnes puguen pensar i desenvolupar una 
idea de negoci. 
 
S'han realitzat 3 sessions grupals en format de tallers pràctics, amb els següents temes: 
 
1. Foment de la consciència i motivació emprenedora. IES L'Alcúdia 
2. Desenvolupament dels valors i capacitats emprenedores. Jornada ORIENTA'T (estudiants d'instituts d'Alzira) 
3. Transformació de la idea en empresa: Gestió empresarial. CFP Alzira 
 
3.- XARXA AEDLS DE LA RIBERA 
3.1. El Pater compta amb 5 AEDLs (Agents d’Ocupació i Desenvolupament local) que presten els seus serveis en els 
municipis de Corbera, Massalavés, La Barraca d’Aigues Vives, Cotes,  Gavarda, Sellent, Alcàntera de Xúquer, Favara i Riola. 
Son les funcions d’estes AEDls: 

 Recolzar als nous emprenedors en la constitució de les seues empreses, acompanyament tècnic en la iniciació de 
projectes empresarials per a la seua consolidació en empreses  generadores de nous llocs de treball, informes de 
viabilitat tècnica, econòmica i financera. 

 Recolzar als promotors d’empreses ja creades, durant els primeres etapes de funcionament, consulta en gestió 
empresarial i assistència en processos. 

 Realitzar accions d’informació sobre els servissis i les polítiques actives del SERVEF, relacionats amb l’ocupació i la 
inserció. 

 Participar en jornades, cursos, seminaris, etc... relacionats amb les polítiques actives d’ocupació. 
 Analitzar noves necessitats formatives de la població. 
 Realitzar les enquestes trimestrals i anuals requerides pel SERVEF. 
 Treballar en estreta relació amb el SERVEF, Pacte Territorial de la Ribera (PATER), així com amb altres AEDLS de 

la comarca. 
 Promoure l'ocupació en els municipis on treballen.  
 Sol•licitar Programes d'Ocupació Pública. 
 Sol•licitar accions formatives per als desocupats i realitzar accions formatives per a ocupats i augmentar 

l'empleabilitat de col•lectius amb especials problemes d'inserció laboral com discapacitats, jóves, majors de 45 anys, 
dones i immigrants. 

3.2. El PATER està treballant en la adequació del sistema de qualitat a la norma ISO 9001:2015, de la xarxa de AEDLs de la 
comarca, en els serveis de Formació i creació d’empreses. 
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1.- PROMOCIÓ TURÍSTICA 
1.1.-Edició de material promocional 
1.2.-  Assistència a fires  
 
2.- FORMACIÓ 
 
3.- PROJECTES DE TURISME  
3.1:Pla de Competitivitat turística Mancomunitat Ribera Baixa  
3.1: Ruta Bernardina 
3.2: Mercat de la Terra 
3.3: Projecte supracomarcal Entrecomarques 
 
4.- PROJECTES EUROPEUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.- PROMOCIÓ TURÍSTICA 
1.1.-Edició de material promocional 
  El material promocional cal editar-lo i actualitzar-lo regularment.  

En eixe sentit s’ha realitzat el següent:  
 

 Actualització de la web turística: s’ ha canviat el disseny de la web turística donant-li un aire 
més fresc amb moltes més imatges  i més  turística en el que un visitant pot trobar de manera 
fàcil informació de la nostra comarca.  

 Traducció al Anglès de la Guía Virtual, la guia virtual amb l’ informació de tots els municipis de 
la comarca. 

 Creació d’ un vídeo de promoció filmat amb Dron  
 Creació d’un banc d’imatges de caràcter comarcal 
 Edició de nous fullets: Actualització i edició dels fullets de senderisme i turisme actiu; i edició 

del fullet de gastronomia en anglès –valencià. Edició de calendaris 2017. 
 
1.2.-  Assistència a fires  
 
 Assitència a fires :  

- Agroguadassuar en Guadasssuar, 
- La fira de les comarques en València del 13 al 15 de maig,  
- Promoció en falles en la oficina de Poeta Querol de València. 
- Fita de Tots Sants en Cocentaina , del 28.10 al 1 de Novembre. 
-  Fitur 2016.  

 
 
 

 
 Publicació en xarxes socials : facebook i twitter.Difusió de esdeveniments, fires, cursos de 
formació, ocupació a nivell comarcal .  
 
 

 
2.- FORMACIÓ 

 Cursos de formació contínua i ocupacional 
 
 Curs de creació de producte turístic amb recursos locals  

 Amb la col·laboració del Cdt de València s’ha realitzat este curs d’ una duració de 8 hores i que es va dura 
terme en Sumacàrcer i Alzira durant els dies 3 i 4 de març.  
S’inscrigueren un total de 15 persones, el perfil de les mateixes es tècnics de turisme, regidors de turisme i 
cultura, tècnics de cultura, Aedls i empreses d’ allotjaments rurals locals.    
 

 
 

 
3.- PROJECTES DE TURISME  
 
3.1:Pla de Competitivitat turística Mancomunitat Ribera Baixa  
 
 Des del Consorci de la Ribera s’ha dut a terme la gerència del  Pla de Competitivitat de la 
Mancomunitat de la Ribera Baixa.  
Este Pla comportava les funcions de coordinació, organització, seguiment i tasques administratives per al 
desenvolupament del Pla d’ activitats establert.  
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El Pla d’ activitats ací baix detallat implica la execució de diversos projectes de rehabilitació del patrimoni i 
infraestructures com projectes per a la promoció turística comarcal , però sobretot focalitzat en les 
municipis de la Ribera Baixa.  
De totes les actuacions esmentades en la taula adjunta  s’han dut a terme totes excepte la de la ruta ciclo-
peatonal  i la de Pla de senyalització turística que es pretenen desenvolupar en el 2017.  
 
 

DESCRIPCIÓ DE LA ACTUACIÓ 

1.-EQUIPAMENT TURÍSTIC: 

1.1:Ruta ciclo-peatonal comarcal :  

Estudi tècnic i planificació de la ruta a dissenyar,Pla 
de senyalització turística: 
1.2:Pla de senyalització turística:  

Compra senyalètica direccional i informativa segons el 
projecte  
1.3:Recuperació i rehabilitació del patrimoni : 

Memòria per a la rehabilitació de la coberta del Molí 

Projecte tècnic d’obra,llicència d’obres i altres 

Projecte tècnic rehabilitació mobiliari fusta del Molí  

I Fase de rehabilitació  Molí de Monsalvà: Coberta Molí 

I Fase de rehabilitació  Mobiliari fusta de Monsalvà 

1.4:Recuperació i rehabilitació del patrimoni : 

2.-MARKETING I COMERCIALITZACIÓ: FASE I 

2.1:1 Edició de material promocional: fullets  

  Calendaris taula 

  Fullets turisme actiu 

  Fullets de gastronomia 

  Fullets de senderisme 

  Guia blanca 

  Guia virtual de festes 

2.2.2: Banc d'imatges per a la web i els fullets 

2.2.3: Edició video promocional 

2.1.5: campanya de difusió turística  

  TURiFESTES 

  Aire Libre 

  Levante 

2.1.6: Actualització pàgina web  

2.1.7: traducció al  anglès de la guia virtual  

 
 
3.1: Ruta Bernardina 
 
 Des del Consorci de la Ribera es porta la organització i coordinació de la Ruta Bernardina que 
recorre els municipis de Carlet, L’Alcúdia, Benimodo, Guadassuar i Alzira.  
Durant l’ any 2016, s’han dut a terme dos reunions de coordinació amb la comissió de seguiment de la ruta 
Bernardina formada per representants polítics del municipis que formen la ruta i per les confraries .  
Així mateix i després de la petició dels ajuntaments de la ruta s´ha fet una ampliació de la ruta , per el 
municipi de Benimodo, s’han reposat senyals deteriorades, s’ ha ampliat els panells informatius i també s’ 
ha homologat i  
senyalitzat la ruta com a ruta eqüestre. 
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3.2: Mercat de la Terra 
 
 Fira Mercat de la Terra  

Organització del Mercat de la Terra, un mercat amb productes agrícoles  Km. 0 i de proximitat que 
es va desenvolupar juntament en la Mostra de Carlet en el mes de .maig dies del 2 al 4, amb un total 
de 22 parades de diversos sectors : alimentació, artesania, turisme  i cultura.   
A més la fira va comptar amb activitats paral·leles com:  taller de llavors,  excursió botànica, la dança 
i cant d’estil, i la sessió de ´show cooking´i concurs infantil  de dibuixos . 
 

 
 
3.3: Projecte supracomarcal Entrecomarques 
 
 
PROJECTE ENTRE COMARQUES 
 
El projecte Entre comarques, és programa pioner i turístic que aglutina dos comarques i vertebra part de la província de 
Valencia, mitjançant aquesta cohesió es pretén crear sinergies entre Mancomunitats unint esforços fent servir tots els atractius 
turístics, tangibles e intangibles, d’interès històric, artístic, cultural, tradicional i gastronòmic com a reclam turístic amb el 
propòsit de generar turisme d’interior.  
Tot per a dinamitzar els serveis turístics de les comarques : restauració, allotjaments i comerç. 
Han participat de forma activa i dinàmica les tres comarques : La Ribera Alta i Baixa,la Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d’Albaida  i la Mancomunitat de la Safor,per la seua .La justificació econòmica de la memòria recau sobre El Consorci de la 
Ribera que ha assolit el compromís de col·laboració . 
 
METODOLOGIA UTILITZADA 
Abans de posar en marxa el projecte de rutes guiades “Entre Comarques” han sigut necessàries diverses reunions amb els 
tècnics i ADLS dels ajuntaments participants en el projecte i amb les empreses turístiques de la comarca per a consensuar les 
diferents activitats, edicions i condicions que el projecte implicava. 
L’enviament de les convocatòries ha sigut feta als alcaldes perquè assignaren un tècnic responsable que participés en les 
reunions del projecte. 
A més de coordinar el programa entre els diferents municipis de la Ribera de Xúquer , també s’han realitzat diverses reunions 
en la Mancomunitat de la Vall d’ Albaida i la Safor ,per tal de ajuntar les rutes de ambdues comarques i completar el calendari 
de rutes supracomarcal.  
 
MATERIAL DE DIFUSIÓ 
La edició en paper de material és encara una ferramenta important per tal de fer visible i fer difusió de qualssevol iniciativa 
turística. De les diverses reunions que s’han realitzat es va prendre la decisió de editar el materials que ara detallem: 

 Tríptics: Elaboració d’un tríptic recopilant totes les rutes que ja existeixen en els diferents municipis de la nostra 

comarca. Rutes Guiades. Aquest tríptic també inclou caselles per segellar cada ruta que fa el turista per tal 

d’incentivar les visites amb regals. S’han editat 10.000 tríptics.  

 

 Pòsters: S’han editat 10.000 pòsters amb la informació bàsica de les rutes guiades i el calendari amb dates de les 

rutes. 

 

 Tikcets  : per tal de controlar el nombre de persones assitents a les rutes s’han editat  3000 tickets 

 
 
DIFUSIÓ en mitjans de comunicació 
Per a fer la difusió pertanyent s’han utilitzat els següents mitjans de comunicació: 
 

 Radio: S’han contractat falques en Onda cero, repartides entre els mesos de febrer i juny de 2016. 
 

 Premsa: Pel que fa a la premsa s’ha fet difusió del projecte en diversos periòdics com el Levante, las Províncies i en 

la premsa  digital d’àmbit local i comarcal. 

 Distribució de tríptics en llocs públics: Es va fer un repartiment de tríptics als mercats i carrers dels diversos 

municipis de la comarca.   

 Distribució de pòsters per diversos municipis i establiments de la comarca. 

 Participació en fires (Poeta Querol, Interioritza’t, fira de medi ambient d’Alginet)  

en la fira interioritza’t es va realitzar una promoció especial per fidelitzar al turista actual i captar al turista potencial a 
través de la visita als estands de les Mancomunitats participants on rebien gratuïtament dos segells per posar un 
“megusta” i fer-se amic de les Mancomunitats en els xarxes socials. 

 
EL CALENDARI 
El calendari de rutes “ Entre comarques” ha recopilat un total de 33 rutes culturals repartides entre les comarques de la Vall 
d’Albaida, la Ribera de Xúquer i la Safor. Un total 53 municipis an participat en este programa  que va començar el dia 20 de 
febrer de 2016 i ha acabat el 3 de juliol  de 2016                              
  
 
Totes les rutes han sigut guiades per personal dels propis ajuntaments, des de historiadors, cronistes,tècnics i  fins tot regidors 
i alcaldes dels propis municipis.  
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Les rutes començaven a les 10.30 hrs del matí des de l’ajuntament de cada poble i finalitzaven a les 13.30 hrs, oferint una 
tapa o degustació als visitants.  
Els establiments turístics han participat també en este programa oferint els regals que al final del programa s’han sortejat entre 
tots els assistents, un total de 43 regals entre sopars per a dos persones i estades d’una nit per a dos persones.  
Un total de unes  1.500 persones han visitat les nostres comarques .  
 
 
 
 ***************************************************** 
 

4.- PROJECTES EUROPEUS 
 

Coordinació i execució del projecte del CONSORCI DE LA Ribera: EVANDE, projecte que tracta 

de formació on-line per als agents involucrats en la prevenció, rescat i intervenció en casos de 

desastres naturals ( focs forestals, inundacions i terratrèmols) . 

Participació i col.laboració en tasques del projecte del PATER : Teleproject 
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Resum Memòria Anual d’Activitats. Any 2016  
Agència Energètica de la Ribera: Seu de Sueca 

 

1. Administració   

Dins de les pròpies tasques de l’administració de la Seu de Sueca de l’AER s’han produït 
els següents fets importants. Al mes de febrer, la tècnica Carmen Castells va passar al 75% de 
la jornada. En el mes d’abril i fins al mes de desembre, Carmen Castells va passar al 25% de 
la jornada en la Seu de Sueca. Així, durant aquest període de temps ha treballat en la Seu de 
Sueca, 1 dia a la setmana, estant únicament en aquesta Seu al 100%, Mª Pilar Pérez. En el mes 
de novembre, la treballadora Mª Pilar Pérez va passar al Consorci de la Ribera dins del 
Programa d’assistència als municipis en matèria d’expedients i projectes mediambientals i 
sancionadors. Este pas està emmarcat en el procés de refundició de l’organisme autònom 
Agencia Energètica de la Ribera en l’Entitat Local Matriu Consorci de la Ribera d’acord amb 
la llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 

2. Convenis  
 
2.1 Convenis de pràctiques 

Durant aquest any a la seu de Sueca de l’AER han fet pràctiques dos alumnes. Així, l’AER 
té Convenis de pràctiques amb els Centres de Formació Professional Luis Suñer d’Alzira i 
amb el de Catarroja. A més a més, ha signat Convenis amb la Universitat de València per a 
fer pràctiques professionals no laborables.  

3. Activitats Formatives i Educatives  
 
3.1 Cursos Formatius 

 

Durant l’any 2016 l’activitat formativa de la seu de Sueca de l’AER ha sigut molt intensa, 
havent-se realitzat un total de 9 cursos i jornades tècniques als que han participat al voltant 
de 300 persones. Els cursos realitzats han versat fonamentalment sobre l’Eficiència 
Energètica als Edificis amb la intenció d’anar reconvertint als professionals del sector de la 
construcció cap a la rehabilitació energètica dels edificis. Així aquestos cursos s’han dirigit 
principalment als professionals d’aquest sector més altres professionals interessats en la 
rehabilitació energètica dels edificis.  

Els cursos de formació realitzats durant el mes de juny, juliol i setembre van estar 
subvencionats per la Diputació de València dins del programa de la Joventut amb un 
pressupost de 6.250 €. Aquesta ajuda es va sol·licitar en el mes de març i vingué aprovada al 
mes de juny. Estos cursos es van dirigir principalment a professionals del sector de la 
construcció d’edats compreses entre 18 i 39 anys. D’aquestes edats es van formar 45 
professionals (10 dones i 35 homes).  

 
3.2 Ruta de l’Energia 

 

Durant l’exercici 2016, es van realitzar 7 visites en el projecte “La Ruta de l’Energia”, 
amb un nombre total aproximat de 370 persones entre alumnes i professors. 
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4. Estudis i Auditories  
 
4.1 Servei Assistència a Ajuntaments  
 

En el mes de febrer s’iniciaren les gestions amb l’Ajuntament de Sueca per tal de sol·licitar 
les ajudes del IVACE amb la finalitat de dur a terme el projecte de Camins Escolars a totes les 
escoles de Sueca. Així, al mes de març es va preparar la Memòria Tècnica i la documentació 
per a sol·licitar la subvenció dins del Programa d’ajudes de Mobilitat Sostenible i Eficiència 
Energètica al Transport 2016 del Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). 
La sol·licitud es va presentar finalment el 9 de març amb codi d’expedient E4T21B/2016/2.  

El 28 d’abril es va rebre la Resolució d’Alcaldia nº 701 per la qual l’Ajuntament de Sueca 
contractava l’assistència tècnica i redacció del projecte “Promoció d’una Mobilitat 
Sostenible, Segura i Saludable a l’Entorn Escolar del Municipi de Sueca (Avancem 
Caminant!)” a l’Agència Energètica de la Ribera. 

Entitat Sol·licitant: Ajuntament de Sueca 

Assistència Tècnica: AER Sueca 

Nom: Promoció d’una Mobilitat Sostenible, Segura i Saludable a l’Entorn Escolar del 
Municipi de Sueca (Avancem Caminant!) 

Objectiu: El projecte té com a objectiu promoure la mobilitat segura, saludable i sostenible a 
l’escola mitjançant la implementació dels camins escolars a tot el municipi de Sueca. El 
projecte pretén canviar la percepció de la comunitat escolar en relació als desplaçaments a 
l’escola. Aquesta iniciativa tindrà beneficis en els escolars, millorant la qualitat de vida, la 
salut i les relacions socials. Està dirigit a Infantil i Primària. Total alumnes 1.762.  

Data d’Inici:  1 d’abril de 2016 

Data de Finalització: 31 de maig de 2017 

Pressupost AER:  14.000 € + IVA 

Subvenció IVACE: E4T21B/2016/2. Fondos FEDER 7.000 €.  

Cofinanciació Ajuntament de Sueca: 7.000 € + IVA. 

Participants: CEIP Carrasquer, CEIP Cervantes, Escoles Jardí de l’Ateneu, Col·legi La Unió 
Cristiana, Col·legi Luis Vives, Col·legi Maria Auxiliadora, Col·legi Ntra. Sra. de Fátima.  

Activitats Realitzades: 

En el mes d’abril es van fer reunions amb les escoles i amb l’Ajuntament per a començar el 
treball a falta de la resolució de la subvenció. Així es va passar una enquesta a ma alçada als 
alumnes per tal d’estudiar els hàbits de mobilitat de les escoles. Durant el mes de maig es va 
procedir a l’anàlisi dels resultats de les enquestes. A més a més, durant aquest mes es va 
realitzar el disseny de les rutes. Per tal de fer això, l’Ajuntament va passar a tots els alumnes 
de les 7 escoles implicades un plànol per a que traçaren el seu camí de casa a l’escola. A partir 
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d’eixa informació les escoles van seleccionar les 3 rutes més freqüentades pels alumnes i li ho 
van passar a l’AER.  

En el mes de juny, en concret el dia 10, l’AER va entregar a l’Ajuntament l’Estudi 
d’Hàbits de Mobilitat als Centres Escolars de Sueca per a que s’incloguera a l’expedient. 
Així mateix, ho va enviar a totes les escoles. Així mateix, en aquest mes, l’AER es va reunir 
amb els tècnics de l’Ajuntament per a fer algun suggeriment respecte a les rutes proposades 
per les escoles. Amb les rutes proposades pels tècnics i per les escoles, durant el mes de juny, 
en concret els dies 13 i 20 de juny es van fer dos auditories de mobilitat, on es varen estudiar 
les rutes escolars in situ. El grup de treball per a fer les auditories va consistir en tècnics de 
l’Ajuntament, policia local, professors dels centres escolars, alumnes i tècnics de l’AER. Així, 
es varen seleccionar les rutes predefinitives i es varen vore els problemes detectats i es 
proposaren solucions de millora.  

En el mes de juliol, l’AER va preparar el tríptic informatiu i pòster  del projecte Avancem 
Caminant. A més a més, a finals de mes, l’AER va enviar les actes de les dos auditories a 
l’Ajuntament i als centres escolars. 

A principis del mes d’agost es va rebre la notificació per part del IVACE de l’aprovació 
de la subvenció per a portar a terme el projecte Avancem Caminant.  

En el mes de setembre l’AER va fer una reunió amb l’Ajuntament per tal de decidir com 
s’anava a fer la senyalització de les rutes escolars. Es va decidir posar rajoles en les 
interseccions i fer una activitat amb les escoles per a senyalitzar totes les rutes amb pintura. 

A principis del mes d’octubre l’AER es va reunir amb l’Ajuntament per a vore els 
projectes previstos a curt plaç per l’Ajuntament per fer alguna correcció a les rutes. Amb tota 
la informació, l’AER va elaborar l’Estudi Xarxa de Camins Escolars del Municipi de 
Sueca que ho va presentar a l’Ajuntament amb data 20 d’octubre de 2016. 

Així mateix, en el mes d’octubre, l’AER va fer una reunió amb totes les escoles per a 
repartir el material de difusió i per a contar-los l’aprovació del projecte i les activitats a fer en 
el curs 2016-17. Una de les activitats proposades va ser fer un Concurs de Dibuix entre tots 
els estudiants de les escoles de Sueca per tal de seleccionar un anagrama per a fer la 
senyalització, tant de les rajoles com de l’activitat en pintura. Es va donar un mes de plaç per 
a presentar els dibuixos. 

En el mes de novembre es va reunir el Jurat per a la selecció del dibuix guanyador. Segons 
les bases, els centres escolars havien de presentar els 5 millors treballs. La guanyadora va ser 
una alumna del Col·legi La Encarnación. El dia 21 de novembre va ser la Cerimònia de 
Lliurament del Premi del Concurs. 

En el mes de desembre es va seleccionar l’empresa encarregada de fer les rajoles i l’AER 
va començar a organitzar l’activitat de senyalització amb pintura per a fer-la en gener de 
2017. 
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5. Projectes europeus  
 

5.1 Let’S move! 

Des de gener de 2015, l’AER de Sueca és coordinadora d’un projecte europeu dins del 
programa Erasmus + per tal de fomentar una mobilitat sostenible entre els alumnes de 
Primària de la Ribera. Les activitats portades a terme en el 2016 en aquest projecte es detallen 
a continuació: 

Entitat Coordinadora: AER 

Nom: Let Schools Move in a Healthy, Safe and Sustainable Way (Let’S move!) 

Objectiu: El projecte té com a objectiu promoure la mobilitat segura, saludable i sostenible a 
l’escola mitjançant la implementació dels camins escolars. El projecte pretén canviar la 
percepció de la comunitat escolar en relació als desplaçaments a l’escola. Aquesta iniciativa 
tindrà beneficis en els escolars, millorant la qualitat de vida, la salut i les relacions socials. 

Data d’Inici:  1 de setembre de 2015 

Data de Finalització: 31 d’agost de 2018 

Programa: ERASMUS + 

Pressupost AER:  64.964 € 

Subvenció UE: 64.964 € 

Participants: Col·legi La Encarnación (Sueca), CEIP Almassaf (Almussafes). CEIP Sanchis 
Guarner (La Pobla Llarga) i CEIP Pere Gumilla (Càrcer) a més dels Ajuntaments dels 
municipis implicats.  

WEB: www.projectletsmove.wordpress.com  

Xarxes Socials: facebook.com/lmoveschools 

 

Activitats Realitzades: 

En el mes de gener es varen dissenyar e imprimir els tríptics i pòster del projecte Let’S 
Move. A més a més es varen repartir per totes les escoles i Ajuntaments dels quatre municipis 
participants. Així mateix del mes de gener al mes de maig es varen analitzar els resultats de 
les enquestes elaborant un Estudi sobre els hàbits de mobilitat dels alumnes de les escoles 
de la Ribera. Durant aquest mes es va rebre el primer pagament del projecte i es va procedir a 
fer les transferències als socis. 

En el mes de febrer es va portar a terme una Xarrada  sobre la importància de caminar 
sobre la Salut en el centre escolar La Encarnación de Sueca. La Xarrada va ser impartida per 
Xavier Torremocha del Centre de Salut Pública d’Alzira. Així mateix, Pilar Pérez va explicar 
el projecte Let’S Move. En aquest mes es va sol·licitar el canvi de nom del coordinador del 
projecte de l’AER en favor del Consorci de la Ribera, d’acord amb el procés de refundició. 
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Durant els mesos de abril i maig es va fer el disseny de les rutes escolars. Per a fer això, 
els 4 ajuntaments varen repartir plànols dels municipis a tots els estudiants de les escoles, els 
quals varen traçar el seu trajecte de casa al centre escolar. Posteriorment, les escoles varen 
seleccionar les 3 rutes que arrepleguen a un major nombre de xiquets i ho varen enviar a 
l’AER per a organitzar l’Auditoria de mobilitat  de les rutes. Les quatre auditories de 
mobilitat, una per escola, es van fer els dies 27 i 28 d’abril i 3 i 9 de maig. Per a portar a terme 
les auditories es va constituir un grup de treball en cada escola format per tècnics dels 
Ajuntaments, policia local, professors dels centres escolars, alumnes i tècnics de l’AER. Així, 
es varen seleccionar les rutes definitives on es varen analitzar problemes de inseguretat dels 
itineraris i es proposaren solucions de millora per als mateixos. A finals del mes de juny 
l’AER de Sueca va enviar les actes de les quatre auditories als centres escolars i als 
Ajuntaments per a que implementaren les solucions proposades en la mesura que foren 
tècnica i econòmicament viables. 

A finals de juny va tindre lloc la reunió de socis del projecte Let’S Move en Annecy 
(França) on es va fer una avaluació de totes les activitats portades a terme durant el primer 
any de desenvolupament del projecte i les activitats a fer durant la resta de duració del mateix. 

Durant el mes de juliol l’AER de Sueca va portar a terme el Informe de Progrés del 
Projecte Let’S Move, on es van detallar les activitats desenvolupades en el primer any de 
implementació del projecte. En aquest mes es va editar la primera Newsletter del projecte 
Let’S Move.  A finals de mes es va preparar i enviar als socis el model de fitxes didàctiques 
per tal d’elaborar l’Annex II de la Guia Metodològica de material didàctic a fi de que les 
escoles porten a terme 3 activitats de l’Annex al llarg del curs escolar 2016-2017. Les fitxes 
didàctiques elaborades durant els mesos d’agost i setembre van ser enviades als centres 
escolars a finals de setembre. 

En el mes d’octubre van tindre lloc les dos reunions del Grup de Treball, Ribera Alta i 
Ribera Baixa, del projecte Let’S Move. En estes reunions es van indicar les activitats a fer 
durant el curs escolar 2016-17. El 21 d’octubre, el SEPIE va comunicar a l’AER de Sueca, 
l’aprovació del Canvi de nom de l’AER en favor del Consorci de la Ribera.  

Durant el mes de Novembre es va preparar el Informe Intermedi i la justificació 
econòmica del projecte europeu. L’aprovació d’aquest informe es necessària per a rebre el 
segon pagament del projecte. En el informe intermedi es va incloure el primer esborrany de la 
Guia Metodològica del projecte i els dos primers annexes. El Informe Intermedi es va 
presentar per registre electrònic del SEPIE el 2 de desembre. 

5.2 Climate-Kic 
 
Projecte Pioneers into Practice 

 

A l’igual que en 2015 l’AER de Sueca va participar en el projecte europeu Pioneers into 
Practice de la Climate-KIC. Encara que en l’any 2016, ha participat únicament com a Host, 
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presentant la seua sol·licitud durant el mes d’abril. Així, del 21 de setembre al 31 d’octubre de 
2016 va vindre una experta en transport de la Universitat de Ferrara (Italia). El seu treball va 
consistir en actualitzar la base de dades dels horaris de transport d’autobusos intermunicipals 
de la comarca que contava l’Estudi del Transport Públic fet per l’AER en 2004.  

 
5.3 Participació en Projectes Europeus 

En el mes de gener l’AER de Sueca, en nom ja del Consorci de la Ribera, va participar con 
a soci dins del programa H2020 en el projecte “Energy Efficiency & Savings Social Network 
(EESS Net)” coordinat per el Institut de Tecnologia Elèctrica. Aquest projecte va vindre 
denegat en maig de 2016. 

Així mateix, va participar com a soci en la convocatòria del programa europeu Erasmus + 
en el projecte “ENERMAN” el mes de març. Aquest projecte va estar aprovat a finals del mes 
de juliol. 

 

5.4 ENERMAN 

L’AER de Sueca, ja com a Consorci de la Ribera, va participar com a soci en la 
convocatòria del programa europeu Erasmus + en el projecte “ENERMAN” . Es va sol·licitar 
el projecte en el mes de març i va vindre aprovat a finals del mes de juliol. 

Les activitats portades a terme en el 2016 en aquest projecte es detallen a continuació: 

 

Entitat Sòcia: CONSORCI DE LA RIBERA 

Nom: Energy Management Schools (ENERMAN) 

Objectiu: Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar un programa d'educació sobre 
energia per a les escoles. Està organitzat com a un repte on els equips de les escoles poden 
implementar activitats de conscienciació sobre el desenvolupament sostenible i l'estalvi 
energètic. 

Data d’Inici:  1 de setembre de 2016 

Data de Finalització: 31 d’agost de 2019 

Programa: ERASMUS + 

Pressupost Consorci de la Ribera: 29.647 € 

Subvenció UE: 29.647 € 

Participants: La Ligue de l’enseignement (França, Coordinadors), Prioriterre (França), 
CIFFUL (Universitat de Liège, Bèlgica), Energy Kontorsydost (ESS, Sweden), Ciutat de 
Koprivniza (Croàcia), Consorci de la Ribera (Espanya).  
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Activitats Realitzades: 

Durant el mes d’octubre, els dies 24 i 25, va tindre la reunió d’inici del projecte 
ENERMAN, en Liège (Bèlgica). En la reunió es varen presentar les entitats que formen el 
partenariat del projecte i les activitats a desenvolupar durant els tres anys de duració del 
projecte. 

En el mes de novembre es varen estar preparant les fitxes sobre l’estat de l’art de 
ferramentes disponibles per a poder reutilitzar en les activitats a portar a terme en el projecte. 

En desembre es va preparar i enviar als coordinadors el Plà de Difusió del projecte per part 
del Consorci de la Ribera. 

6. Activitats de conscienciació  
 

6.1 Jornades i Tallers 

Durant el mes de febrer es va fer una Xerrada sobre Salut al centre escolar La 
Encarnación. Aquesta xerrada pretenia conscienciar a les famílies dels alumnes del centre 
escolar de la importància de caminar al hora de millorar la salut dels xiquets.  

6.2 Fires 

Fira d’AGROGUADASSUAR  

L’AER (Sueca) va participar els dies 29-31 de gener en la Fira AGROGUADASSUAR. 
L’AER va difondre les seues activitats i projectes que porta endavant a tots els visitants de la 
Fira. S’estima l’assistència de més de 2.000 persones.  

6.3 Campanya Dia Saludable 

Consisteix en afegir al Dia de la Fruita, que ja es fa a les escoles, una component de salut i 
mobilitat sostenible com es el de potenciar des de les escoles que els alumnes vagen eixe dia a 
peu o en bici. Estan portant a terme la Campanya del Dia Saludable 25 centres escolars.  

6.4 Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible 

Del 16 al 22 de setembre, es va organitzar la X Setmana de la Mobilitat Sostenible de la 
Ribera. Aquest esdeveniment està emmarcat en la Setmana Europea de la Mobilitat 
Sostenible. Dins d’aquest marc, es va fer difusió de la Campanya del Dia Saludable a tots els 
centres escolars de la Comunitat Valenciana i en la premsa local. A més a més, es va fer 
difusió de la Campanya “Hui descansa el cotxe” per tots els Ajuntaments i les adreces de la 
base de dades. 

Així mateix, els dies 22 i 23 de setembre es va impartir un Curs de Mobilitat Sostenible on 
es van mostrar exemples de bones pràctiques de mobilitat sostenible i es va fer una jornada 
específica sobre el vehicle elèctric en la que varen participar empreses del sector les quals 
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portaren vehicles de mostra per a promocionar aquest tipus de tecnologia neta en els 
municipis de la Ribera. 

7. Activitats de comunicació  
 

7.1 Premsa 

Articles i Entrevistes  

En aquest any s’han fet entrevistes per al Levante, Alzira Ràdio i OndaCero en diferents 
actes com Agroguadassuar, les reunions dels projectes Europeus, la Setmana de la Mobilitat, i 
els cursos formatius de l’AER. 

Així mateix, als actes realitzats per l’Agència s’ha convocat als mitjans de comunicació 
i s’han enviat 12 notes de premsa per a la seua difusió a totes les poblacions, amb un total de 
40 noticies publicades. En el gràfic següent es mostren la relació d’impactes en premsa: 

7.2 Butlletí electrònic InfoAER  

A finals del mes de març es va publicar l’últim número de la revista electrònica InfoAER 
el·laborada i editada pel personal de la seu de Sueca de l’Agència, que ha sigut difosa a tots 
els ajuntaments, AEDL’s, agències d’energia i a totes aquelles persones que ens han sol·licitat 
informació, entre les quals es troben tècnics, empreses... (al voltant de 2.000 adreces de correu 
electrònic).  

La primera edició del butlletí es va publicar al novembre del 2002, havent publicat des de 
llavors 53 números de la revista. Les activitats de l’AER que passa a integrar-se en el 
Consorci de la Ribera seran difoses a través dels mitjans de que disposa aquesta Entitat. 

7.3 Pàgina Web de l’AER  

Les consultes a la pàgina web han sigut de 18.449, amb una mitjana mensual de 1.537 
visites.  

 
7.4 Xarxes Socials 

L’AER compta amb presència a les xarxes socials Facebook i Twitter. En facebook 
compta amb 456 fans (havent-se produït un augment de 52 fans, 13% respecte a l’any passat) 
i en Twitter 989 seguidors (augment de 56 seguidors en 2016, 6%) i 2.131 tweets (noticies 
compartides) en 2016, 5% més que l’any 2015. Així a través de les mateixes s’ha fet difusió 
de tots els actes que ha realitzat l’AER durant aquest any. 

8. Assistència a Jornades   
 

L’Agència Energètica de la Ribera, amb la finalitat de formar-se, informar-se i 
posteriorment transmetre aquesta informació a la comarca, ha participat en 11 diferents 
conferències i jornades de formació.  



Coordinació: Sergi Machí Felici 

Edició i disseny: Ernest Llorca Ulzurrun de Asanza 

 

Materials aportats: 

 

Serveis Generals 

 

Gema Desantes Llácer 

Rosa Isabel Grau Pérez 

 

Oficina Comarcal de Promoció del Valencià 

Ernest Llorca Ulzurrun de Asanza 

 

Servei ADEL 

Gema March Redal 

 

Servei Medi Ambient 

Oscar Gimenez Gras 

 

AMICS 

Amparo Martínez Micó 

 

Servei d’Educació Vial 

José Vicente Faubel 

 

Departament Relacions Internacionals 

Laura Bas Marian 

 

Serveis Opcionals. 

 

Gestió Mancomunada de Residus (env. lleugers i Pc) 

Oscar Gimenez Gras 

 

Equip SEAFI 

Verònica Boix Martínez 

Lorena Benavent Briz 

Olga Teruel  

Maria Artés 

 

UPC 

Angel Vallès Llorente 

Fortunato Tapia Cascales 

 

Serveis Socials 

Carlos Girbés Pol 

 

Servei de Dependència  

Eldina Vidal Pellicer 

 

EPA 

Ernest Llorca Ulzurrun de Asanza 

 

Servei d’Arxius. 

Mª Carmen Garrigues García 

Beatriz Mora Moya. 

 

Servei Assistència Tècnica 

Andreu Hoyos 

 

Gestió de multes. 

Noelia Girbés Calatayud 

José Vicente Faubel 

 

Servei Manteniment Informàtic 

Vicent Lloret Sananton 

 

OMIC 

Gema March Redal 

 

Servei Franqueig Pagat 

Gema Desantes Llàcer 

 

Servei Grua 

Gema Desantes Llàcer 

 

Servei Animals Abandonats 

Oscar Gimérnez Gras 

 

Oficina Comarcal d’Habitatge 

Mayka Sánchez 

David Salán 

 

Annex Consorci. 

 

Pilar Perez i Plàcid Madramany.(AER) 

Gema March (PATER) 

Graciela Olivert (Riberaturisme) 

 

 

 

 

 
Memòria 2016. Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 

Alzira, Gener 2017. 
 
Aquest document conté la compilació de part de la informació mes rellevant corresponent a l’activitat desenvolupada per la 
Mancomunitat de la Ribera Alta durant l’exercici 2016. La informació inserida en aquest document es correspon, llevat de 
possibles errades involuntàries, amb aquella que es troba recollida amb els distints expedients i estadístiques de seguiment 
de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Aquesta memòria també està disponible en la web de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta : www.manra.org 
 

http://www.manra.org/


 



  

 

La Mancomunitat de la Ribera Alta és una entitat local 

formada pels 35 municipis de la Ribera Alta que 

agrupen una població de 220.000 habitants distribuïts 

en un territori de 979,5 km2. Des de la Mancomunitat 

es gestionen diferents serveis d’interés per als 

municipis que la integren i constitueix un ens d’àmbit 

comarcal on té cabuda el debat d’aquelles qüestions 

que afecten els pobles de la comarca. Els municipis 

que integren la Mancomunitat de la Ribera  Alta són: 

GUIA DE SERVEIS 

MANCOMUNITAT DE LA 

RIBERA ALTA 

Què és la Mancomunitat de la Ribera Alta? 

Alberic  

Alcàntera de Xúquer 

l’Alcúdia 

Alfarp 

Algemesí 

Alginet 

Alzira 

Antella 

Beneixida 

Benifaió 

Benimodo 

Benimuslem 

Carcaixent 

Càrcer 

Carlet 

Catadau 

Cotes 

l’Ènova 

Gavarda 

Guadassuar 

Llombai 

Manuel 

Massalavés 

Montroi 

Montserrat 

la Pobla Llarga 

Rafelguaraf 

Real 

Sant Joanet 

Sellent 

Senyera 

Sumacàrcer 

Tous 

Turís 

Villanueva de Castellón 

c/ Taronger, 116 — ALZIRA 46600 

Tel. 962414142 — Fax 962414172 

www.manra.org — info@manra.org  

Què fa? 

- Promou serveis que busquen la 

millora efectiva del benestar de la 

població. 

- Participa i organitza diversos 

esdeveniments d’àmbit comarcal. 

- Coopera, participa i promou la 

divulgació de material d’estudi de 

la comarca escrit en la nostra 

llengua. 

- Lidera i forma part de 

programes europeus, estatals i 

autonòmics dirigits a la comarca. 

Per a desenvolupar les seues 

activitats, la Mancomunitat rep 

aportacions dels municipis que la 

formen, així com subvencions de 

diferents organismes públics. 

 

Òrgans de govern 

El Ple de la Mancomunitat és l’òrgan suprem de govern i 

administració de l’entitat i està integrat per representants 

dels municipis membres (l’alcalde i un regidor de cada 

municipi). La Presidència, les Vicepresidències i la Junta de 

Govern completen els òrgans de govern de la 

Mancomunitat. 
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MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

Recollida i Transport 

de Residus 

 

La Mancomunitat gestiona un 

sistema conjunt de recollida i 

transport de residus a la planta 

de reciclatge de RSU específics 

(envasos lleugers, de paper i de 

cartó). Tots els ajuntaments que 

estan adherits a aquest servei 

gaudeixen d’un programa anual 

de recollida d’aquests residus, 

adaptable a les necessitats 

puntuals que puga presentar cada municipi.  

La Mancomunitat també presta als municipis el servei de recollida de residus sòlids urbans 

(tant orgànica com la fracció resta), així com la recollida d’oli vegetal usat, que després de 

ser tractat es converteix en biodièsel. 

Servei d’Informes Ambientals 

Servei destinat als ajuntaments que expedeix els informes 

ambientals previs que es duen a terme al llarg del 

procediment d’atorgament de llicències ambientals. 

L’informe ambiental, que és vinculant, determina 

l’adequació del projecte en tots aquells aspectes ambientals 

i de seguretat que són de competència municipal (sorolls, 

vibracions, olors, sanejament, protecció d’incendis, seguretat, emissions, etc.) També inclou la 

qualificació de l’activitat, així com l’adequació de les mesures correctores proposades. 
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MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

Servei de Subministrament d’Aigua Potable 

La Mancomunitat de la Ribera Alta és la titular de l’explotació del pou de la Garrofera, que 

abasteix d’aigua potable Alzira, Alberic, Benimuslem i Massalavés. També gestiona 

l’abastiment d’aigua potable dels municipis de Guadassuar i l’Alcúdia. Amb aquest servei la 

Mancomunitat garanteix el subministrament d’aquestes poblacions de la comarca. 

Servei de Recollida Selectiva de Roba Usada 

La Mancomunitat realitza la recollida selectiva i gestió de roba 

usada i altres residus tèxtils mitjançant contenidors per al seu 

reciclatge. Aquest servei és gratuït per als municipis adherits, ja 

que les despeses d’arreplega i manteniment estan coberts pel 

valor dels residus. A més, la Mancomunitat elabora anualment una 

campanya d’informació i conscienciació sobre la importància del 

reciclatge en general, així com la recollida selectiva d’aquest tipus 

de residus. 

Servei d’Assistència Tècnica en Enginyeria Industrial 

Aquest servei mancomunat preveu les següents prestacions per als ajuntaments adherits:  

- Elaborar informes i dictàmens sobre la instal·lació, obertura i funcionament d’activitats. 

- Redactar informes d’activitats molestes i informes facultatius de tot tipus. 

- Elaborar tota classe de projectes, obres i treballs de la seua competència. 

- Dirigir les obres de promoció municipal. 

- Dirigir i inspeccionar les obres de particulars en què tinga intervenció l’ajuntament. 

- Col·laborar en la gestió preventiva amb els ajuntaments i fer d’interlocutor dels ajuntaments amb 

el servei de prevenció i salut, tot vigilant l’aplicació dels plans i mesures que es produïsquen. 

Adquisició de béns i materials 

 

Adquisició de forma mancomunada de 

diversos béns i materials (senyals, 

contenidors, etc.) per a ser utilitzats pels 

ajuntaments de la Mancomunitat de la Ribera 

Alta. L’adquisició d’aquests béns i materials 

es fa mitjançant convocatòries i la 

Mancomunitat finança una part important del 

cost d’aquestes adquisicions. 

Servei de Recollida i Control 

d’Animals Abandonats 

 

Setmanalment s’efectuen visites als 

diversos municipis que han sol·licitat la 

prestació d’aquest servei per a retirar tots 

aquells animals que deambulen de manera 

incontrolada per la localitat i portar-los a la 

canera. 
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MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

Serveis Socials Generals i 

d’Ajuda a Domicili 

 

Els Serveis Socials Generals de la 

Mancomunitat de la Ribera Alta ofereixen 

atenció i recursos destinats a previndre la 

marginació i promoure la integració 

d’aquelles persones o famílies que per 

diferents motius (dificultats econòmiques, 

manca d’autonomia personal, problemes 

d’integració social, etc.) necessiten l’ajuda i 

la protecció social per tal de cobrir les seues 

necessitats bàsiques. Aquest servei també 

ofereix ajuda a domicili per a les persones o 

famílies necessitades. 

Servei d’Atenció a Persones 

en Situació de Dependència 

 

La Mancomunitat gestiona els expedients de 

la Llei de la Dependència, en concret les 

sol·licituds d’ajudes assistencials i 

econòmiques corresponents. Els tècnics 

mancomunats també s’encarreguen de 

l’elaboració de l’Informe social, un document 

previ a la valoració de la situació de 

dependència que efectua posteriorment la 

Conselleria de Benestar Social, i de la 

Proposta Individual d’Atenció dels 

depenents a qui es concedeix la prestació, 

que pot ser econòmica o assistencial. 

Servei Especialitzat d’Atenció a 

Famílies amb Menors en 

Situació de Risc (SEAFI) 

És un servei especialitzat d’atenció a famílies 

amb menors en situació de risc: conflictes entre 

pares i fills, problemes de parella, separacions 

conflictives, dificultat a l’hora d’establir pautes 

educatives, patrons d’interacció violents, etc. 

Són prioritaris els casos de famílies en què s’ha aplicat una mesura de protecció per als menors 

(acolliment residencial o amb una família), a fi d’intervindre per afavorir el seu retorn amb la 

família biològica. El SEAFI està format per un equip interdisciplinari que actua en els casos 

derivats pels serveis socials municipals o per la Conselleria de Justícia i Benestar Social. 

DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS 

Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) 

 

L’Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) és un servei de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta que canalitza els esforços i coordina 
les polítiques de les administracions locals de la comarca en matèria 
d’habitatge. 

L’OCH pretén integrar tota la informació, gestió i tramitació sobre 
habitatge en un únic punt de prestació per a facilitar l’accés al 
ciutadà. 
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MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

Unitat de Prevenció Comunitària en 

Conductes Addictives (UPCCA) 

El seu objectiu és la prevenció de les drogodependències 

i la promoció d’una cultura saludable en tots els àmbits. 

- Àmbit escolar. Implicar professors i alumnes en els 

diferents programes de prevenció escolar i facilitar 

l’adquisició de coneixements i hàbits saludables. 

- Àmbit familiar. Assessorar i facilitar als pares els 

recursos bàsics per a fomentar l’educació i la 

comunicació operativa en la llar mitjançant les Escoles de 

mares i pares amb el programa Aprende a comunicar. 

- Àmbit comunitari. Promoure programes de formació 

i sensibilització de la societat en general i fer un 

seguiment dels casos de consum incipient de drogues. 

Agència de Mediació per 

a la Integració i la 

Convivència Social 

(AMICS) 

 

L’objectiu d’AMICS és fomentar la 

integració de les persones migrants i 

autòctones en la Ribera Alta utilitzant 

estratègies de sensibilització que 

previnguen i pal·lien situacions de 

risc i, al mateix temps, promoguen la 

convivència intercultural.  

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 

 

Servei d’informació, ajuda i orientació als consumidors i usuaris per a 

l'adequat exercici dels seus drets. S’encarrega de rebre queixes, 

denúncies, reclamacions i iniciatives, i tramitar-les pel procediment 

que siga aplicable davant les instàncies competents. L’OMIC també 

pot dur a terme, en coordinació amb la Generalitat Valenciana, 

inspeccions sobre els productes, béns i serveis que puguen suposar 

un risc o abús per als usuaris.  

Informació i 

Assessorament a la 

Dona (SIAD) 

 

La Mancomunitat ofereix als 

municipis un servei especialitzat 

d’informació i atenció jurídica per a la 

dona. La tipologia de consultes, 

orientacions i assistència jurídica és 

ampla, comprenent especialment 

qüestions sobre conflictes familiars i 

en matèria laboral i formativa.  
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MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

DEPARTAMENT DE CULTURA, FORMACIÓ I 
ASSISTÈNCIA A AJUNTAMENTS 

Servei d’Arxius 

 

La Mancomunitat presta als ajuntaments un servei per 

a l’organització i ordenació de la documentació 

administrativa d’acord amb la normativa ISAD. El 

servei té una doble finalitat: 

- Organitzar i adequar l’arxiu a les noves tecnologies 

d’organització, conservació i recuperació documental. 

- Recuperar, conservar i difondre el patrimoni 

documental. 

Servei d’Educació Vial 

 

Dirigit als escolars d’infantil i primària de la 

Ribera Alta amb l’objectiu de fomentar 

conductes i hàbits vials correctes i formar 

individus responsables conscients de la seua 

salut i seguretat, que comprenen les normes 

de circulació i són crítics amb els que no les 

respecten. 

Servei d’Estudis Comarcals 

 

Per donar a conéixer la realitat dels pobles 

de la Ribera, aquest servei publica una 

ampla diversitat d’estudis especialitzats com: 

- Història de la Ribera (6 volums) 

- Guia del patrimoni arquitectònic i Guia del 

patrimoni rural de la Ribera Alta 

- Vivim a la Ribera (Quadern de treball)  

- La natura en la Ribera Alta (CD), etc. 

Formació de Persones Adultes 

 

La Mancomunitat ofereix classes de 

preparació per als exàmens del títol de 

Graduat en ESO. També realitza cursos de 

valencià de preparació per a les proves de 

la Junta Qualificadora de Coneixements de 

Valencià, cursos d’espanyol per a 

estrangers i cursos d’anglés. 

Servei de Formació i de 

Promoció del Valencià 

El Servei de Formació i de Promoció del 

Valencià organitza activitats de formació 

destinades al personal dels ajuntaments, 

així com cursos de formació per a regidors 

sobre règim local. També disposa d’un 

servei de traducció i correcció de textos 

valencià/castellà per als ajuntaments. 

 

Servei d’Agranadora Mecànica 

La Mancomunitat de la Ribera Alta ofereix un 

servei d’agranadora mecànica pel qual els 

municipis adherits sol·liciten aquest servei per 

a realitzar la neteja viària de les zones 

indicades des de l’ajuntament. Aquest servei 

es pot realitzar d’una manera periòdica o 

puntual, segons les necessitats del municipi. 

Servei de Franqueig Postal  

 

Mitjançant un conveni entre la 

Mancomunitat i Correus, els ajuntaments 

adherits al servei poden enviar la seua 

correspondència amb el franqueig pagat 

amb un descompte del 5%. Aquest servei 

agilitza l’enviament de correspondència i 

possibilita el pagament mensual. 
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MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

Borsa Mancomunada 

d’Agents de Policia Local 

 

Amb la finalitat de cobrir les necessitats de 

nomenaments com a agents de policia local 

interí dels municipis mancomunats, la 

Mancomunitat de la Ribera Alta disposa 

d’una borsa on els ajuntaments poden 

acollir-se per a cobrir aquestes places.  

Servei de Retirada de 

Vehicles (Grua) 

 

Es tracta d’un servei totalment gratuït per als 

ajuntaments que implica la retirada de 

vehicles amb grua i la seua immobilització i 

custòdia. Suposa un estalvi important de 

recursos per als consistoris, que no poden 

prescindir d’un servei útil per a regular el 

trànsit com és la grua. 

Servei Assistència Informàtica 

 

La Mancomunitat presta als ajuntaments ad-

herits un servei de manteniment informàtic per 

a assegurar el funcionament dels equips i sis-

temes, així com de la seua xarxa informàtica 

interna en els apartats d’administració, correu 

electrònic, antivirus, còpies de seguretat, con-

nexió a internet, treball en xarxa, servidors 

interns, plataformes teleadministratives, etc. 

Servei de Gestió i Tramitació 

d’Expedients Sancionadors 

 

La Mancomunitat s’encarrega de processar i completar 

la informació remesa pels ajuntaments, la notificació de 

la denúncia, la instrucció i la resolució dels 

procediments, la tramitació de recursos i al·legacions i 

del cobrament de tot tipus de procediments 

sancionadors. Amb aquest servei els ajuntaments estalvien costos de procediment, s’asseguren 

tramitar el 100% de les denúncies i eviten els tràmits de l’expedient sancionador. 

Servei de Plataforma Elevadora 

Remolcable 

 

Amb aquest servei la Mancomunitat posa a disposició dels 

ajuntaments una plataforma elevadora remolcable  que pot 

elevar-se fins a 15 metres d’alçària per a la realització de 

treballs bàsics de manteniment. Addicionalment, la 

Mancomunitat ofereix la possibilitat de trasllat de la 

màquina mitjançant una furgoneta polivalent, que també pot 

ser sol·licitada pels ajuntaments per a altres usos. 

Cessió d’Equips per a la 

Celebració d’Actes Públics 

 

La Mancomunitat posa a disposició dels 

ajuntaments un conjunt d’equips per a 

utilitzar en actes públics que organitzen. 

Aquests elements, que la Mancomunitat 

cedeix de manera gratuïta, constitueixen un 

suport important per a la celebració 

d’esdeveniments de qualsevol tipus.  
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Les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa conformen el Consorci de la Ribera 

que té les finalitats següents: 

• Gestionar convenis de col·laboració signats entre la Mancomunitat de la Ribera 

Alta, la Mancomunitat Intermunicipal de la Ribera Baixa i altres organismes. 

• Gestionar els tres departaments del Consorci: 

 Agència Energètica de la Ribera (AER). 

 Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera (PATER). 

 Riberaturisme. 

C/ Taronger, 116 46600 - ALZIRA Tel. 96 241 41 42 

consorci@manra.org - www.manra.org/consorci-de-la-ribera 

 

Agència Energètica de la 

Ribera (AER) 

La principal finalitat de l’AER és 

promocionar les energies renovables i la 

implantació d’una cultura d’eficiència 

energètica, fomentant l’aprofitament dels 

recursos energètics de la comarca, així 

com la utilització d’energies renovables 

contribuint al desenvolupament 

sostenible de la comarca. 

Pacte Territorial per a 

l’Ocupació en la Ribera 

(PATER) 

 

El PATER té com a objectiu el 

desenvolupament econòmic de la 

comarca mitjançant accions per a la 

creació d’ocupació, la inserció 

sociolaboral i participar en les polítiques 

d’infraestructures i ordenació del territori. 

Riberaturisme 

 

Riberaturisme és  el departament 

encarregat de la gestió turística amb 

l’objectiu de planificar i executar accions 

conjuntes per a la promoció turística de 

la Ribera tenint en compte tant el seu 

patrimoni cultural com el patrimoni 

arquitectònic, gastronòmic i natural. 


