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ESBORRANY 

 

PLE DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

 

Sessió ordinaria 

 

Lloc:    Plataforma telemàtica de la Mancomunitat 
Data:  22 de desembre de 2020 

Sessió núm.       2/2020 
Hora:     19.00 – 20.35 h 

 

ASSISTENTS:   

President: Txema Peláez Palazón 
Vocals: 38 
 

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 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 ordinària prèviament convocada. Els assumptes tractats, 

incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar en la convocatòria, són els del següent; 

 
 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 

 

2.1. Modificació del Estatuts de la Mancomunitat per a la qualificació de Mancomunitat d’àmbit 

Comarcal 

2.2. Moció sobre sol·licitud de retorn del Jutjat Penal 15 de València a la ciutat d’ Alzira.  

2.3. Servei de recollida de residus: restar assabentats de l’adjudicació.  

2.4. Pla mancomunat de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius de la 

Mancomunitat de la Ribera Alta/2021-2024. 

2.5. Modificació crèdits núm. 20/2020. Transferència de crèdits.  

2.6. Aprovació del pressupost, plantilla i RLT, i quota ordinària / 2021. 

 

 

3.ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA 

 

4.PRECS I QÜESTIONS  
  ----------------------------- // -------------------------------  
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Oberta la sessió el president dóna la benvinguda als integrants del Ple. Seguidament es mamprén 

el tractament dels assumptes de l’ordre del dia amb el resultat que seguidament figura: 
 

 

 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
Es dóna compte de l’esborrany d’acta de la sessió de data 22 de juliol de 2020, 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  de data 22 de juliol 2020, en els seus propis termes. 
 

 

 

2.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
2.1. Modificació del Estatuts de la Mancomunitat per a la qualificació de Mancomunitat 

d'Ambit Comarcal. 
 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president explica i comenta els 

antecedents, així com una proposta d’esmena respecte del dictamen. S’aprova l’esmena per 

unanimitat dels/de les assistentes 
  
Ateses les següents consideracions: 
1. La creació de la figura de les «mancomunitats d’àmbit comarcal» constitueix una de les 

principals novetats de la recentment aprovada Llei 21/2018 de la GV. de Mancomunitats de la 

CV (endavant LMANC). Aquest nou tipus de mancomunitats es configura –segons la pròpia Llei- 

com una peça bàsica en una doble vessant: d’una banda, com a estructura associativa estable i 

sòlida per a la millora dels serveis oferits als ciutadans i de la seua participació en els afers públics 

i, d’altra banda, la de convertir-les en la referència bàsica per a la implementació de les polítiques 

i els serveis de la resta d’administracions públiques de la CV. 
 

2. La LMANC, al llarg del seu articulat, estableix per a les «mancomunitats d’àmbit comarcal» 

un règim específic i substancialment diferent al de la resta de mancomunitats. També estableix 

una sèrie de requisits i circumstàncies a exigir/acomplir per les mancomunitats que pretenen que 

se’ls reconega dita condició. 
 

3. La Mancomunitat de la Ribera Alta acompleix els requisits i les circumstàncies exigides en la  

LMANC per a assolir la condició de «mancomunitats d’àmbit comarcal», així consta i s’acredita 

en l’expedient administratiu tramitat en relació a esta sol·licitud. 
 

4. S’estima oportú i convenient per als interessos i les aspiracions de la pròpia mancomunitat, els 

dels ajuntaments que la integren i fins i tot els dels ciutadans de la comarca, aconseguir el 

reconeixement de la condició de «mancomunitat d’àmbit comarcal» per a la Mancomunitat de la 

Ribera Alta. 
 

5. El procediment per a la sol·licitud de  qualificació de mancomunitat d’àmbit comarcal es regula 

en l’article 13 de la LMANC:  “Amb els acords previs adoptats per majoria absoluta dels 

membres legals del ple de la mancomunitat, les mancomunitats ja constituïdes que no tinguen el 
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caràcter d’àmbit comarcal podran sol·licitar en qualsevol moment la qualificació com a tals al 

departament del Consell competent en matèria d’administració local, sempre que complisquen 

tots els requisits establits per a la qualificació com a tals i així ho acrediten.” 
 

En sessió plenària celebrada en l’any 2018, el Ple de la Mancomunitat ja es va manifestar en 

relació a la  pretensió d’aconseguir el reconeixement de la condició de «mancomunitat d’àmbit 

comarcal». 
 

6. Per Junta de Govern en sessió celebrada el passat dia 11 de març de 2020, es va aprovar la 

proposta d’acord de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat per tal d’ajustar-los als 

requeriments que la legislació vigent imposa als estatuts de les mancomunitats d’àmbit comarcal 

i a les necessitats i aspiracions de l’entitat.   
 

7. Per Junta de Govern de 15 de juny de 2020, es va aprovar la proposta d’acord de modificació 

dels estatuts en el sentit d’ajustar la seua redacció en matèria de violència de gènere e incloure el 

servei de manteniment d’infraestructures i instal·lacions publiques. 
 

8. S’ ha plantejat una proposta d’esmena a les anteriors aprovacions per Junta de Govern, atenent 

a la necessitat d’incloure en els estatuts el nou redactat que les Corts Generals aprovarà en relació 

a l’article 20 de la Llei de Mancomunitats 21/2018 sobre membres del òrgans col·legiats, 

estimant-se que el nostre article 10.3 lletra a) dels Estatuts ha de quedar en els mateixos termes 

que l’article 20.4 lletres a i b de la llei de Mancomunitats. Igualment, la proposta d’esmena 

arreplega la inclusió del servei de recollida d’animals abandonats en els Estatuts. 
 

9. S’estima oportú i convenient ajustar la proposta de modificació dels estatuts als efectes 

d’ajustar-los als requeriments que la legislació vigent imposa als estatuts de les mancomunitats 

d’àmbit comarcal, així com  a les necessitats i aspiracions de l’entitat, ajustant la seua redacció 

en matèria de violència de gènere, afegint el nou servei de manteniment d’infraestructures i 

instal·lacions  públiques, així com el servei de recollida animals abandonats. 
 

Igualment, s’estima oportú la modificació del redactat del article 10.3 a) dels estatuts de la 

Mancomunitat a la nova redacció prevista en la Llei de mancomunitats en el seu article 20 relativa 

als membres dels òrgans col·legiats. 
 

10. A l’expedient consta el text de la proposta d’adaptació dels Estatuts actuals de la 

Mancomunitat, a doble columna. Consta també informe justificatiu de la proposta d’acord i 

informe de la Secretaria de la Mancomunitat. 
 

Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat, tot requerint-se a l’efecte majoria absoluta. 
 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 

Primer. Aprovar, amb l’objectiu d’aconseguir el reconeixement de la condició de «mancomunitat 

d’àmbit comarcal» a favor d’esta Mancomunitat de la Ribera Alta, el següent: 
 

1r. Aprovar, pel que fa esta Mancomunitat, la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat per 

tal d’ajustar-los als requeriments que la legislació vigent imposa als estatuts de les mancomunitats 

d’àmbit comarcal i a les necessitats i aspiracions de l’entitat. Així com, ajustar la seua redacció 

en matèria de violència de gènere e incloure el nou servei de manteniment d’infraestructures i 

instal·lacions  públiques i el servei d’animals abandonats.  
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Igualment, es modifiquen els estatuts per a l’adaptació a la darrera modificació de la Llei de 

Mancomunitats relativa als membres dels òrgans col·legiats, condicionada a l’entrada en vigor de 

la modificació de l’article 20 de la Llei 21/2018 de Mancomunitats, en els termes coherents amb 

la modificació aprovada per les Corts. 
 

L’aprovació de la modificació dels Estatuts queda condicionada a: 
 

1. L’entrada en vigor de la modificació de la Llei de Mancomunitats de la C.V. 
2. A l’aprovació del reconeixement de la Mancomunitat de la Ribera Alta com a «mancomunitat 

d’àmbit comarcal».La modificació aprovada entrarà en vigor simultàniament a l’entrada en vigor 

i plena eficàcia de dit reconeixement. 
 

A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, el text, a doble columna, 

amb les modificacions dels Estatuts introduïdes i aprovades. 
 

2n. Incorporar este acord a la sol·licitud a la Generalitat Valenciana del reconeixement de la 

qualificació com a Mancomunitat d’àmbit comarcal» aprovada pel Ple de data 26 de novembre 

de 2018. 
 

Segon. Autoritzar a la Presidència per a la signatura de la sol·licitud del reconeixement i per a 

qualsevol actuació que resulte necessària o convenient per a portar a bon fi l’acord adoptat. 
 

Tercer. Traslladar este acord a la Direcció General d’Administració Local de la GV. 
 

 

 

2.2. Moció sobre sol·licitud de retorn del Jutjat Penal 15 de València a la ciutat d’ Alzira 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.  
 

Ateses les següents consideracions: 
1. Amb data 6 d’octubre de 2020 es va registrar d’entrada en la Mancomunitat de la Ribera Alta, 

sol·licitud de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alzira de recolzament del manifest aprovat per 

acord de la Junta de Govern  de l'Il·lustre Col·legi sobre el retorn del Jutjat Penal núm. 15 de 

València a la seua seu anterior en la Ciutat d’ Alzira, el tenor literal del qual es el següent: 
 
Que per Acord de la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alzira de data 25 de setembre 

de 2020, va interessar el retorn del Jutjat penal número 15 de València, amb seu a la Ciutat d'Alzira des de 
2007 fins 2017, vetllant pel correcte funcionament de l'Administració de Justícia i en únic i exclusiu interés del 
ciutadà, apostant decididament per la Justícia de proximitat, i per la comarcalització dels òrgans judicials i per 
tot això SOL·LICITO la seua adhesió al següent: 
MANIFEST 

 
I.- EL dia 14 de març de 2020, a causa d'una crisi sanitària, en Espanya es va declarar l'Estat d'alarma, 

estat d'alarma que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020,més de tres mesos després que es declares el mateix. 
Aquesta crisi sanitària continua vigent en la actualitat, sent imprevisible fins quan s’allargarà, però amb 
previsions desfavorables. 

El ple de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va aprovar 
el Pla de Reactivació de l'Activitat Judicial a l'autonomia, sol·licitant mitjans materials, telemàtics i personals, 
davant del risc de "possible col·lapse" dels jutjats a la fase de la desescalada. El "possible col·lapse" que 
s'augurava durant aquests mesos enrere, a la represa de l'activitat judicial, és avui dia una trista realitat, i 
evitar que vaja a més, constitueix un repte sense precedents a què ens enfrontem amb ferma voluntat de 
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superació. En contraposició, la comunitat Valenciana ha admés en aquest temps que pateix una particular 
infradotació. 

Els professionals de la Justícia, magistrats, jutges, fiscals, advocats i procuradors temem que l'allau 
de casos, que han quedat suspesos i paralitzats, sepulte el sistema. L'atur ocasionat, és un cop molt important 
per a una administració que estava en una situació molt estressant ja de per si. Sense oblidar els procediments 
nous que es judicialitzaran, tenint en compte que aquesta crisi sanitària porta i portarà com a conseqüència 
conflictes que perjudiquen greument els interessos dels ciutadans. El valor dels drets dels ciutadans, per tant, 
depèn de l'eficàcia dels Tribunal 

No tots els jutjats estan digitalitzats. El teletreball a la justícia és limitat i això impedeix que 
l'Administració de Justícia pugui seguir funcionant de manera "normal". Els jutges poden teletreballar des de 
casa, però no així tots els funcionaris dels jutjats, de manera que la capacitat d'actuació queda molt limitada. 
Tot això suposa que la justícia està en situació de gairebé total paralització. 

 
II.- En contraposició a l'anterior, esdevé en necessari, seguir durant molt de temps, mantenint la 

distància social i evitant la concentració de persones a les dependències judicials. Evitant desplaçaments 
innecessaris per garantir la salut, sense minvar el dret de defensa de les persones i mantenint les mesures de 
seguretat i higiene que corresponga. 

Hem de ser conscients de la necessitat d'un augment"Substancial" del personal funcionarial que s'ha 
d'incorporar a la feina diària, siga en règim de teletreball o presencial i una major presencialitat a les seus 
judicials i el foment intel·ligent el teletreball, ja que sense una incorporació efectiva i en nombre adequat de 
personal funcionarial resultarà il·lusòria una veritable reactivació de l'activitat judicial. 

Si bé és cert que tots els operadors jurídics tenim clar que la justícia s'ha de modernitzar, a dia d'avui 
és més aviat una utopia, de manera que els lletrats som un col·lectiu que estem molt preocupats i considerem 
que cal prendre mesures urgents per a dignificar la justícia. 

 
III.- Les televistes, si bé són "una eina necessària", la seua celebració pot ser un problema de 

garanties processals en els casos de decaigudes o desconnexions de la xarxa, que interrompen la celebració 
d'un acte processal i la garantia plena dels drets i interessos dels ciutadans. I no podem obviar, que, 
especialment, en la jurisdicció penal, és pràcticament inviable la celebració d'una vista telemàtica en la qual 
es garantesquen tots els drets de l'investigat. 

Tot això, partint de la premissa, que en totes les seus judicials, hi ha un aforament màxim que permet 
mantenir la distància interpersonal de seguretat de almenys dos metres en sales i passadissos, de manera que 
la Ciutat de la Justícia de València, ha de ser descongestionada i descentralitzada. 

 
IV.- En el seu dia, ja com a Col·legi d'Advocats i des del partit judicial d'Alzira, considerem 

desafortunada la decisió de tornar a traslladar el Jutjat penal número 15 de València amb Seu a Alzira, des de 
l'any 2007 fins a l'any 2017, a València , a la Ciutat de la Justícia, tornant a allò de "abans", allunyant a la 
Justícia del poble i causant un greu perjudici a ciutadans, operadors jurídics de tot tipus (lletrats, procuradors 
...), forces i cossos de seguretat de l'Estat, i un llarg etc ... Fem especial èmfasi que la ciutat d'Alzira comptava 
i compta actualment, amb àrea de Fiscalia que atén tota la zona, i apostem decididament per la justícia de 
proximitat. 

Que dit Jutjat, no tenia la infraestructura necessària per al seu correcte funcionament, ningú ho 
discuteix. Però aquesta precarietat, hauria d'esmenar amb una dotació de mitjans adequats i oportuns que 
permetés el correcte funcionament i desenvolupament d'un Jutjat en condicions oportunes, tant a nivell 
estructural com de personal, funcionariat, jutges de reforç ... etc. 

Van ser nombroses les queixes per les condicions d'insalubritat de les seues instal·lacions, mancats 
de calabossos per atendre els detinguts traslladats des del centre penitenciaris per a celebració de judicis. Per 
tot això, i després de la mobilització del Col·legi d'Advocats, es van mantenir moltes reunions amb l'Ajuntament 
d'Alzira, aconseguint que ens cedissen un dels seus edificis emblemàtics per a una correcta i adequada ubicació 
del Jutjat penal provincial amb Seu a la nostra Ciutat, esmenant les males condicions i dotant l'espai amb les 
necessitats requerides. Actualment, aquesta cessió segueix en peu, per la qual cosa no seria un problema. 

 
V.- El Consell General del Poder Judicial, després d'analitzar la càrrega de repartiment d'assumptes, 

va emetre un informe amb les següents dades: La càrrega de procediments abreujats en els jutjats penals de 
València té una mitjana de 6.138 assumptes, fet que suposa una mitjana d'indicador del 124% en cadascun 
d'ells, segons aquest informe. Aquest indicador és sensiblement inferior a la mitjana que tenia el jutjat penal 
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d'Alzira (amb jurisdicció a Alzira, Xàtiva i Ontinyent) que és del 210%. Aquesta petita diferència en el 
percentatge, és perfectament esmenable, si el Jutjat comptés amb dos magistrats-jutges que es reparteixen 
l’entrada d’assumptes, i amb l’augment de la plantilla del funcionariat adscrit al Jutjat, necessària perquè no 
es produeix el col·lapse de l’Administració de Justicia. 

Parlant de números concrets, l'any 2018, es van registrar un total de 8.419 assumptes penals en el 
partit judicial d'Alzira, de manera que els procediments que finalment acaben en l'acte de la vista del judici 
oral, que fins a 2017 es celebraven a la ciutat d'Alzira en el Jutjat Penal número 15 de València amb Seu a 
Alzira, ara es celebren a València. I el mateix passa amb els partits judicials de Xàtiva i Ontinyent, les vistes 
dels procediments penals es celebraven a Alzira. És elevadíssim el nombre de persones que estem desplaçant 
podent evitar-ho, sobretot amb la situació que estem travessant i que malauradament, es demorés en el 
temps. Pensem en la quantitat de persones que formen part d'un judici, per 8.419 assumptes, només del Partit 
Judicial d'Alzira, dades a les quals cal sumar el que suposen els partits judicials de Xàtiva i Ontinyent. Totes les 
persones implicades en els procediments instruïts en aquests partits, han de desplaçar-se a la capital cada 
vegada que tenen assenyalada una vista, sent àmpliament conegut per tots, les suspensions que moltes 
vegades es produeixen en l'àmbit penal, i la quantitat de testimonis, perits, forces i cossos de seguretat de 
l'estat que es despleguen cada vegada que se celebra un judici en aquesta jurisdicció. 

Els jutjats penals de València, estan assenyalant les vistes de judici oral a més un any vista. Per 
acreditar l'exposat, volem posar de manifest dades que coneixem del cert. El Jutjat Penal número 9 de València 
ha assenyalat un judici per a febrer de 2022. Més d'un any i mig. Això és impensable a l'hora de defensar els 
drets i interessos dels ciutadans i justiciables i no es pot permetre semblant barbàrie. Els jutjats penals núm. 
10 i 14, han assenyalat per a juny de 2021, a un any vista. El Penal 15 per setembre de 2021, i el Penal 17 per 
a octubre de 2021. El penal 9, per a febrer de 2022. Aquestes dades són rocambolescos i hem d'actuar 
immediatament, no es pot romandre impassible davant d'aquestes demores i retards en l'Administració de 
Justícia. Els principals afectats són els ciutadans. 

 
VI.- El temps, i la situació actual que vivim, i que sens dubte s'allargarà, ens han donat la raó en el 

fet que el Jutjat Penal número 15 de València amb Seu a Alzira ha de ser una realitat. 

 
Retornar novament el Jutjat penal número 15 de València, a la seu d'Alzira, suposaria 

descongestionar la Ciutat de la Justícia de València i agilitar el funcionament de l'Administració de Justícia, 
necessari perquè el col·lapse que ja és una realitat, no esdevinga en una situació totalment irreversible. 
Per tot això, 

 
Vam demanar que s'adheresquen a la nostra sol·licitud de PETICIÓ DEL RETORN DEL JUTJAT PENAL 

NÚMERO 15 DE VALÈNCIA, A LA SEVA SEU ANTERIOR, LA CIUTAT D'ALZIRA, mitjançant l'adhesió a l'MANIFEST 
PER LA CREACIÓ DEL JUTJAT DEL PENAL D’ALZIRA, a l'entendre i considerar que no es pot allunyar la justícia 
del ciutadà, que la situació actual resulta molt perjudicial i costosa per a tots els ciutadans de tots els pobles 
que abasten els partits judicials d'Alzira, Xàtiva i Ontinyent, evitant amb el trasllat, desplaçaments a la capital, 
tant dels ciutadans, com de la resta d'operadors jurídics, Forces i cossos de seguretat de l'Estat i qualssevol 
persones que puguen tenir intervenció en un procediment penal, i amb això, la descongestió de la Ciutat de la 
Justícia de València, tan necessària i fonamental a dia d'avui, apostant decididament per la justícia de 
proximitat. 

 

 

2. S’estima necessari que el Ple de la Mancomunitat es manifeste. 
 

 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 

Primer. Manifestar el recolzament d’ esta Mancomunitat a la sol·licitud de l'Il·lustre Col·legi 

d'Advocats d'Alzira sobre el retorn del Jutjat Penal núm. 15 de València a la seua seu anterior en 

la Ciutat d’ sobre la base dels fets i fonaments de dret precedentment relacionats. 
 

Segon: Traslladar este acord al Ministeri de Justicia i a la Direcció General en matèria de Justicia 

de la G.V. i a la Sala de Govern de Tribunal Superior de Justicia de la C.V. 
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2.3. Servei de recollida de residus: restar assabentats de l’adjudicació 
El President comenta dates de començament lamenta baixa de la oferta del 8% i felicita als 

tècnics/ques de la Mancomunitat. 
 

Ateses les següents consideracions: 
Antecedents: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta, ve prestant el servei de recollida i gestió de la facturació i 

cobrament dels envasos lleugers des l’any 2001 (pocs mesos desprès de establir-se l’obligatorietat 

legal de la implantació de la recollida selectiva). Anys desprès, en el 2005 es va acordar incloure 

a este servei la recollida mancomunada de paper i cartró. A este servei estan adherits actualment 

diferents municipis. 
 

2. El Ple de la Mancomunitat, en data 10 de març de 2016, va aprovar l’ampliació del servei de 

gestió de residus urbans a la recollida i transport a planta de tractament de la fracció resta de 

residus sòlids urbans (RSU). 
 

3. El nou marc legal i estratègic per a la gestió integral de residus contingut en la Directiva 

2008/98/CE, de 19 de novembre sobre residus, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls 

Contaminats, la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, així 

com el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, estableix mesures basades en la 

reducció de la producció de residus i la seua utilització com a recursos, que afecten de manera 

directa a la prestació d’este servei, el qual, ha d’adaptar-se a estes noves exigències. 
 

4. La Mancomunitat ha tramitat un procediment d’adaptació i adjudicació del servei, tot prestant 

un servei de recollida selectiva i transport de residus orgànics, fracció resta, envasos lleugers, 

paper i cartró, i voluminosos de la Mancomunitat de la Ribera, en diverses modalitats de recollida, 

amb la finalitat de reduir costos, aprofitant l’economia a escala que suposa la contractació 

mancomunada, donant un servei de qualitat adaptat a la normativa d’aplicació. 
 

Fonaments  
I. De conformitat amb el que ‘estableix en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local, així com en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, 

correspon amb caràcter general a les entitats locals la competència per a la gestió dels residus 

municipals.  
 

Es tracta d’un servei susceptible de ser prestat des de la mancomunitat en virtut de la disposició 

transitòria 11a de la Llei 27/2013 LRSAL ja que es refereix a prestar competències dels municipis 

establertes per als municipis en els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de 

règim local, ( desprès de la reforma de la LRSAL) en concret la competència municipal a la que 

es refereix es l’article 25.2.b “gestió de residus sòlids urbans....” 
 

Així  també ho recullen els Estatuts de la Mancomunitat en els articles següents : 
-Article 6.  “Son fins de la Mancomunitat : 
1. La Mancomunitat podrà assumir activitats destinades a l&apos;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: 
- Protecció del medi ambient urbà: parcs i jardins públics, gestió de residus sòlids urbans.... “ 
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- Article 23. Els serveis de la Mancomunitat 
5. Els serveis que presta la Mancomunitat, en el marc de la legislació vigent, són els següents: 
- Servei de gestió de residus urbans. 
 

 

El Ple de la Mancomunitat, amb dues abstencions, dels vocals  Diego Gómez i Salvador 

Montañana, i el vot a favor de la resta dels integrants presents, ACORDA: 
 

Primer. Restar assabentats de la resolució de la licitació del "Servei de gestió de residus 

urbans”,de la fase d’adjudicació del contracte, segons consta en el Decret de Presidència nº 857 

de data 19/11/2020, tot ratificant-la, en els següents termes: 
 
“1er. Adjudicar el contrato del servicio público de recogida de residuos de la mancomunidad de la Ribera 

Alta LOTE 1, a la oferta integradora presentada por la empresa CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA, con CIF nº A82741067, por un importe de: 

 

Importe del contrato 

A 6 años: 4.637.758,64.- € 
Impuestos: 10% IVA Total: 5.101.534,50.- € 

 

El objeto del presente contrato es la ejecución del contrato de servicios de recogida y traslado de residuos 

sólidos de los pueblos adheridos al servicio de recogida de la Mancomunidad de la Ribera Alta, de 

conformidad con el estarblert en los pliegos técnicos y administrativos, y la plica presentada por el 

licitador para el LOTE 1.  
 

La clasificación y código CPV correspondiente al objeto del contrato es: Servicio de recogida y 

transporte de residuos sólidos urbanos: Grupo R Subgrupo R-5, CPV 90511000-2, 90511000-3, 

90511200-4, 90511300-5, 9051300-9. 
 

2on. Adjudicar el contrato del servicio público de recogida de residuos de la mancomunidad de la Ribera 

Alta LOTE 2, a la oferta integradora presentada por la empresa CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA, con CIF nº A82741067, por un importe de: 
 

Importe del contrato 

A 6 años: 5.060.222,45.- € 
Impuestos: 10% IVA Total: 5.566.244,70.- € 

 

El objeto del presente contrato es la ejecución del contrato de servicios de recogida y traslado de residuos 

sólidos de los pueblos adheridos al servicio de recogida de la Mancomunidad de la Ribera Alta, de 

conformidad con el estarblert en los pliegos técnicos y administrativos, y la plica presentada por el 

licitador para el LOTE 2.  
 

La clasificación y código CPV correspondiente al objeto del contrato es: Servicio de recogida y 

transporte de residuos sólidos urbanos: Grupo R Subgrupo R-5, CPV 90511000-2, 90511000-3, 

90511200-4, 90511300-5, 9051300-9. 
 

3er. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 
 

4t. Designar como responsable del contrato a David Salán. 
 

5é. Notificar la resolución a los interesados. La notificación se realizará por medios electrónicos de 

conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 y en la Disposición Adicional Decimoquinta de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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6é. Notificar a la empresa CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, 

SA, con CIF nº A82741067 al e-mail a efectos de notificaciones como adjudicatario del contrato, la 

presente resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar dentro de los cinco días después 

de haber transcurrido 15 días hábiles desde su publicación.  
 

7é. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante. 
 

8é. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato.” 

 

 

 

2.4. Pla mancomunat de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius de la 

Mancomunitat de la Ribera Alta/2021-2024. 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.  

 

Ateses les següents consideracions: 
1. La constitució de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de la 

Mancomunitat de la Ribera Alta, el 18 de setembre de 2000, va suposar que es posara en marxa 

un servei que està contribuint de forma decisiva a la implantació del Pla Estratègic de 

Drogodependències i Altres Trastorns Addictius de la CV vigent i del Pla Mancomunat de 

Prevenció de les Drogodependències a les diferents poblacions de la comarca de la Ribera Alta. 

Així, els diferents municipis mancomunats disposen d’un instrument proper i eficaç que els 

permet donar resposta i adoptar les mesures adequades en el tema de la prevenció de les 

drogodependències i altres trastorns addictius a totes les poblacions que conformen la Ribera Alta, 

independentment del nombre d’habitants de les mateixes.  
 

2.La Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut en la CV, al seu article 6, 

estableix la necessitat d’elaborar, aprovar i executar un pla municipal de prevenció de 

drogodependències que ha de ser preceptiu i vinculant a la Conselleria que ostenta les 

competències en matèria de trastorns addictius.  
 

3.El Pla Mancomunat de Prevenció de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius de la 

Mancomunitat de la Ribera Alta porta en funcionament des de el 18 de setembre de 2000. 
 

4.Els tècnics del servei de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives 

(UPCCA), han elaborat un nou Pla per tal d’adaptar-lo a les  polítiques i les línies d’actuació 

vigents i amb l’objectiu d’oferir a la persona el servei que més s’adeqüi a les seues necessitats i 

situació des d’una perspectiva integral i centrada en la persona.  
 

5.Amb data 17/11/2020, la Direcció General de Salut Pública i Addiccions de la Conselleria de 

Sanitat ha emès informe favorable preceptiu i vinculant del III Pla Municipal de 

Drogodependències de la Mancomunitat de la Ribera Alta per al període 2021-2024. 
 

6.Per tot això, es fa necessari l’aprovació del nou PLA MANCOMUNAT DE PREVENCIÓ DE 

DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES TRASTORNS ADDICTIUS DE LA MANCOMUNITAT 

DE LA RIBERA ALTA 2021 -2024 
 

7. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 

 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
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Primer. Aprovar el III Pla Municipal de Drogodependències de la Mancomunitat de la Ribera 

Alta per al període 2021-2024. 
 

A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat, del Pla aprovat. 
 

Segon. Donar publicitat al Pla Municipal de Drogodependències de la Mancomunitat de la Ribera 

Alta pels mitjans oportuns. 
 

Tercer. Remetre este acord, juntament amb un exemplar del Pla aprovat, als municipis adherits 

al servei de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) i a la Direcció 

General de Salut Pública i Addiccions de la Conselleria de Sanitat de la G.V. 
 
 
 

2.5. Modificació crèdits núm. 20/2020. Transferència de crèdits 
L’interventor dóna compte de la proposta. El president l’explica amb detall. 
 

Ateses les següents consideracions: 
I. Antecedents de fet: 

1 Amb data 11 de desembre de 2019, el Ple de la Mancomunitat va aprovar el pressupost 

de l’entitat pera a l’exercici 2020. 
2 La Mancomunitat de la Ribera Alta és beneficiaria de la Subvenció de Programes de  

Serveis Socials  de la Diputació de València. La Mancomunitat va sol·licitar el traspàs 

interns de fons entre distints programes integrants de la subvenció rebuda, per adequar-

se a la realitat del servei. Mitjançant decret nº 9159 de 19-10-20 de Diputació de 

València, s’accepta el transvasament de fons entre els programes C3.2 Clubs de 

convivència (7.140 €), y C4 Cooperació Social (5.000 €) al programa C3.1 Ajuda a 

domicili. 
3 Es fa necessari el transvasament de fons per a dotar consignació per a la Recollida del 

Paper/Cartró. 
4 La Mancomunitat compta amb un AEDL en l’oficina d’habitatge, el qual està retribuït 

pel Consorci. Cal dotar de partida pressupostària per a aportar al Consorci la part no 

subvencionada de l’AEDL. 
5 Al pressupost vigent per a l’exercici 2020 és necessari realitzar una transferència de 

crèdits entre distints grups de funció per tal de poder atendre les necessitats expressades 

en el punt anterior. 
 

II. Fonaments de dret: 

1 Base 9ª. 1 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2020. 
2 Cal aprovar una modificació de crèdits en el sentit d’arreplegar-hi consignació 

pressupostària per a atendre les obligacions previstes amb caràcter específic, tot 

considerant la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors. 
 

 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 

Primer. Aprovar la  modificació de crèdits número 20/2020 per transferència de crèdits que 

seguidament es descriu: 
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Disminucions Augments 

Partida Import 
Anterior 

Import 
disminució 

Import 
 final 

Import 
final 
 

Import 
augment 

Import 
anterior 

Partida 

231 4620000 
Transferències 
S.Socials 

130.000,0
0 

12.140,00 117.860,00 
 
19.140,00 

 
12.140,00 

 
7.000,00 

231 2269910 
Despeses Serveis 
Socials 

1621 4620000 
Transferències 
ajuntaments 
Envasos Lleugers 

216.887,8
9 

53.000,00 163.887,89 

 
 
53.000,00 

 
 
53.000,00 

 
 
0,00 

 
1621 2270000 
Recollida Resídus 
empresa 
adjudicataria 

920 1200000 
Retribucions 
bàsiques 
funcionari 
 
920 1210000 
Retribucions 
complementaries 
Funcionari 
 
920 1600100 
Quotes S.S. 
Administració 

81.957,11 
 
 
 
 
93.104,87 
 
 
 
 
55.275,40 
 
 

8.147,21 
 
 
 
 
6.401,34 
 
 
 
 
 
4.560,99 
 
 

73.809,90 
 
 
 
 
86.703,53 
 
 
 
 
 
50.714,41 
 
 

164.109,58 19.109,58 145.000,00 

943 4670100 
Aportació al 
Consorci de la 
Ribera 

 
Total disminucions 
 

84.249,58 84.249,58 Total augments 

 

Segon. Exposar al públic la modificació. 
 

 

 

2.6. Aprovació del pressupost, plantilla i RLT, i quota ordinària / 2021. 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. L’interventor explica i comenta 

els antecedents, així com una proposta d’esmena respecte del dictamen. L’alcalde de Benimodo 

comenta que el grup Popular vol col·laborar. Portem una bona línia i voldríem que continuara 

això. El president ho agraeix i espera que continuen així. L’esmena s’aprova per unanimitat 

dels/de les assistentes 
 

Vista la memòria de la Presidència, atès que cal confeccionar els pressupost de les entitats 

públiques de conformitat tot atenent primerament a les disponibilitats econòmiques, és a dir 

elaborant primerament l’Estat dels Ingressos, per a una vegada determinada este, confeccionar 

l’Estat de les Despeses previstes al llarg de l’exercici. 
 

Atès que la  Quota Ordinària a satisfer pels municipis integrants de la Mancomunitat de la Ribera 

Alta en l’exercici 2020 es proposa mantenir-la a en 2,40 €/habitant, més una reducció fins el 7% 

prevista al segon paràgraf de la base 47.2 de les Bases d’execució del pressupost, la qual cosa 

suposa una reducció del 0,168. 
 



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. Telèfon 96 241 41 42  Fax 96 241 41 72 

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

 

 
Atès que s’ha confeccionat el projecte de pressupost i de plantilla per a l’exercici 2021 i que 

s’estima que el projecte presentat s’ajusta a les possibilitats, expectatives, necessitats i projectes 

previstos  per al correcte funcionament d’esta Mancomunitat al llarg de l’exercici. 
 

Atès que a l’expedient consta la documentació del projecte el pressupost i de plantilla per a 

l’exercici 2021, així com també, de conformitat amb la legalitat vigent, la documentació annexa; 

tot incloent-hi Memòria de la Presidència i informació sobre l’Estat d’execució del pressupost de 

l’exercici 2020, i la liquidació del darrer exercici liquidat, el 2019. 
 

Atès que a l’expedient consta informe de la Intervenció d’esta Mancomunitat. 
 

Atès que es competència del Ple de la Mancomunitat resoldre a este respecte, tot requerint-se a 

l’efecte  majoria simple. 
 

 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 

Primer.  Establir amb efectes des de del 1 de gener del 2021 l’import de la Quota Ordinària a 

satisfer pels municipis integrants de la Mancomunitat de la Ribera Alta : 2,40 €/habitant més una 

reducció de fins el 7% prevista en la base 47.2 de les Bases d’execució del pressupost. Esta 

reducció sols serà aplicable, en tot cas, quan els ajuntaments estiguen al corrent de totes les  quotes  

ordinàries, per prestació de serveis o quotes complementaries de la Mancomunitat, liquidades 

amb anterioritat a l’1 de gener de 2021 i així mateix estiga al corrent de les quotes liquidades pel 

Consorci de la Ribera amb anterioritat a l’esmentada data. 
 

Segon. Aprovar la relació de llocs de treball,  Pressupost i la Plantilla de la Mancomunitat per a 

l’exercici 2021,  així com les Bases d’execució del pressupost. 
Seguidament es transcriuen, extractada ment, les xifres resultants per al Pressupost: 
DICTAMINAT 
 

RESUM GENERAL Projecte PRESSUPOST / 2021 

  

DESPESES                            CONSIGNACIÓ 

  

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA  

a) Operacions corrents 6.827.358,95 

  

1) Despeses de personal 3.481.560,76 

2) Despeses en bens corrents i 
serveis 

2.059.675,55 

3) Despeses financeres 6.206,96 

4) Transferències corrents 1.279.915,68 

  

b) Operacions de capital 241.411,95 

  

6) Inversions reals 198.215,95 

7) Transferències de Capital  

8) Actius financers 10.900,00 

9) Passius financers 32.296,00 
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TOTAL 7.068.770,90 

  

INGRESSOS CONSIGNACIÓ 

  

a) Operacions corrents 6.904.139,46 

  

1) Impostos directes 0,00 

2) Impostos indirectes 0,00 

3) Taxes i altres ingressos 1.132.158,35 

4) Transferències corrents 5.771.781,11 

5) Ingressos patrimonials 200,00 

  

b) Operacions de capital 164.631,44 

  

6) Alienació d'inversions reals 0,00 

7) Transferències de capital 164.631,44 

8) Variació d'actius financers  

9) Variació de passius financers  

TOTAL 7.068.770,90 

 
MODIFICAT 

RESUM GENERAL Projecte PRESSUPOST / 2021 

  

DESPESES                            CONSIGNACIÓ 

  

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA  

a) Operacions corrents 6.925.023,06 

  

1) Despeses de personal 3.554.685,02 

2) Despeses en bens corrents i 
serveis 

2.049.936,40 

3) Despeses financeres 6.206,96 

4) Transferències corrents 1.314.194,68 

  

b) Operacions de capital 241.411,95 

  

6) Inversions reals 198.215,95 

7) Transferències de Capital  

8) Actius financers 10.900,00 

9) Passius financers 32.296,00 

TOTAL 7.166.435,01 

  

INGRESSOS CONSIGNACIÓ 

  

a) Operacions corrents 7.001.803,57 

  

1) Impostos directes 0,00 
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2) Impostos indirectes 0,00 

3) Taxes i altres ingressos 1.132.158,35 

4) Transferències corrents 5.869.445,22 

5) Ingressos patrimonials 200,00 

  

b) Operacions de capital 164.631,44 

  

6) Alienació d'inversions reals 0,00 

7) Transferències de capital 164.631,44 

8) Variació d'actius financers  

9) Variació de passius financers  

TOTAL 7.166.435,01 

 
 

A este pressupost s’incorpora el pressupost del Consorci de la Ribera, tot integrant-se en el de la 

Mancomunitat als efectes de la seua consolidació.  
    

Tercer. Exposar al públic els acords adoptats pel termini previst legalment, entenent-se aprovat 

definitivament si durant l esmentat termini no es presentarà cap al·legació ò reclamació 
 

Quart. Delegar en la Presidència per a l’aprovació de les operacions de préstec o tresoreria que 

siguen necessàries per a l’execució del Pressupost així com la signatura dels corresponents 

contractes i qualsevol altres acords ó resolucions necessàries per a l’execució de les mateixes, 

donant compte al Ple. 
  

Cinquè. Autoritzar la presidència per a tot allò que resulte necessari per a donar compliment, 

íntegrament, a este acord. 
 

 

A les 19.40 h., asumeix la condició de secretari de la sessió, com a secretari acctal., J. Jesús Ribes 

Feliu, interventor de la Mancomunitat; atesa la impossibilitat del secretari de continuar en la 

sessió.. 
 

 

 

3.ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA 
Es van tractar els següents assumptes: 
 

3.1. Conveni Mancomunitat amb la Conselleria d’Habitatge, Xarxa Xaloc: El presdident comenta 

que el conveni es va signar la setmana passada, en la Seu de la Mancomunitat, pel Vicepresident 

Segon del Consell, el Conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Explica els punts 

principals del Conveni. 
 

3.2. El president informa de la firma, amb l’entitat Cajamar, de 2 operacions bancàries. 
 

3.3. El president comenta les darreres novetats de la creació, des del Consorci de la Ribera, del 

Servei de Canera per a les tres mancomunitats, Ribera Alta, Ribera Baixa i Safor, per al qual 

comenta que es preveu un cost de 1.77 € hab/any i la sol·licitud/recepció de subvencions. 
 

3.4. El president comenta la situació de l’Agenda 2021 
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4. PRECS I QÜESTIONS 
Es va plantejar la següent qüestió: 

 

4.1. Salvador Montañana, alcalde de Guadassuar, dona les gracies pel sistema, telemàtic, de 

votació. Comenta que seria un bon exemple per al Consorci de residus, encara que restaria pendent 

que apareguera el vot de cadascú. El president explica que l’equip del servei d’informàtica està 

estudiant millores per al sistema 

 

 

4.2. El president tanca l’acte agraint l’acollida i desitjant a tot hom unes Bones Festes. 
 

 

 

Sense més assumptes a tractar, el president  alçà la sessió, a les 21.20 h. 
 

I, perquè hi conste, estenc esta acta. 
El president                                                                                                           El secretari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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. Telèfon 96 241 41 42  Fax 96 241 41 72 

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

 

 
ANNEX amb la relació d’assistents a la sessió plenària de 

data 22 de desembre de 2020 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 

Alfarp 
Alcalde SANTIAGO CERVERA CARDETE COMPROMIS 

Algemesí 
Regidor PERE BLANCO VEGA ESQUERRA UNIDA 

Alzira 
Alcalde DIEGO GÓMEZ GARCÍA COMPROMIS 

Alzira 
Regidor FERNANDO PASCUAL MOSCARDO PSPV-PSOE 

Beneixida 
Alcaldessa BEGOÑA LLUCH GÓMEZ PSPV-PSOE 

Benifaió 
Alcaldessa MARTA ORTIZ MARTINEZ PSPV-PSOE 

 Benimodo 
Alcalde FRANCISCO TERUEL MACHI PP 

Benimodo 
Regidor 

VICTOR JIMÉNEZ GARCÍA 
 PP 

Carcaixent 
Alcalde FRANCESC JOSEP SALOM SALOM COMPROMIS 

Carcaixent 

Regidor 

 
RAIMON MARÍ JORDAN 

 PSPV-PSOE 

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 

L’Enova 
Alcalde TOMÁS GINER ESPARZA PSPV-PSOE 

Gavarda 
Alcalde VICENTE J. MOMPÓ ALEDÓ PP 

Gavarda 
Regidora ENCARNA PANIAGUA ALFONSO PP 

Guadassuar 
Alcalde SALVADOR MONTAÑANA COMPROMIS 

Guadassuar 
Regidora 

MARIA ROSA ALMELA RIBES 
 PSPV-PSOE 

 Llombai 
Alcalde JOSÉ FORES SANZ PP 

Llombai 
Regidor JOSÉ LUIS CLIMENT CERVERA PP 

Massalavés 
Alcaldessa PURIFICACIÓN NOGUERA HERNÁNDEZ PP 

Montroi 
Alcalde 

MANUEL MIGUEL BLANCO SALA 
 PSPV-PSOE 

Montroi 
Regidor 

ANTONIO ALEJANDRO CARRASCOSA 
RUBIO 

  

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 
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 Real 
Alcalde GERARDO LÓPEZ MATEU PSPV-PSOE 

Sant Joanet 
Alcalde 

SANTIAGO MANUEL ENGUIDANOS 
EXPÓSITO PSPV-PSOE 

Senyera 
Alcaldessa FRANCISCA MOMPARLET ORTA PSPV-PSOE 

Senyera 
Regidor ELISEO TOMAS PASCUAL  PSPV-PSOE 

Sumacárcer 
Alcalde DAVID PONS GARCIA PSPV-PSOE 

 Sumacàrcer 
Regidor TXEMA PELÁEZ PALAZÓN PSPV-PSOE 

Turis 
Alcalde EUGENIO JAVIER FORTAÑA FONS PSPV-PSOE 

Turís 
Regidora ISABEL GUAITA HERNÁNDEZ PSPV-PSOE 

 

 


