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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA 
ALTA I L’AJUNTAMENT D´ALZIRA PER A LA ADEQUACIÓ I RECUPERACIÓ 
DEL CAMÍ NATURAL DE L’ANTIC TRENET (2020-2023) 
 
                 Alzira a ............  de 2020 
 
 
REUNITS 
 

D’una part, DIEGO GÓMEZ I GARCIA, alcalde d´ALZIRA, amb seu en el carrer 
Sant Roc, 6, i amb CIF: P-4601700-J,  

 
D’altra part, TXEMA PELÁEZ PALAZÓN, president de la Mancomunitat de la 

Ribera Alta, amb seu al carrer Taronger, 116 d’Alzira i amb CIF P-9600005-D. 
 
 Que actuen en nom i representació de les institucions abans esmentades i 
tenen reconeguda capacitat legal suficient per a signar aquest conveni 
 
MANIFESTEN 
 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta, mitjançant resolució de l’IDAE (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro Energético) de data 3 de febrer de 2020 ha obtingut una 
subvenció per a la rehabilitació del camí natural de l’Antic Trenet com a millora de la 
mobilitat urbana sostenible, per un import de 411.578,61 €, de conformitat amb el RD 
616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a 
projectes singulars d’entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en 
carboni, en el Marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-
2020, modificat pel RD 1516/2018, de 28 de desembre, i el RD 316/2019, de 26 d’abril. 
En Annex al present conveni s’adjunta la referida Resolució. 
 
2. La subvenció anteriorment indicada de 411.578,61 € es correspon amb el 50% del 
total del cost elegible de l’actuació, el qual ascendix a 823.187,22 euros. 
 
3. Els terminis indicats en la Resolució de concessió de la subvenció en relació a  
l’actuació són, referits a la data de notificació de la Resolució (4 de febrer de 2020), els 
següents: 
- Per a l’Inici dels procediments de contractació:  6 mesos des de la notificació de la 
resolució de la concessió de l’ajuda.   
- Per a la formalització de les contractacions:  1 any  des de la notificació de la resolució 
de la concessió de l’ajuda  
- Per a la conclusió de les actuacions: 30 mesos des de la notificació de la resolució de 
la concessió de l’ajuda. 
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4. L’actuació que es planteja, d’aproximadament 2 km, suposa pràcticament la 
finalització de la recuperació del traçat de l’antic Trenet pel que fa al terme municipal 
d’Alzira, tot connectant el tram que actualment finalitza a l’altura del pont de la CV-50 
del barranc de l’Estret amb el tram que actualment finalitza en la caseta de les agulles 
en direcció a la Barraca d’Aigües Vives, a l’altura de la intersecció de la CV-50.  
S’adjunta plànol descriptiu en l’annex 2 del present Conveni.  
 
5. Per dur a terme esta actuació es requereix la participació de l’Ajuntament d’Alzira, 
municipi en el qual s’efectua l’actuació, en el seu cofinançament, per l’import global 
equivalent a la part no subvencionada, en concret 411.578,61 €, equivalent al 50% dels 
costos elegibles de l’actuació. Este cofinançament es durà a terme en diverses 
anualitats de la següent forma: 
 

  
 

  

ANY 2020 10%                      41.157,86€ 5%                        20.578,93€ 

ANY 2021 20%                      82.315,72€ 20%                     82.315,72€ 

ANY 2022 40%                    164.631,44€ 40%                    164.631,44€ 

ANY 2023 30%                    123.473,59€ 35%                   144.052,52€ 

TOTAL 411.578,61€ 411.578,61€ 

 
6. Es requereix així mateix la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira per a l’assistència 
tècnica en el procés de delimitació dels terrenys; negociació amb les propietats 
colindants per a l’efectiva recuperació de la disponibilitat dels terrenys; estudi i 
proposta de traçats alternatius, si s’escau; i autoritzacions municipals necessàries per a 

poder dur endavant les actuacions durant les anualitats que compren l’actuació (de 2020 

a 2023).  
 
7. L’ajuntament d’Alzira té interés en l’actuació, tot manifestant la seua disposició a 
col·laborar amb eixa aportació esmentada.  
 
Per la qual cosa totes les  parts formalitzen conveni de col·laboració, d’acord amb les 
següents 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc per a la col·laboració econòmica de 
l‘Ajuntament d‘Alzira i de la Mancomunitat de la Ribera Alta en la redacció dels 
projectes, execució d’obres, i les altres actuacions necessàries per a l’adequació i 
recuperació del Camí Natural l’Antic Trenet previstes en la Resolució de concessió de la 
subvenció concedida per l’IDAE a la Mancomunitat de la Ribera Alta de data 3 de 
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febrer de 2020, per a la millora de la mobilitat urbana sostenible per un import de 
411.578,61 € 
 
SEGONA. ANTECEDENTS 
 
- La Mancomunitat de la Ribera Alta disposa d’un projecte global de recuperació del 
Camí Natural de l’Antic Trenet entre Alzira-Carcaixent i Tavernes de la Valldigna. 
L’actuació a executar en el marc del present conveni deriva d’este projecte global. 
- Mitjançant Acord de Ple de data 28 de setembre de 2011, l’Ajuntament d’Alzira 
manifesta que és propietària de terrenys per on transita el Camí Natural de l’Antic 
Trenet i que autoritza la seua habilitació com a Camí Natural a la Mancomunitat a 
promoure i executar les obres per a la seua habilitació. 

-  La Mancomunitat, en successives anualitats, ha vingut executant diferents trams del 
projecte, tot comptant amb la col·laboració dels ajuntaments d’Alzira, de Carcaixent, 
Benifairó i de la Barraca d’Aigües Vives, així com amb el finançament de diferents 
administracions públiques. 
 
TERCERA. FINANÇAMENT 
 
La Mancomunitat de la Ribera Alta destinarà íntegrament el finançament obtingut 
mitjançant la subvenció de l’IDAE a la recuperació del traçat de l’antic trenet en els 
termes descrits en la clàusula primera (Objecte) del present Conveni, en concret el 
50% (màxim 411.578,61 €) durant les anualitats de 2020 a 2023. 
 
L’ajuntament d’Alzira, per la seua banda, aportarà l’altre 50% de l’import de les 
actuacions (màxim 411.578,61 €), durant les anualitats de 2020 a 2023. L’abonament 
de les quantitats corresponents a cada anualitat es faran efectives per transferència 
bancària a la Mancomunitat de la Ribera Alta,  prèvia aportació per la Mancomunitat 
de les respectives certificacions d’obra degudament conformades pel tècnic municipal 
encarregat de  la supervisió de les obres.  
 
El finançament de les actuacions es durà a terme en diverses anualitats, d’acord amb 
l’esquema que s’indica a continuació, el qual podrà ser modificat o adaptat en funció 
de les circumstàncies reals  derivades de  l’execució del projecte: 
 

  
 

  

ANY 2020 10%                      41.157,86€ 5%                        20.578,93€ 

ANY 2021 20%                      82.315,72€ 20%                     82.315,72€ 

ANY 2022 40%                    164.631,44€ 40%                    164.631,44€ 

ANY 2023 30%                    123.473,59€ 35%                   144.052,52€ 

TOTAL 411.578,61€ 411.578,61€ 
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A la finalització de les actuacions es procedirà per la Mancomunitat a la regularització 
de les aportacions efectuades abans de la finalització de l’exercici 2023, tot reintegrant 
a l’ajuntament, en el seu cas, els imports no aplicats a l’execució de l’actuació 
subvencionada. 
 
QUARTA. REPARTIMENT DE FUNCIONS 
 
Per part de la Mancomunitat de la Ribera Alta: 
 

a) Gestió administrativa de la subvenció davant l’IDAE 
b) Licitació i adjudicació del projecte, obres, senyalització, etc.  Execució i 

pagament de les despeses corresponents als costos elegibles de l’actuació. 
L’acord d’adjudicació de l’esmentada licitació, així com una còpia del propi 
contracte d’obres hauran de ser traslladats al departament de Medi Ambient 
de l’Ajuntament d’Alzira per a la seua deguda constància. 

c) Efectuar anualment el requeriment a l’Ajuntament d’Alzira de la part 
econòmica que li correspon assumir. 

d) Assumir els perjudicis que provocaria a l’Ajuntament d’Alzira una revocació o  
incompliment voluntari del conveni. 

 
Per part de l’Ajuntament d’Alzira: 
 

a) Delimitació de terrenys per a evitar problemes amb propietaris confrontants a 
l’espai on es va a dur a terme l’obra. 

b) Autoritzacions requerides per a l’obra, incloent especialment les negociacions 
que foren necessàries amb els titulars de les parcel·les colindants. 

c) Cofinançament de l’actuació en els termes previstos en la clàusula anterior.   
d) Supervisió de les despeses indicades en punts anteriors (que inclou, entre 

altres, vist i plau previ dels serveis tècnics municipals per a l’acceptació de les 
certificacions i/o recepció de l’obra).   

e) Assumir els perjudicis que provocaria a la Mancomunitat una revocació o  
incompliment voluntari del conveni, tant davant l’IDAE com pel que fa a altres 
tercers involucrats en l’execució de les actuacions. 

f) Designar com a responsable del contracte i, per tant, director de les obres a 
contractar, a l’arquitecte municipal Ambrosio Ferrer Portillo. 

 
Per ambdues parts: 
 

a) Elaboracions d’informes tècnics pertinents. 
b) Col·laborar amb el posterior seguiment i manteniment de les actuacions. 

 
CINQUENA. TERMINI DE FINALITZACIÓ DE LES OBRES 
 
El termini per a finalitzar les actuacions establertes al present conveni es fixa, com a 
màxim, el 31 de desembre de 2023. No obstant això, este termini s’entendrà prorrogat 
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en cas que l’IDAE autoritze una ampliació del termini per a l’execució de les actuacions, 
en el seu cas. 
 

SISENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT  
 
La Comissió de Seguiment del present conveni estarà formada per un representant de 
cada entitat: 
 

 Josep Carreres i Rodríguez, regidor de Medi Ambient, Agricultura i Transició 
Ecològica de l’Ajuntament d’Alzira, en la seua representació. 

 Llorenç Pérez Payá, cap del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament 
d’Alzira. 

 Txema Peláez Palazón,  president de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 

 Sergi Machí Felici, gerent de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 Ambrosio Ferrer Portillo, Arquitecte municipal. 

 
SISENA. ENTRADA EN VIGOR I DURACIÓ 
 
Este conveni específic de col·laboració entrarà en vigor el dia de la seua firma. La seua 
vigència s’estendrà fins a la finalització de les actuacions. 
 
SETENA. MODIFICACIÓ 
 
El conveni de col·laboració es podrà modificar en qualsevol moment, per mutu acord. 
 
Tant en supòsits de denúncia del conveni, com en el de modificació, les parts estan 
obligades a finalitzar les tasques i obligacions que estiguen contemplades en el conveni 
de col·laboració en vigor. 
 
HUITENA. QÜESTIONS LITIGIOSES 
 
Ambdues parts es comprometen a intentar resoldre amistosament qualsevol desacord 
que puga sorgir en l’aplicació del conveni de col·laboració. Per al cas de no resoldre els 
possibles desacord amistosament, ambdues parts se sotmeten tribunals competents 
en la matèria, corresponents al terme municipal d’Alzira.  
 
I, perquè conte, firmen al peu els representants de les entitats implicades, en el lloc i 
data abans indicat. 
 
   Txema Peláez Palazón             Diego Gómez i  Garcia 
 
 
 
 
President Mancomunitat         Alcalde d’Alzira  
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Ribera Alta 
 


