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ESBORRANY 
 

PLE DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 

Sessió extraordinària 
 

Lloc:    Saló de plens, ajuntament  de Villanueva de Castellón 
Data:  3 d’octubre de 2019 

            Sessió núm.       4/2019 
Hora:     19.30 – 20.10 h 

 

ASSISTENTS:   
President: Txema Peláez Palazón 
Vocals: 57 
 

Cadascun del vocals figura relacionat en annex a esta acta amb indicació per a cadascun d’ells de 

població, condició, nom i cognoms i grup polític comarcal al que pertanyen. 
 

Altres assistents: J. Lluis Blanco Vega, secretari, José Jesús Ribes Feliu interventor; Sergio Machí 

Felici, gerent. 
 

A Villanueva de Castellón, al lloc, a la data i a l’hora indicats, es reuniren les persones indicades, en la 

condició que per a cadascuna s’hi assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària prèviament 

convocada. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar en la convocatòria, 

són els del següent; 
ORDRE DEL DIA: 

1. ACTA DE SESSIONS ANTERIORS  
2. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
2.1. Nomenament de vicepresidents: donar compte 
2.2. Nomenament d'integrants i  constitució de la Junta  de Govern: donar compte 
2.3. Assumpció de la condició de comissió informativa per la Junta de Govern 
2.4. Determinació de la periodicitat de sessions plenàries 
2.5. Delegació competències del Ple a la Junta de Govern 
2.6. Determinació de la dedicació i retribució del càrrec de president 
2.7. Nomenament de representants en el Consorci de la Ribera 
2.8. Conveni de col·laboració amb Cruz Roja Española-Comité Provincial de Valencia. 
2.9. Creació del servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta per al subministrament d’aigua en alta als 
ajuntaments d’Alzira, la Barraca d’Aigües Vives i Carcaixent, procedent del Pou de la Barcella i Forcadell 
2.10. Adhesió a la Xarxa de serveis lingüístics valencians 
2.11. Sol·licituds de compatibilitat  
2.12. Ampliació del «Servei de selecció de personal mitjançant borsa de treball temporal» a diferents 
modalitats-llocs de treball 
2.13. «Servei d’Assistència Tècnica»: ampliació del servei a la modalitat d’enginyeria agrícola i ajust de les 
instruccions del servei. 
2.14. Reglament de procediments administratius de la Mancomunitat 
2.15. Modificació de crèdits del Pressupost/2019 
2.16. Compte General/2018 
3. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA 
4. PRECS I QÜESTIONS 

----------------------------- // ------------------------------- 
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Oberta la sessió es procedeix a tractar els assumptes de l'ordre del dia, amb el resultat que tot seguit 

s'indica: 
 

 

 

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
Es dóna compte de l’esborrany d’acta de la sessió de data 25 de juliol, la qual s’ha fet arribar als 

integrants del Ple amb anterioritat a la sessió. 
 

 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 

Primer. Aprovar l'acta de la sessió plenària  constitutiva,  celebrada amb data 25 de juliol de 2019, en 

els seus propis termes. 
 
 
 
2.1. Nomenament de vicepresidents: donar compte 
Es dóna compte dels Decrets de la Presidència, de data 16 de setembre i 3 d’octubre de 2019, de 
nomenament de vicepresidents amb indicació de l’ordre del seu nomenament. S’assenyala que en el 
segon dels dos decrets s’ha modificat la Vicepresidència designada a proposta del grup Compromís, a 
iniciativa del propi grup Compromís.  No es planteja debat. 
 
Seguidament es transcriu, textualment, la part resolutiva del Decret definitiu. 
 
«PRIMER. Aprovar el nomenament com a vicepresidents d’aquesta Mancomunitat, als vocals del Ple de la 
Mancomunitat que seguidament es relacionen, per l’ordre que hi s’indica: 
 

 Nom Grup comarcal 
1r Maria Josep Ortega Requena Grup Compromis 
2n Marta Trenzano Rubio Grup Socialista  
3r Francisco Teruel Machí Grup Popular 

 
SEGON. Inserir anunci d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’edictes. 
 
TERCER. Notificar esta resolució als vocals nomenats, als quals s’assenyalen els següents extrems: 

 Han d’acceptar el nomenament. 

 El nomenament s’entendrà tàcitament acceptat si en al termini de tres dies hàbils, comptadors des 
de la recepció de la notificació de la present, no es presenta la renúncia a acceptar-la. 

 El nomenament és efectiu des del mateix moment de l’acceptació, independentment de la inserció 
d’anunci al BOP.» 

 
Tots els presents queden assabentats. 
 
 
 
2.2. Nomenament d'integrants i constitució de la Junta de Govern: donar compte 
Es dóna compte dels Decrets de la Presidència, de data 13 de setembre i 3 d’octubre de 2019, de 
nomenament d’integrants de la Junta de Govern Local. . S’assenyala que en el segon dels dos decrets 
s’ha modificat el vocal integrant de la Junta a proposta del grup Compromís, a iniciativa del propi 
grup Compromís.  No es planteja debat. 
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Seguidament es transcriu, textualment, la part resolutiva del Decret definitiu. 
 
«PRIMER. Aprovar el nomenament com a integrants de la Junta de Govern, a proposta dels Grups Comarcals, 
als vocals del Ple de la Mancomunitat que seguidament es relacionen: 
 

Nom Condició 

TXEMA PELÁEZ PALAZÓN PRESIDENT M.RIBERA ALTA 

MARTA TRENZANO RUBIO PORTAVEU GRUP SOCIALISTA 

NEUS GARRIGUES CALATAYUD GRUP SOCIALISTA 

AMPARO ESTARLICH MARTORELL GRUP SOCIALISTA 

MARIA JOSEP ORTEGA REQUENA PORTAVEU GRUP COMPROMIS 

HECTOR ROIG ROIG GRUP COMPROMIS 

VICENTE J. MOMPÓ ALEDO GRUP POPULAR 

FRANCISCO TERUEL MACHI GRUP POPULAR 

ANTONIO CARRATALÀ MINGUEZ GRUP CIUTADANS PER ALBERIC 

PERE BLANCO VEGA ESQUERRA UNIDA 

JOSE VICENTE ALEMANY MOTES GRUP SOCIALISTES ALGINET 

ANTONIO HERNANDIZ CHERMES GRUP CIUDADANOS 

JESUS TIERRASECA RODRIGUEZ GRUP MIXTE 
 
SEGON. Formular al Ple de la Mancomunitat, en atenció al que en eixe sentit es disposa al Reglament Orgànic, 
proposta en el sentit de que la Junta de Govern assumeixca la condició de Comissió Informativa única per a tots 
els assumptes plenaris, inclosa la condició de Comissió Especial de Comptes. 
 
TERCER. Inserir anunci d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’edictes. 
 
QUART. Notificar esta resolució als vocals nomenats, als quals s’assenyalen els següents extrems: 

 Han d’acceptar el nomenament. 

 El nomenament s’entendrà tàcitament acceptat si en al termini de tres dies hàbils, comptadors des 
de la recepció de la notificació de la present, no es presenta la renúncia a acceptar-la. 

 El nomenament és efectiu des del mateix moment de l’acceptació, independentment de la inserció 
d’anunci al BOP.» 

 

Tots els presents queden assabentats. 
 
 
 
2.3. Assumpció de la condició de comissió informativa per la Junta de Govern 
Es dona compte del contingut i la motivació de la proposta. No es planteja debat. 
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Ateses les següents consideracions: 
 
1. El Reglament Orgànic de la Mancomunitat en l'article 9 estableix: 
"Article 9. Normes específiques de les comissions informatives 
.../... 
2. La Junta de Govern podrà assolir la condició de comissió informativa única, inclosa la condició de comissió 
especial de comptes" 
 

3. S'estima els més adient i ajustat a les necessitats i les circumstàncies de la Mancomunitat exercir 
eixa possibilitat prevista en el reglament. L'experiència dels darrers anys aconsella el manteniment 
d'eixa mesura. 
 
4. S'ha tractat la proposta al sí de la Junta de Govern, amb representació dels diferents grups 
comarcals. 
 
5.La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
6. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, en atenció al que en eixe sentit es disposa al Reglament Orgànic, l'assumpció per la 
Junta de Govern de la condició de Comissió Informativa única per a tots els assumptes plenaris, fins i 
tot els tractats en esta sessió plenària, inclosa la condició de Comissió Especial de Comptes. 

 
 
 
2.4. Determinació de la periodicitat de sessions plenàries 
Es dona compte del contingut i la motivació de la proposta.  No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. Una vegada constituïda la nova Corporació, cal  que en el plenari destinat a assumptes 
d'organització de la Mancomunitat, es determinen la dates i hora de celebracions de les sessions 
ordinàries  
 
Atès que l'article 19. dels estatuts de la Mancomunitat estableix que: 
  "respecte al Funcionament del Ple li serà aplicable el règim de funcionament que la normativa vigent en 
matèria de règim local preveu per al ple dels ajuntaments, amb les següents particularitats: 
 
1. Convocatòria: 
a) Les sessions ordinàries se celebraran com a mínim una vegada per semestre, sense perjudici de les sessions 
extraordinàries en la forma establerta en els Estatuts...//..." 
 

2. Considerant que les dates més convenients per a celebrar el Plenari son a meitat de mes, amb la 
finalitat de no coincidir amb les celebracions dels Plenaris dels municipis, i tenint en compte la 
diferència d'horari d'estiu i d'hivern 
 
3. S'ha tractat la proposta al sí de la Junta de Govern, amb representació dels diferents grups 
comarcals. 
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4.La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Determinar que les sessions ordinàries del Plenari de la Mancomunitat se celebraran, 
inicialment i sense perjudici de les possibles adaptacions a les circumstàncies concurrents, en els 
mesos de març, juliol i novembre, a les 19’00 hores, en horari d’hivern i a les 19’30 hores, en horari 
d’estiu, sense perjudici de les extraordinàries que es considere convenient realitzar. 
 
Segon. Comunicar aquest acord als municipis mancomunats per a que tinguen coneixement amb 
suficient antelació amb la finalitat de coordinació amb les sessions dels òrgans respectius de 
cadascun dels municipis. 

 
 
 
2.5. Delegació competencies del Ple a la Junta de Govern 
Es dona compte del contingut i la motivació de la proposta. El president explica la proposta. 
Assenyala que la delegació es fa per criteris de  costum i agilitat, però sempre informant al Ple.  No es 
planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. Vistes les competències atribuïdes pels Estatuts article 11 Punt 2.2 al Ple de la Mancomunitat: "El 
Ple, en la sessió d’organització considerarà, específicament, les atribucions a delegar en la 
Presidència i/o en la Junta de Govern, per tal d’afavorir el bon funcionament de l’organització de la 
Mancomunitat sense perjudici del seu control pel Ple"; així com,  les possibilitats de delegació 
establertes tant en els Estatuts i en la Llei de Mancomunitats de la CV, així com en la normativa 
general de Règim Local l' establerta en la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i les 
competències atribuïdes per aquesta als òrgans municipals. 
 
2. Es considera que cal establir un règim de delegacions del Ple allò més flexible possible, per a que el 
funcionament de la Mancomunitat siga més àgil amb la finalitat de posar en marxa serveis i activitats 
sense esperar a la sessió del Plenari donat que, per la naturalesa i composició d'aquest òrgan, les 
convocatòries del mateix no son tan habituals com en els Plens Municipals 
 
3. Per a la implantació de determinats serveis, s’ha iniciat en diverses ocasions, una fase prèvia 
experimental ó provisional en virtut d'acords amb altres administracions públiques, que precisen una 
resolució immediata, en funció de les respectives convocatòries i a la que és aplicable allò assenyalat 
anteriorment. 

  
4. S'ha tractat la proposta al sí de la Junta de Govern, amb representació dels diferents grups 
comarcals. 
 
5.La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
6. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
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El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Delegar en la Junta de Govern l'exercici de les competències del Ple de la Mancomunitat en 
matèria de contractació i creació i gestió de serveis, que puguen ser delegables de conformitat als 
Estatuts i a la normativa bàsica estatal. 
 
S'haurà de donar compte al Ple de la Mancomunitat de les resolucions adoptades en exercici de la 
delegació aprovada. 
 
En conseqüència, es deleguen les atribucions assenyalades en l'article 12, apartats e), g) h), k) i r) dels 
Estatuts de la Mancomunitat i tot allò que permeta la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985), 
sempre que no es requerisca una majoria qualificada i no se sobrepassen els percentatges establerts 
en la mateixa. 
 
Segon. Autoritzar a la Presidència i a la Junta de Govern per a iniciar els tràmits ó posar en 
funcionament serveis de la Mancomunitat, amb caràcter provisional ó experimental, quan això 
resulte necessari en funció d’acords amb altres administracions públiques i sense perjudici que la 
creació definitiva dels mateixos corresponga a la Junta de Govern ó Ple, segons allò establert en 
l’apartat anterior. 
 
Tercer. Delegar en la Presidència la sol·licitud de subvencions, ajudes, projectes,  programes i altres 
convocatòries que segons les respectives resolucions de les mateixes, cal que es demanen pel Ple, 
sense perjudici de donar compte a este. 

 
 
 
2.6. Determinació de la dedicació i retribució del càrrec de president  
Es dona compte del contingut i la motivació de la proposta. El president explica els antecedents i la 
motivació de la propopsta. El portavceu del grup PP pren la paraula per a explicar el vot del grup. 
Manifesta que consideren que la proposta és una retribució digna i ajustada. Que entenen que, 
sempre la proposta siga acceptable, no s’ha de fer política amb estes coses. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. S’estima adient i ajustat la determinació de la dedicació corresponent a l’exercici de les funcions 
pròpies de las Presidència de la Mancomunitat a una jornada completa, tot fixant, així mateix 
l’import de les retribucions corresponents a eixa dedicació en la quantitat que s’indica a la part 
resolutiva, la qual està dins de les previsions i criteris de la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies, així com d’allò establert en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals (R.O.F.R.J.C.L) i de aprovat  pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril modificada en este aspecte per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local  (Llei 27/2013 de 27 de desembre)  
 
2. Al pressupost vigent hi figura consignació adient i suficient per a atendre la despesa que comporta 
l’objecte d’este acord, incloses les cotitzacions a la seguretat social. Per als pressuposts dels exercicis 
2016 i següents, s’hauran d’incloure–hi, les previsions oportunes. 
 
3. Correspon al Ple de la Mancomunitat, amb ocasió de la celebració de la sessió extraordinària 
d’organització, resoldre a este respecte. 
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4.La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Determinar que a l’exercici de la Presidència de la Mancomunitat li correspon una dedicació 
completa de la jornada ordinària. 
 
Segon. Fixar les retribucions a percebre per la persona que ocupe la Presidència de la Mancomunitat 
en 45.000,00 € bruts anuals, distribuït en catorze mensualitats. 
 
Al pressupost figura consignació import adient i suficient per a atendre les despeses que comporta 
este acord, incloses les cotitzacions a la seguretat social corresponents. 
 
Tercer. Publicar este acord  en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
 
 
2.7. Nomenament de representants en el Consorci de la Ribera 
Es dona compte del contingut i la motivació de la proposta. El President explica la proposta, Comenta 
que la constitució de la Ribera Baixa està prevista qper al p’roper dia 22 d’octubre.  No es planteja 
debat.  
 
Ateses les següents consideracions: 
1. De conformitat als Estatuts del Consorci de la Ribera cal procedir a la renovació dels representants 
i atès que en l'article 7 dels Estatuts del Consorci estableix: 
“La Junta General del Consorci estarà constituïda pels representants de les entitats associades, en un nombre de 
divuit vocals que seran designats per aquelles, que siguen membres de la Junta de Govern de les 
Mancomunitats, en la forma i proporció que a continuació es determina. 
"a) El President de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i el President de la Mancomunitat de la Ribera Alta, com 
a vocals nats 
b) Vuit vocals designats per la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
c) Vuit vocals designats per la Mancomunitat Intermunicipal de la Ribera Baixa. 
.... La designació de representants es farà de la següent manera: 
Un representant per cadascun dels grups polítics que formen part de les Assemblees generals de les 
mancomunitats. 
La resta de membres seran elegits d’acord amb un criteri proporcional entre els grups polítics que formen part 
de les Assemblees generals de les mancomunitats." 
 

2. Atés la composició del Ple de la Mancomunitat i el nombre d'integrants dels diferents grups 
comarcals, procedeix determinar el nombre de representants en el Consorci a determinar per cada 
grup en la següent forma:  
  Grups Comarcals:  
Grup  Socialista ; 1 representant per determinar 
Grup Compromís;1 representant per determinar 
Grup Popular;1 representant per determinar 
Grup Esquerra Unida;1 representant per determinar 
Grup Ciudadanos;1 representant per determinar 
Grup Ciutadans per Alberic;1 representant per determinar 
Grup Socialistes Alginet;1 representant per determinar 
Grup Mixte;1 representant per determinar 
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3. S'ha tractat la proposta al sí de la Junta de Govern, amb representació dels diferents grups 
comarcals. 
 
4. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Designar com a representants de la Mancomunitat de la Ribera Alta en la Junta General del 
Consorci de la Ribera als vocals que seguidament es relacionen: 
 

Nom a proposta del  
GRUP COMARCAL 

Nom a proposta del  
GRUP COMARCAL 

MARTA TRENZANO RUBIO 
SOCIALISTA 

 
PERE BLANCO VEGA ESQUERRA UNIDA 

HECTOR ROIG ROIG COMPROMIS 
JOSE VICENTE ALEMANY 
MOTES 

GRUP SOCIALISTES ALGINET 

FRANCISCO TERUEL MACHI PP 
ANTONIO HERNANDIZ 
CHERMES 

GRUP CIUDADANOS 

ANTONIO CARRATALÁ 
MINGUEZ 

CIUTADANS PER 
ALBERIA 

JESUS TIERRASECA 
RODRIGUEZ 

GRUP MIXTE 

 
Segon. Traslladar aquest acord al Consorci de la Ribera. 

 
 
 
2.8. Conveni de col·laboració entre Cruz Roja Española-Comité Provincial de Valencia i la 
Mancomunitat de la Ribera Alta 
Es dona compte del contingut i la motivació de la proposta. El President explica el conveni marc, hi 
han actuacions previstes.  No es planteja debat. 

 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta compta amb un servei de promoció de la integració i la 
convivència amb persones migrades, dins de la xarxa Pangea de la Comunitat Valenciana. La realitat 
de la població estrangera en la nostra comarca, que representa un 6,7% del total, ha de comportar el 
plantejament de nous reptes per a la convivència i també la recerca de noves oportunitats que cal 
abordar des d’una perspectiva global i integradora. 
 
2. Es planteja la formalització d'un Conveni amb la Creu Roja-Comité Provincial de València amb 
l’objecte d’establir un marc de col·laboració per a desenvolupar accions que resulten d’interès mutu. 
En l’actualitat el conveni preveu l’ impartició de sessions formatives destinades a l’alfabetització 
lingüística per part del departament de PANGEA, així com la possibilitat de l’impartició d’altres tipus 
de formació com per exemple cursos d’informàtica i noves tecnologies. 
 
És per tant, finalitat de la Mancomunitat oferir estes sessions formatives destinades a l’alfabetització, 
així com qualsevol formació relacionada amb les activitats que impartix el departament PANGEA.  
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3. El Conveni té per objecte un acord marc de cooperació i col·laboració per una duració d’un any 
prorrogable fins a un màxim de quatre anys  
 
4. Cal aprovar la redacció del Conveni. 
 
5. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
6. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 

 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, pel que fa la Mancomunitat de la Ribera Alta, conveni amb la Creu Roja-Comité 
Provincial de València amb l’objecte d’establir un marc de col·laboració per a desenvolupar accions 
que resulten d’interès comú. En concret, per a l’impartició de sessions formatives destinades a 
l’alfabetització lingüística per part del departament de PANGEA, així com per a l’impartició d’altres 
tipus de formació com cursos d’informàtica i noves tecnologies. 
 
A l'expedient constarà exemplar,  diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat, del conveni aprovat. 
 
Segon. Facultar a la Presidència tant per a la firma del conveni, com  a la realització de les gestions 
que siguen oportunes a tal fi. 
 
 
 
2.9. Creació del servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta per al subministrament d’aigua en alta 
als ajuntaments d’Alzira, la Barraca d’Aigües Vives i Carcaixent, procedent del Pou de la Barcella i 
Forcadell 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El President explica la proposta, 
antecedents a este servei i fins del mateix.  No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1.Els Ajuntaments d’Alzira, de la Barraca d’Aigües Vives i de Carcaixent, mitjançant acord dels seus 
respectius plenaris han sol·licitat a la Mancomunitat de la Ribera Alta que assumisca la titularitat dels 
pous anomenats de la Barcella i de Forcadell, mitjançant este servei instrumental i que aquesta 
sol·licite a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la preceptiva concessió. Així mateix s’ha aprovat 
el conveni regulador del servei. 
 
2. Estos Ajuntaments són titulars del servei de subministrament d’aigua potable a les seues 
respectives poblacions, tenint aquesta competència la naturalesa de pròpia, obligatòria i reservada, 
segons allò previst en els articles 25.2.l), 26.1.a) i 86.3 de la Llei 7/1.985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local. 
 
3. Tots tres ajuntaments comparteixen l’explotació d’uns pous de subministrament d’aigua, el Pou 
denominat de la Barcella, (Coordenades U.T.M. X: 727.569,000 – Y: 4.330.383,116), inscrit en 
l’inventari de bens a l’epígraf I, codi U-0721 i en el registre de la propietat de Carcaixent al tom 1653, 
llibre 282, foli 154, finca 23.878, inscripció 2a; i el denominat de Pou de Forcadell (Coordenades 
U.T.M. X: 728.371,000 - Y: 4.330.422,940), inscrit en el registre de la propietat d’Alzira al tom 2.286, 
llibre 907, foli 67, finca 61.507, inscripció 1a. 
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4. Els Estatuts vigents de la Mancomunitat de la Ribera Alta preveuen en els seus articles 5.1. i 6.1.a), 
estableixen: 
 
Article 5. Facultats i potestats 
1.1. La Mancomunitat té facultat per a intervindre en totes les matèries atribuïdes als municipis, especialment 
quan l’exercici d'eixes facultats es faça a un àmbit superior al municipal. 
1.2. Els municipis adherits, davant la necessitat o conveniència de realitzar actuacions i/o de prestar serveis, 
amb un àmbit territorial superior al d’un municipi, consideraran prioritàriament l’atenció d’eixa necessitat des 
de l’ens comarcal que és la Mancomunitat, a la qual hauran de donar audiència abans de resoldre eixe respecte. 
1.3. La Mancomunitat es postula davant les altres administracions públiques territorials com a ens apte i idoni 
per a l’atenció de necessitats, la realització d’actuacions i/o la prestació de serveis, amb un àmbit territorial 
superior al d’un municipi. 
1.4. La Mancomunitat podrà assumir la delegació d’atribucions, funcions o serveis, ja siguen de simple 
tramitació o informació o siguen resolutives, que al seu favor s’aproven per la Generalitat Valenciana o per 
altres administracions públiques. 
... 
Article 6. Fins 
1. La Mancomunitat podrà assumir activitats destinades a l'atenció dels següents fins: 
a) La prestació de serveis relacionats amb les matèries i competències en què la legislació vigent admet que els 
municipis actuen mancomunadament, com són: 
... 
- Abastiment d'aigua potable a domicili. 
... 
 
Així es conclou que resulta possible per a la Mancomunitat de la Ribera Alta la creació i prestació 
d’un servei als tres ajuntaments amb el qual es gestione la titularitat conjunta del pou. Es tractaria 
d’un servei merament instrumental, adreçat a aprofitar l'estructura, ja existent, de la Mancomunitat, 
per a evitar la creació d'una nou organisme administratiu amb la complicació administrativa i 
econòmica que això suposa. Els tres ajuntaments cedirien la titularitat del pou a la Mancomunitat de 
la Ribera Alta, tot regulant en un «Conveni regulador» el règim de funcionament i gestió del servei, 
així com també la previsió d’una possible extinció del servei. 
 
D’altra banda cal assenyalar que la creació d’eixe servei instrumental no suposara, en sí mateix, cap 
despesa per a la Mancomunitat de la Ribera Alta i que qualsevol despesa concreta que poguera 
generar el servei es repercutiria/assumiria per part dels tres ajuntaments, en la proporció/criteri de 
repartiment establert en el conveni regulador. Igualment, qualsevol responsabilitat en el 
funcionament i gestió del pou seria assumida pels tres ajuntaments. 
 
En la part resolutiva s’arreplega el «Conveni regulador del servei». 
 
5. El President ha formulat proposta de resolució. 

 
6. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 

 
7. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 

 
Primer. Aprovar la creació del Servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta per al subministrament 
d’aigua en alta als ajuntaments d’Alzira, la Barraca d’Aigües Vives i Carcaixent, procedent del Pou de 
la Barcella i Forcadell amb subjecció al següent, 
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«CONVENI REGULADOR: 
 
- L’Ajuntament d’Alzira continuarà mantenint el caràcter de propietari del referits pous La Barcella i 
Forcadell i els ajuntaments de Carcaixent i La Barraca d'Aigües Vives mantindran , igualment, les 
canalitzacions i instal·lacions afectes al servei que li son pròpies, tot transferint a la Mancomunitat la 
possessió i el ple ús d'aquests en tant esta continue prestant-se el servei. 
 
- La Mancomunitat de la Ribera Alta serà la titular (en nom i representació dels tres Ajuntaments) de 
la concessió administrativa d’aigües soterrànies per l’abastiment d’aigua potable de les dues 
poblacions, i en conseqüència haurà de sol·licitar-la expressament a la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer. 
 
- El dret a l’explotació del pou es distribuirà entre els tres ajuntaments en funció de la població 
potencial beneficiada per l’abastiment. 
 
- Les depeses, de qualsevol tipus que genere el pou, (si hi hagueren en el seu cas en relació a seua 
explotació, manteniment, millora, ...) i també les que puga generar el servei instrumental 
mancomunat relatiu a la titularitat del mateix, s’assumira pels tres ajuntaments en funció de .la 
mateixa proporció establerta a l’apartat anterior. 
 
A eixe efecte, la Mancomunitat facturarà periòdicament, en els terminis que s’acorden, als tres  
municipis les despeses generades i que no estiguen compreses en les despeses cobertes per la general 
aportació que fixe anualment per a tots els municipis integrants d’aquesta, en concepte de «quota 
específica» per la prestació del servei. 
 
- No es podran incorporar a aquest servei altres municipis inclosos en l’àmbit territorial de la 
Mancomunitat, sense la prèvia i expressa aprovació dels tres ajuntaments actualment beneficiaris. 
 
- En el supòsit que els tres ajuntaments, conjuntament, decidiren recuperar-ne la titularitat del servei 
o que la Mancomunitat no volgués/pogués continuar amb la seua prestació, hauria de comunicar-se 
a les altres parts amb una antelació mínima d’un any, havent-se de constituir en el termini màxim de 
dos mesos, a comptar des de eixa data, una Comissió formada per un representant de cadascuna de 
les Entitats Locals implicades, per a determinar el règim transitori i la resolució de les qüestions 
econòmiques i tècniques que això supose. 
 
- En cas de separació d’algun dels municipis beneficiaris del servei de la Mancomunitat, o dissolució 
d’aquesta, s’estarà a allò disposat en els Estatuts de la mateixa. 

 
- En tot allò no previst en aquest conveni s’estarà subjecte a la normativa de dret públic reguladora 
de la prestació dels serveis públics i del béns dels Ens Locals, així com a la normativa en matèria de 
contractació pública, a la Llei 7/1.985 reguladora de les Bases del Règim Local, el Text Refós de 
disposicions vigent en matèria de règim local aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1.986, al 
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i al Reglament de Béns de les Entitats Locals.» 

 
Segon. Instar de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer l’expedició a favor de la Mancomunitat de 
la Ribera Alta de concessió administrativa segons allò previst en l’article 81.1. de la Llei d’Aigües, en 
base als oportuns documents tècnics. així com també per a les posteriors i preceptives gestions de 
legalització de les instal·lacions del pou i de distribució de l’aigua que siga conjunta per als tres 
ajuntaments. 
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2.10. Adhesió a la Xarxa de serveis lingüístics valencians  
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El President explica la proposta, 
recorda els serveis de l’Oficina Comarcal als municipis.  No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. El 14 de febrer de 2019 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el Decret 
13/2019, de 8 de febrer, del Consell, de creació de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians. 
Del decret resulten especialment rellevants els següents preceptes: 
- Article 2: «la Xarxa és el conjunt organitzat d'entitats públiques titulars de serveis de planificació lingüística 

que té com a finalitat crear un espai de treball i diàleg, així com les sinergies adequades, que permeten 
compartir i intercanviar informació, experiències i interessos comuns als serveis lingüístics valencians amb la 
finalitat d'avançar en la normalització lingüística.» 
 

- Article 5 (objectius): 
«a) Crear un espai de treball on s’elaboren estratègies conjuntes de planificació lingüística mitjançant les quals 
es puguen assolir els seus objectius de manera més eficaç. 
b) Articular-se com un canal àgil de comunicació entre el departament del Consell amb competències en 
matèria de política lingüística i els serveis lingüístics valencians de les entitats locals i les universitats públiques, 
a fi d’intercanviar informació d’interès relativa a les activitats de dinamització que realitzen cadascuna 
d’aquestes. 
c) Organitzar conjuntament activitats i programes relacionats amb la normalització del valencià en els diferents 
àmbits d’ús social. 
d) Facilitar que les administracions que la integren puguen compartir eines i recursos en totes aquelles 
qüestions relacionades amb les funcions pròpies dels serveis lingüístics valencians. 
e) Impulsar, de manera conjunta i coordinada, accions formatives i de reciclatge dels professionals que integren 
els serveis lingüístics valencians. 
f) Potenciar i visibilitzar els serveis lingüístics valencians com a centres de dinamització social del valencià, i 
afavorir-ne la consolidació com a centres de referència en qüestions de normalització lingüística. 
g) Fixar criteris d’avaluació i indicadors unificats que permeten obtindre dades sobre la incidència de les 
activitats dels serveis lingüístics valencians en la normalització del valencià.» 
 

- Article 6 (integrants): «les entitats locals de la Comunitat Valenciana amb serveis destinats a la planificació 

lingüística que sol·liciten expressament adherir-s’hi.» 
 

- Article 7 (direcció tècnica i govern de la Xarxa): 
«1. La Xarxa estarà coordinada pel departament de la Generalitat amb competències en matèria de política 
lingüística, el qual n’assumirà la direcció tècnica, a més de ser el responsable d’impulsar-ne i facilitar-ne 
l’activitat, de proporcionar-hi suport tècnic i administratiu i exercir la seua interlocució. 
... 
4. El govern de la Xarxa correspondrà al Consell dels Serveis Lingüístics Valencians, òrgan administratiu de 
caràcter col·legiat integrat en l’Administració del Consell, a través de la conselleria competent en matèria de 
política lingüística, de la qual dependrà i exercirà la seua direcció.» 
 

- Article 8 (procediment d’adhesió): 
«1. Les entitats que desitgen adherir-se a la Xarxa i que complisquen els requisits prevists en el capítol II hauran 
de formalitzar la sol·licitud d’adhesió fent servir el model normalitzat que estarà disponible en la web de la 
conselleria amb competències en matèria de política lingüística. 
2. Les sol·licituds, signades per la persona que represente legalment a l’entitat, juntament amb la documentació 
que es demane, es presentaran en el registre electrònic de la Generalitat, o per qualsevol dels mitjans que 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 
 

Seu : C\ taronger, 116. 46600 Alzira. Telèfons 962414142 Fax 962414172 
Correu electrònic: info@manra.org   http:\\www.manra.org 

 

preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, i aniran adreçades a 
la direcció general de la Generalitat amb competències en matèria de política lingüística. 
3. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent: 
a) Acord d’adhesió a la Xarxa aprovat per l’òrgan de govern de l’entitat local o de la universitat pública de què 
es tracte. 
Aquest acord d’adhesió incorporarà la declaració relativa a les instal·lacions i al personal en els termes prevists 
en el model normalitzat que estarà disponible en la web de la conselleria amb competències en matèria de 
política lingüística. 
b) Designació de les persones representants de l’entitat local o de la universitat i de les suplents. 
4. La integració d’una entitat a la Xarxa es fa per acord del Ple del Consell dels Serveis Lingüístics Valencians, el 
qual es notificarà a l’entitat sol·licitant dins del termini de 10 dies des de la data d’adopció de l’acord.» 
 

2. S’estima convenient per als interessos, la bona marxa i les aspiracions de la Mancomunitat 
l’adhesió a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians. 
 
3.La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
4. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 

 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Sol·licitar l’adhesió de la Mancomunitat de la Ribera Alta a la Xarxa Pública de Serveis 
Lingüístics Valencians. 
 
A eixe efecte, es manifesta que l’entitat disposa en la seua relació de llocs de treball d’un lloc de 
treball de Tècnic de Promoció Lingüística, classificat com a A1, amb qualificació professional 
adequada per a realitzar les tasques pròpies dels serveis lingüístics. 
 
Segon. Designar com a representant de Mancomunitat de la Ribera Alta en la Xarxa Pública de Serveis 
Lingüístics Valencians, a les següents persones: 
 
• Representant titular: tècnic/a lingüístic/a de Mancomunitat de la Ribera Alta; actualment, Ernest 
Llorca Ulzurrun de Asanza.  
• Representant suplent: president/a de la Mancomunitat de la Ribera Alta; actualment, Txema Peláez 
Palazón. 
 
Tercer. Facultar a la Presidència de la Mancomunitat de la Ribera Alta, per a signar la documentació 
necessària per a donar compliment a este acord. 
 

Quart. Traslladar este acord a les persones interessades, així com també a l’entitat Xarxa Pública de 
Serveis Lingüístics Valencians, a l’efecte de que el Ple del Consell dels Serveis Lingüístics Valencians 
n’acorde la integració d’aquesta Mancomunitat. 

 
 
 
2.11. Sol·licituds de compatibilitat  
Es dóna compte del contingut i de la motivació de Les diferents propostes relatius a este assumpte. El 
president explica que el reconeixement, o nom de la comptabiltat5 és una qüestió reglada. Els 
funcionaris tenen dret al reconeixement si s’acompleixen les condicions determinades a l’afecte. Tots 
els presentes queden assabentats. 
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2.11.1. Sol·licitud de reconeixement de compatibilitat a enginyer tècnic industrial 
Ateses les següents consideracions: 
1. Javier Ciscar Cuña és funcionari interí per programa d’esta Mancomunitat, adscrit al Servei 
mancomunat ASSISTÈNCIA TECNICA-MODALITAT – modalitat ENGINYERIA INDUSTRIAL. 
 
2. Amb data 18 de gener de 2019 ha sol·licitat compatibilitzar el lloc de treball amb l’activitat 
professor associat a la  Universitat Politècnica de València. 
 
3. S’ha emes informe jurídic. 
 
A més, en tractar-se l’activitat per a la qual sol·licita la compatibilitat de professor d’Universitat, la 
normativa vigent admet la possibilitat de compatibilitzar les dues activitats. 
 
Fonaments de dret:  
I. Llei 53/1984 de 26 de desembre i RD 598/1985 de 30 d’abril sobre Incompatibilitats del Personal al 
servei de l’administració pública així com la Llei Valenciana 10/2010 de 30 d’abril. 

 
II. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
III. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Reconèixer a Javier Ciscar Cuña, amb DNI: 73775307R, la compatibilitat per a l’exercici de 
l’activitat professional de professor associat a l’ Universitat Politècnica de València, amb la  activitat 
d’enginyer tècnic industrial que, com a funcionari interni per programa, grup A2, adscrit al servei 
Assistència Tècnica, modalitat Enginyeria Tècnica Industrial, desenrotlla en esta entitat local; amb 
subjecció a les següents condicions: 
 
- No podrà treballar en projectes amb els quals tinga relació o coneixement en virtut de la seua 
condició de funcionari públic d’esta Mancomunitat. 
 
- No podrà treballar en projectes ubicats en els termes municipal en el/s qual/s desenrotlle les seues 
funcions com a funcionari públic d’esta Mancomunitat. 
 
- La jornada de treball exercida en virtut d’este reconeixement de compatibilitat no podrà excedir del 
50% de la jornada de treball ordinària. Tampoc no podrà suposar alteracions de la jornada de treball 
en el servei públic mancomunat al qual està adscrit el funcionari 
 
Segon. Traslladar este acord a la persona interessada. 
 
 
 
2.11.2. Sol·licitud de reconeixement de compatibilitat a educadora social. 
Ateses les següents consideracions: 
1. Marta Pérez Penadés és funcionaria pública interina, per programa, educadora social, d’esta 
Mancomunitat, adscrita al Servei mancomunat EEIIA. 
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2. Marta Pérez Penadés ha presentat la sol·licitud en data  22 de gener de 2019, de reconeixement 
de la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada professional com a educadora social, sent 
que te una jornada parcial del 50,60%  
 
3. Resulta aplicable la Llei 53/1984 i el RD 598/1985, sobre Incompatibilitats del Personal al servei de 
l’administració pública, així com també la Llei Valenciana 10/2010. 
 
4. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Reconèixer a Marta Pérez Penadés, funcionaria pública interina, per programa, Educadora 
Social, d’esta Mancomunitat, adscrita al Servei mancomunat EEIIA; la compatibilitat per a l’exercici 
professional privat de la seua professió; amb subjecció a les següents condicions: 
 
- No podrà treballar en projectes amb els quals tinga relació o coneixement en virtut de la seua 
condició de funcionari públic d’esta Mancomunitat. 
 
- No podrà treballar en projectes ubicats en els termes municipal en el/s qual/s desenrotlle les seues 
funcions com a funcionari públic d’esta Mancomunitat. 

 
- La jornada de treball exercida en virtut d’este reconeixement de compatibilitat no podrà excedir de 
la resta de hores pendents de cobrir fins arribar a la totalitat de les hores d’una jornada de treball 
ordinària. Tampoc no podrà suposar alteracions de la jornada de treball en el servei públic 
mancomunat al qual està adscrit el funcionari. 
 
Segon. Traslladar este acord a la persona interessada. 
 
 
 
2.11.3. Sol·licitud de reconeixement de compatibilitat a enginyer tècnic. 
Ateses les següents consideracions: 
1. Juan José Montoliu Marcet és funcionari públic interí, per programa, enginyer industrial, d’esta 
Mancomunitat, adscrit al Servei d’assistència tècnica-modalitat enginyeria industrial. 
 
2. Juan José Montoliu Marcet ha presentat la sol·licitud en data  19/9/2019  de reconeixement de la 
compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada professional com a enginyer industrial, sent que té 
una jornada parcial del 37,33% 
 
3. Resulta aplicable la Llei 53/1984 i el RD 598/1985, sobre Incompatibilitats del Personal al servei de 
l’administració pública, així com també la Llei Valenciana 10/2010. 
 
4. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
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El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 

 
Primer. Reconèixer a JUAN JOSE MONTOLIU MARCET, amb DNI 18958370E funcionari públic interi, 
per programa, Enginyer Industrial, d’esta Mancomunitat, adscrit al Servei mancomunat d’assistència 
tècnica; la compatibilitat per a l’exercici professional privat de la seua professió; amb subjecció a les 
següents condicions: 
 
- No podrà treballar en projectes amb els quals tinga relació o coneixement en virtut de la seua 
condició de funcionari públic d’esta Mancomunitat. 
 
- No podrà treballar en projectes ubicats en els termes municipal en el/s qual/s desenrotlle les seues 
funcions com a funcionari públic d’esta Mancomunitat. 

 
- La jornada de treball exercida en virtut d’este reconeixement de compatibilitat no podrà excedir de 
la resta de hores pendents de cobrir fins arribar a la totalitat de les hores d’una jornada de treball 
ordinària. Tampoc no podrà suposar alteracions de la jornada de treball en el servei públic 
mancomunat al qual està adscrit el funcionari. 
 
Segon. Traslladar este acord a la persona interessada. 
 
 
 

2.12. Ampliació del «Servei de selecció de personal mitjançant borsa de treball temporal» a 
diferents modalitats-llocs de treball 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El President explica la proposta. 
Comenta que hi han varies convocatòries amb termini obert fins el 30/X. No es planteja debat. Es 
pregunta per la possibilitat de fer nomenaments d’agent de la PL interins i es contesta que eixa és 
una qüestió independent de la vigència de la borsa de treball. Que cada Ajuntament ha de 
determinar si entén que es poden, o no, fer nomenaments d’agent de la PL interins. 

 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat compta amb el “Servei de selecció de personal interí mitjançant borsa de treball 
temporal”, actualment adreçat exclusivament a la selecció d’agents de la PL. 
 
2. Diversos ajuntaments han manifestat el seu interès per poder disposar d’una borsa de treball 
temporal d’altres especialitats professionals. 
 
3. Entre les finalitats de la Mancomunitat establertes en els seus Estatuts, figura la de facilitar les 
gestions administratives del ajuntaments integrants de l’entitat. Així l'article 22 dels Estatuts de la 
Mancomunitat estableix en matèria de personal interí que la Mancomunitat, de forma motivada, 
podrà autoritzar l’aplicació/utilització de les borses de treball temporal que esta tinga aprovades i en 
vigor, per qualsevol dels ajuntaments integrants o per qualsevol de les entitats públiques en què té 
participació; article que dóna empara a la creació de borses de treball temporal per esta 
Mancomunitat i també a la seua utilització pels Ajuntaments adherits, conformement es preveu en 
aquest "Servei de selecció d’agents de PL interins mitjançant borsa de treball temporal”. 
 
A més, entre les serveis mancomunats prevists en els Estatuts de la Mancomunitat figura, en l'article 
23.5, apartat 17, el «Servei de col·laboració en les gestió informàtica, arxivística i administrativa dels 
municipis»; el qual empara la prestació de serveis adreçats a facilitar la selecció del personal a 
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ocupats pels ajuntaments adherits en general, i en particular aquest "Servei de selecció d’agents de 
PL interins mitjançant borsa de treball temporal”. 
 
3. Els servei ja compta amb instruccions de funcionament i amb Normes reguladores del 
funcionament de la borsa, aprovades i publicades. 
 
4. La Mancomunitat compta, prèviament negociades, amb bases generals de selecció del seu 
personal, tant el personal interí/temporal, com el fix. 
 
5. S’estima convenient que la Junta de Govern aprove, experimental, l’ampliació del servei de borses 
de treball temporal i la realització de les gestions tendents a la seua creació i posada en 
funcionament. 
 
6. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 

 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, l’ampliació del “Servei mancomunat de selecció de personal interí mitjançant borsa 
de treball temporal”, per tal d’incloure en el mateix qualsevol tipus de lloc de treball/especialitat 
professional que puga resultar d’interès per als municipis adherits i/o per a la pròpia Mancomunitat.  
 
Inicialment es determinen com a especialitats a atendre pel servei, les següents: 0. Agents de la PL. 1. 
Administratiu/va. 2. Tècnic/a jurídic/a. 3. Psicòleg/a. 4.Arquitecte/a. 
 
Correspon a la Junta de Govern l’ampliació/determinació en el futur de les concretes especialitats 
professionals del servei, així com els possibles ajustos en les instruccions del servei i/o en les Normes 
de funcionament de les borses de treball temporal. 
 
Correspon a la Presidència l’aprovació de les bases específiques reguladores de cada procés de 
selecció, les quals s’hauran d’ajustar a les bases generals vigents. 
 
Segon. Facultar a la Presidència per a totes aquelles actuacions necessàries per a la posada en 
funcionament del servei. 
 
Tercer. Traslladar este acord als municipis integrants de la Mancomunitat. 

 
 
 
2.13. «Servei d’Assistència Tècnica»: ampliació del servei a la modalitat d’enginyeria agrònoma i 
ajust de les instruccions 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president i el gerent expliquen la 
proposta. El president explica la diferencia amb les. anteriors borses, comenta que a petició d’alguns 
ajuntaments s’han ampliat les especialitats. Explica la situació de la subvenció de la Diputació pera 
tècnics en municipis de menys de 5000 habitants. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta ofereix als municipis hi adherits el “Servei mancomunat 
d'assistència tècnica», el qual inclou diferents modalitats: «Enginyeria Tècnica industrial», 
«Arquitectura Superior», i «Enginyeria Forestal i del Medi Rural». 
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2. A proposta de diversos ajuntaments membres, es proposa ampliar el servei d’assistència tècnica 
per a incloure el servei Enginyeria Agrícola. 
 
3. El cost que suposa la prestació d’este servei haurà de ser sufragat pels ajuntaments dels municipis 
que s’ adherisquen, en funció de les hores setmanals de dedicació del professional en el municipi en 
qüestió, d’acord amb les Instruccions del Servei. 
 
4. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l'ampliació del «Servei d'assistència tècnica» amb la incorporació de la modalitat del 
«Servei d'assistència tècnica en Enginyeria Agrícola», així com el corresponent ajust de les 
instruccions del servei. 
 
A l’expedient constarà, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, l’ajust de les instruccions del 
servei aprovat. 
 
Segon. Facultar a la Presidència per a tot allò necessari per a l’execució d’este acord. 
 
Tercer. Traslladar l’acord adoptat als municipis mancomunats. 

 
 
2.14.Reglament de procediments administratius de la Mancomunitat 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president i el secretari expliquen la 
proposta. No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents 
1.La normativa vigent arreplega diferents moments en els que es fa necessari una regulació de 
caràcter merament «procedimental» municipal. De vegades per exigència de la norma i de vegades 
per conveniència per a la bona marxa i dels procediments administratius municipals o per a millorar 
el funcionament administratiu de l’organització municipal.  
 
2. S’ha confeccionat proposta de reglament amb una redacció que, per raons d’urgència de la 
regulació en esta matèria, se centra de forma quasi exclusiva en la regulació de l’aplicació de 
reduccions a l’import de les sancions a exigir per la comissió d’infraccions administratives. 
 
3. Els serveis jurídics municipals han emès informe. 
 
Fonaments 
1. Normativa aplicable: 
 Article 149.1.18 de la Constitució espanyola (CE). 
 Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL). 
 Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de RL (RDLeg. 781/1986) (TRRL).  
 Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).  
 Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC). 
 Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic 
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 Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les EL(ROF) (RD 2568/1986). 
 
2. Resulten especialment rellevants per a l’objecte d’este procediment els articles 4.1..a) i 22.2.b) de 
la LBRL, 55 del TRRL i 85 i ss i 128 i ss de la LPAC. 
 
3. S’estima convenient aprovar un reglament de procediments administratius de la Mancomunitat i 
resulta necessari començar la seua redacció, sense perjudici de posteriors ampliacions del seu 
contingut, amb la regulació relativa als procediments per infraccions administratives amb la finalitat, 
bàsicament, de facilitar i millorar l’aplicació de reduccions a l’import de les sancions econòmiques a 
imposar als ciutadans responsables d’infraccions administratives. 
 
4. Considerades diferents alternatives al respecte s’estima convenient contemplar i regular la 
possibilitat d’aplicar reduccions a l’import de les sancions econòmiques per la comissió d’infraccions 
administratives, així com també la possibilitat de substituir, en determinats casos i de forma 
excepcional, el pagament de la sanció per mesures alternatives; en la forma i condicions regulades en 
el reglament. 
 
5. El procediment requereix d’aprovació inicial, exposició publica i aprovació definitiva en el cas de 
que es plantegen al·legacions i/o observacions al text aprovat inicialment. El reglament entrarà en 
vigor amb la seua publicació íntegra en el BOP, posteriorment a la seua aprovació definitiva. 
 
6. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 

 
7. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat, tot requerint-se a l’efecte majoria simple. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
Primer. Aprovar el Reglament de procediments administratius de la Mancomunitat, el qual en la seua 
redacció inicial es refereix de forma quasi exclusiva a la regulació específica dels procediments per 
infraccions administratives, amb la finalitat de facilitar i millorar l’aplicació de reduccions als imports 
de les sancions econòmiques a exigir per la comissió d’infraccions administratives. 
 
A l’expedient constarà, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, el text del reglament aprovat. 
 
Segon. Inserir anunci del reglament aprovat en el tauler d’Edictes de la Mancomunitat i en el Butlletí 
Oficial de la província de València. Cas de no rebre’s al·legacions o suggeriments, l’aprovació del 
reglament esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord, tot entrant en vigor amb la publicació 
del text íntegre. 

 
 
2.15. Modificació de crèdits del Pressupost 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president explica la proposta, 
l’origen de l’augment d’ingressos previst i també la disminució de despesa en cooperació. Explica 
també el projectes que es pretenen finançar amb la modificació. 

 
Ateses les següents consideracions: 
1. Es presenta a la Junta de Govern proposta de Modificació de crèdits per la indemnització 
corresponent al sinistre de ocorregut el passat mes de novembre a la Mancomunitat, proposta la 
qual ha estat dictaminada favorablement. 
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2. Donat que la Mancomunitat  participa en el Pla de Competitivitat del Consorci de la Ribera, s’ha 
d’habilitar crèdit suficient i necessari per a este projecte , així com altres despeses relacionades en 
diferents projectes de cooperació, i despeses varies. 
 
3. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 

 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la  modificació de crèdits número 08/2019 per generació d’ingressos i transferència 
de crèdits que seguidament es descriu: 

 
Generació d’ingressos: 

Ingressos Despeses 
Partida Import 

Anterior 
Import 
augment 

Import  
 final 

Import final 
 

Import 
augment 

Import 
anterior 

Partida 

 
 

39904 
Indemnitzacions 

de segurs per 
sinistres 

 
 
 

 
 
 
 
 

49.158,14 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

64.302,11 
 
 
 
 
 
 

113.460,25 

 
15.000,00 

 
 

45.000,00 
 

 
12.000,00 

 
 
 

2.000,00 
 
 

3.000,00 
 
 

7.302,11 
 

 
15.000,00 

 
 

25.000,00 
 

 
12.000,00 

 
 
 

2.000,00 
 
 

3.000,00 
 
 

7.302,11 

 
0,00 

 
 

20.000,00 
 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

 
920 2270600 Estudis i 
Treballs Tècnics 
 
920 2279900 Treballs 
realitzats per altres 
empreses 
 
943 4670200 Aportació al 
Consorci de la Ribera Pla 
de Competitivitat. 
 
920 352000 Interesos de 
demora 
 
920 6400000 Aplicacions 
Informàtiques 
 
920 2269900 Despeses 
varies 
 

 
Total augment ingressos 

                                                        
64.302,11 64.302,11 Total augment despeses 

 

Transferència de crèdits: 
Disminucions Augments 

Partida Import 
Anterior 

Import 
disminució 

Import  
 Final 

Import final 
 

Import 
augment 

Import 
anterior 

Partida 

327 4800000 
Cooperació, 
solidaritat i 
agermanaments 

26.000,00 
 

24.500,00 
 

 
 

1.500,00 
 

 
 

16.000,00 
 
 

4.500,00 
 
 
 

14.000,00 
 

6.000,00 
 
 

4.500,00 
 
 
 

14.000,00 
 

0,00 
 
 

0 ,00 
 
 
 

0,00 

327 2310201 Locomoció i 
Despeses Viatge 
Cooperació . 
327 2260602 Despeses 
Organització 
Conferències, Cursos i 
Reunions de Cooperació. 
327 2269900 Projectes 
de Cooperació, 
Educatius. 

 
Total disminucions 

                                                        
24.500,00 24.500,00 Total augments 

 

Segon. Exposar al públic l’acord adoptat. 
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2.16. Compte General/2018 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. L’interventor explica la proposta. 

 
1. Pel serveis d’esta Mancomunitat s’ha confeccionat i preparat la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2018, així com també la documentació del Compte general de l’entitat corresponent a 
l’exercici 2018.  Es consolida també amb el Compte general de la Mancomunitat de la Ribera Alta, els 
comptes  del Consorci de la Ribera i l’organisme autònom, Pater, de conformitat amb la 2.2 de la Lllei 
Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, ja que la 
Mancomunitat de la Ribera Alta es la entitat publica amb major percentatge de participació en el 
Consorci de la Ribera. 

 
2. La Presidència, per decret de 10 de maig de 2019 va aprovar la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2018. 

 
3. Resulta aplicable el Text Refós de  la Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes Locals i resta de 
normativa vigent en matèria d’hisendes locals. 

 
4. Correspon a la Comissió Especial de Comptes, el dictamen del Compte General 
 
5. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Restar assabentats de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 

 
Segon. Aprovar el Compte General del Pressupost de la Mancomunitat de la Ribera Alta de  l’any 
2018 ( que inclou a mes del d’aquesta entitat els comptes del Consorci de la Ribera i de  l’organisme 
autònom d’aquest Pater consolidant-los en el mateix), del qual seguidament s’indiquen les dades 
bàsiques: 

COMPTE GENERAL 2018 MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

RESULTAT PRESUPUESTARI / EXERCICI 2018 

CONCEPTES 
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
AJUSTOS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

           a) Operacions corrents 3.897.293,81 3.852.929,15  44.364,66 
            b) Operacions de capital 81.417,07 81.417,07  

1. Total operacions no financeres (a+b) 3.978.710,88 3.934.346,22 44.364,66 
           c) Actius financers    

           d) Passius financers  261.834,42 -261.834,42 
2. Total operacions financeres  261.834,42 -261.834,42 
I. RESULTAT  PRESSUPUESTARI DE L· EXERCICI 3.978.710,88 4.196.180,64 -217.469,76 

 
AJUSTOS: 

  
 
 
 
 

 

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria para despeses generals 

 
382.400,93 

4.  Desviacions de finançament negatives de 
l’exercici 207.091,30 

5. Desviacions de finançament positives de 
l’exercici. 257.411,90  

II.- TOTAL AJUSTOS 
332.230,43  
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RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 
 114.760,67 

 
ROMANENT DE TRESORERIA a 31 / XII / 2018 

 

C O M P O N E N T S  I M P O R T S  A N Y  

1. (+) Fons líquids....................... 
 
 259.131,82 

2. (+) Drets pendents de cobrament........... 
 
 

 
1.466.588,66 

  - (+) del Pressupost corrent 

   
- (+) de Pressupostos tancats 
 
  - (+) d’ operacions no pressupostàries 

840.763,43  
 
 
 

615.504,95 

10.320,28 

3. (-) Obligacions pendents de pago 
 
 1.023.774,79 

 
- (+) del Pressupost corrent 

 
- (+) de Pressupost tancats 

 
- (+) d’ operacions no pressupostaries 

 
308.436,68 

 
 
 

26.789,46 

688.548,65 
4. Partides pendents d’aplicació 
             (-) cobros realitzats pendents d’aplicació definitiva 

(-) pagos realitzats pendents d’aplicació definitiva 

 
90,00 

-90,00 

I. REMANENT DE TRESORERÍA TOTAL (1+2-3)  701.855,69 
II. Saldos de dubtós cobrament 
 
III. Excés de finançament afectada 

105.109,98 
 

215.126,15 
IV. Romanent de tresoreria para gastos generals (I-II-III) 381.619,56 
 
Tercer.  Adjuntar com annex a la Liquidació consolidada de la Mancomunitat, el Consorci de la Ribera 
i Pater. 

 
Quart. Rendir compte del mateix a la Sindicatura de Comptes i als organismes que legalment 
procedisca.  
 
 
Es planteja i motiva, tot aprovant-se per unanimitat, el tractament per urgència del següent punt. 
 
 
2.17. DESIGNACIÓ REPRESENTANTS EN EL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Des de la Presidència es convida als a 
que els municipis que no estan adherits o fasen. S’assenyala que abans la quota era una quantitat per 
habitant, però ara pot ser una quota fixa per un import xicotet. 
 
Ateses les següents consideracions: 
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1. Cal designar al representant de la Mancomunitat de la Ribera Alta en el Fons Valencià per la 
Solidaritat. 
 
2. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Designar com a representant de la Mancomunitat de la Ribera Alta en el Fons Valencià per la 
Solidaritat, a: 
 
TITULAR: El president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, actualment Txema Peláez Palazón. 
SUPLENT: Julio Aurelio García Martínez, alcalde d’Alcàntera de Xúquer. 
 
Segon. Traslladar este acord a les persones interessades i al Fons Valencià per la Solidaritat. 
 
3. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA 
Es van tractar els següents assumptes: 
 
3.1. La Presidència comenta que al llarg del mes de novembre està previst remetre a cada municipi la 
previsió de servei/costos per a tot l’any 2020, per tal que puguen fer-se les previsions oportunes. 
Assenyala que la previsió és mantindre la línia dels costos actuals. 
 
3.2. La Presidència comenta que, davant el problemes de comunicació amb els integrants del Ple 
haguts i per tal d’intentar solucionar-los, es crearà properament un grup de SMS i també un grup de 
WhatsApp. Caldrà que s’accepte la inclusió en el grup que es crearà els propers dies. 
 
3.3. La Presidència comenta els problemes  generats per les plujes i la necessitat de netejar els 
barrancs i els llits del rius. Que es redactarà una proposta de requeriment/sol·licitud adreçada a la 
Confederació i es passarà a tots els municipis per si estimen convenient recolzar-la i implicar-se en 
este problema. Assenyala que s’ha intentat aconseguir que des de Divalterra s’actuara en la neteja 
dels llits, però no ha sigut possible. 
 
Tots els presentes en queden assabentats. 
 
4. PRECS I QÜESTIONS 
Es van tractar els següents assumptes: 
 
4.1. La Presidència comenta que en la segon quinzena de novembre es convocarà el Ple per a 
l’aprovació del pressupost. 
 
4.2. La Presidència agraeix a l’Ajuntament de Villanueva de Castellón la recepció. 
 
Sense més assumptes a tractar, el president de la sessió, alçà la sessió, a les 20.10 h, tot agraint el 
tractament dispensat per l’Ajuntament de Villanueva de Castellón. 
I, perquè hi conste, estenc esta acta. 
 
El president El secretari 
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ANNEX amb la relació d’assistents a la sessió plenària de 
data 3 d’octubre de 2019 de la Mancomunitat de la Ribera Alta 

 

POBLACIÓ CONDICIÓ  NOM I COGNOMS GRUP POLÍTIC 

Alberic Alcalde ANTONIO CARRATALÁ MÍNGUEZ 
CIUTADANS PER ALBERIC 

Alberic Regidor JOSEP PUIG TORRES CIUTADANS PER ALBERIC 

Alcàntera de Xúquer 
Alcalde JULIO AURELIO GARCÍA MARTINEZ PSPV-PSOE 

 L'Alcúdia 
Alcalde ANDREU SALOM PORTA PSPV-PSOE 

 L'Alcúdia 
Regidor RUBEN GRAU NAVARRO PSPV-PSOE 

Alfarp 
Alcalde SANTIAGO CERVERA CARDETE COMPROMIS 

Algemesí 
Regidor PERE BLANCO VEGA ESQUERRA UNIDA 

Alginet 
Alcalde JOSÉ VICENTE ALEMANY MOTES SOCIALISTES D'ALGINET 

Alginet 
Regidor VICENT GAYA MACHÍ SOCIALISTES D'ALGINET 

Alzira 
Alcalde DIEGO GOMEZ GARCIA COMPROMÍS 

Alzira 
Regidor FERNANDO PASCUAL MOSCARDO PSPV-PSOE 

Antella 
Alcaldessa AMPARO ESTARLICH MARTORELL PSPV-PSOE 

 Beneixida 
Alcaldessa BEGOÑA LLUCH GÓMEZ PSPV-PSOE 

 Beneixida 
Regidor ENRIQUE CASANOVA GARCIA PSPV-PSOE 

 Benimodo 
Alcalde FRANCISCO TERUEL MACHI PP 

 Benimuslem 
Alcalde RAMÓN PASCUAL GARCIA  PP 

 Benimuslem 
Regidor JOSE MANUEL FOLQUES FONS PP 

Carcaixent 
Alcalde FRANCESC JOSEP SALOM SALOM COMPROMIS 

Carcaixent 
Regidor RAIMON MARÍ JORDAN PSPV-PSOE 

Càrcer 
Alcalde JOSEP BOTELLA PARDO 

GRUPO MUNICIPAL 
"AGRUPACIÓ CIUTADANA 

DE CÀRCER" 

Càrcer 
Regidor JESÚS TIERRASECA RODRIGUEZ 

GRUPO MUNICIPAL 
"AGRUPACIÓ CIUTADANA 

DE CÀRCER" 

Carlet 
Alcaldessa MARIA JOSEP ORTEGA REQUENA COMPROMIS 

Carlet 
Regidora 

DOLORES INMACULADA NAVARRO 
LACUESTA PSPV-PSOE 

Catadau 
Regidor MANUEL ENRIQUE BONO DONAT 

I.P.C INDEPENDENTS PER 
CATADAU 

 Cotes 
Alcaldessa ROSA EMILIA LORENTE SORIANO 

AGRUPACIÓ 
INDEPENDENT P.I.C. 

Cotes 
Regidora MARIA LARA ESTEVE GUILLEM 

AGRUPACIÓ 
INDEPENDENT P.I.C. 

L'Enova 
Regidor ARTURO LOZANO SAAVEDRA PSPV-PSOE 

 Gavarda 
Alcalde VICENTE JOSÉ MOMPÓ ALEDO PP 

Gavarda 
Regidora ENCARNA PANIAGUA ALFONSO PP 

 Guadassuar 
Alcalde SALVADOR MONTAÑANA SANZ 

COMPROMIS PER 
GUADASSUAR 
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 Guadassuar 
Regidora MARIA ROSA ALMELA RIBES PSPV-PSOE 

 Llombai 
Alcalde JOSÉ FORES SANZ PP 

 Llombai 
Regidor JOSE LUIS CLIMENT CERVERA PP 

Manuel 
Alcaldessa PURIFICACIÓN ATIENZA BORONAT COMPROMIS 

Manuel 
Regidora VICTORIA EUGENIA GARRIGUES BENAVENT COMPROMIS 

 Massalavés 
Alcaldessa PURIFICACIÓN  NOGUERA HERNÁNDEZ PP 

 Massalavés 
Regidora MARINA MONTES LLÁCER PP 

 Montserrat 
Alcalde JOSEP Mª MAS GARCIA PSPV-PSOE 

 Montserrat 
Regidor JOSEP MARTÍNEZ RUIZ PSPV-PSOE 

La Pobla Llarga 
Alcaldessa NEUS GARRIGUES CALATAYUD PSPV-PSOE 

La Pobla Llarga 
Regidor SALVADOR ÁVILA LANCERO PSPV-PSOE 

Rafelguaraf 
Alcaldessa RAFAELA ALIAGA SENDRA PSPV-PSOE 

 Real 
Alcalde ANTONIO HERNANDIZ CHERMES CIUDADANOS 

 Real 
Regidor GERARDO LÓPEZ MATEU PSPV-PSOE 

 Sant Joanet Alcalde 
SANTIAGO MANUEL ENGUIDANOS 

EXPÓSITO PSPV-PSOE 

Sant Joanet 
Regidor HILARIO SABATER ALVENTOSA PSPV-PSOE 

 Sellent 
Alcaldessa RAQUEL SANCHO REIG PP 

Sellent 
Regidora VIRGINIA ARTES ORTEGA PP 

 Senyera 
Alcaldessa FRANCISCA MOMPARLER ORTA PSPV-PSOE 

Senyera 
Regidor ELISEO TOMÁS PASCUAL PSPV-PSOE 

 Sumacàrcer 
Alcalde DAVID PONS GARCIA  PSPV-PSOE 

 Sumacàrcer 
Regidor TXEMA PELÁEZ PALAZÓN PSPV-PSOE 

 Tous 
Alcalde CRISTÓBAL GARCIA SANTAFILOMENA PP 

Turís 
Alcalde EUGENIO JAVIER FORTAÑA FONS PSPV-PSOE 

Turís 
Regidora ISABEL GUAITA HERNANDEZ PSPV-PSOE 

Villanueva de Castellón 
Alcalde 

EMILIO ÓSCAR NOGUERA ALBEROLA 
(SUPLENT) GCIE-COMPROMIS 

Villanueva de Castellón 
Regidora TERESA FUSTER ORTIZ GCIE-COMPROMIS 

 


