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ESBORRANY 

JUNTA DE GOVERN 

Sessió ordinària 
Lloc:  Seu de la Mancomunitat (sala de Presidència) 
Data:  27 de març de 2018 

Sessió núm.:            01/18 
     Hora:       13.00 h  a  14.40 h 

 
ASSISTENTS:  President: Txema Peláez Palazón (portaveu) 

Vocals:  Grup 
comarcal 

Vocals:  Grup 
comarcal 

Marta Ortiz Martínez (portaveu) PSOE Voro Climent Pellicer  Mixt 
Diego Gómez García (portaveu) Compromis Tonyo Carratalá Minguez (portaveu) Mixt 
Lorena Calatayud Ruiz  Compromís Francisco Teruel Machí  PP 
   Iván Martínez Araque (portaveu) EUPV 
      

 
Vocals absents:   
Marta Trenzano Rubio        (PSOE) 
Eva Roig Tortosa         (PSOE) 
Hector Roig Roig          (Compromis) 
Vicente J. Mompó Aledo (PP) 
  
Secretari.:  J. Lluís Blanco Vega 
Interventor:  J. Jesús Ribes Feliu 
Gerent:  Sergio Machí Felici 
 
A Alzira, al lloc, data i hora indicats, es reuniren les persones relacionades, en la condició que per a 
cadascuna s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària prèviament convocada de la Junta de 
Govern, la qual assoleix així mateix la condició de comissió Informativa en relació als assumptes a tractar i 
resoldre en el Ple de la Mancomunitat. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense 
figurar a la convocatòria, són els del següent 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
2. ASSUMPTE A TRACTAR I DEBATRE 

2.1. SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS DE RESIDUS FRACCIÓ RESTA 
2.2. PLA PROVINCIAL DE SERVEIS I OBRES MUNICIPALS (SOM)  2018-2019 
2.3. FÒRMULES DE GESTIÓ PER AL SERVEI DE RECOLLIDA I DIPÒSIT D’ANIMALS ABANDONATS 
2.4. GUARDÓ DE LA MANCOMUNITAT 2018 
2.5. SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT PER ARQUITECTE SUPERIOR (URGÈNCIA) 

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 SESSIONS ANTERIORS 
Es dóna compte de l’esborrany d’acta de la sessió de data 22 de desembre  de 2017, la qual s’ha fet arribar 
als vocals integrants de la Junta de Govern. Resulta aprovada per unanimitat.  
 
2. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE 
2.1. SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS DE RESIDUS FRACCIÓ RESTA 
Per la Presidència es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es comenta que el 
contenidor més habitual és el de 1.100 m³. Que hi ha una previsió de compra de 280 contenidors a 
distribuir entre els ajuntaments en funció del resultat de la convocatòria. Que la proposta d’acord inicial 
inclou la contractació i les bases per a la convocatòria als ajuntaments de la possibilitat de subministrar-los 
contenidors i caldria afegir un nou punt, relatiu a la destinació de l’import a aportar pels ajuntaments pel 
subministrament de contenidors, el 20 % del seu cost: la compra de taules i cadires per al servei de cessió 
gratuïta de recursos de la Mancomunitat. Aproximadament s'adquiririen 800 cadires i 100 taules. S'aprova 
per unanimitat l'esmena. 
 
La vocal Lorena Calatayud, pregunta pels  contenidors per a podes. Es contesta que es va incloure entre les 
obligacions de l’adjudicatari del servei mancomunat de recollida de RSU, per als municipis adherits al 
servei. L'alcalde d'Alberic manifesta que les restes de podes, cada vegada es un problema major 
especialment a les urbanitzacions  i podes de barrancs que s'ha de portar a planta per estar prohibit les 
cremes. 
 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta ha sol·licitat, dins del programa PPOS,2017 l’adquisició d’una partida 
de contenidors per a la recollida de residus sòlids urbans (fracció resta). 
 
2. Cal contractar el subministrament dels contenidors. Els serveis d'esta Mancomunitat han confeccionat 
els plecs que han de regir la contractació. 
 
3. Es pretén oferir als municipis mancomunats la possibilitat d'adquisició dels contenidors. Els serveis 
d'esta Mancomunitat han confeccionat proposta de bases reguladores de la convocatòria, de les quals cal 
assenyalar l’obligació d’assumir/aportar el 20% del cost dels contenidors . 
 
4. Es pretén destinar l’import procedent de les aportacions dels municipis per l’adquisició de contenidors, a 
l’adquisició de taules i cadires per a la seua destinació a augmentar la dotació disponible per al Servei 
mancomunat de cessió gratuïta de recursos als ajuntaments. L’adquisició d’eixe material es realitzarà 
mitjançant procediment a tramitar i resoldre per la Presidència. 
 
5. Correspon resoldre a la Junta de Govern per delegació del Ple de la Mancomunitat. 
 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA: 
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Primer. Aprovar els Plecs que han de regir la licitació i contractació del “Subministrament de  
CONTENIDORS DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (FRACCIÓ RESTA)” 
 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, dels plecs aprovats. 
 
La Presidència, a la vista del resultat del procés de licitació, resoldrà respecte de l’adjudicació del contracte. 
 
Segon. Aprovar la convocatòria i les  bases reguladores del “Subministrament de contenidors de residus 
sòlids (fracció resta), per la Mancomunitat als ajuntaments adherits que ho desitgen”. 
 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, de les bases aprovades. 
 
La Presidència concretarà el preu unitari de contenidor RSU a considerar en la convocatòria, de 
conformitat al resultat de la contractació del subministrament. 
 
Tercer. Aprovar la destinació dels imports procedents de les aportacions dels ajuntaments que participen 
en la convocatòria del punt anterior a l’adquisició de taules i cadires per a augmentar la dotació disponible 
en el Servei mancomunat de cessió gratuïta de recursos als ajuntaments. 
 
La Presidència tramitarà i resoldrà el procediment relatiu a l’adquisició d’eixe material. 
 
 
 
2.2. PLA PROVINCIAL DE SERVEIS I OBRES MUNICIPALS (SOM)  2018-2019 
Per la Presidència es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es planteja un debat 
sobre les diferents possibles destinacions de la inversió a realitzar a l’empra d’esta convocatòria d’ajudes 
de la Diputació Provincial. Es tracta la possibilitat de destinar-la a adquirir grues per a un futur servei 
mancomunat de retirada de vehicles. També la de destinar-lo a les instal·lacions d’un futur servei 
mancomunat de recollida d’animals. Després de considerar estes i altres possibilitats, estes s’ajornen per a 
una possible condirecació en el futur d’estes Inversions. 
 
 
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions: 
 1. Amb data 22 de febrer de 2018 la Diputació Provincial de València aprovà la convocatòria d'ajudes del 
Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) per al bienni 2018-2019. 
 
2. La quantitat assignada a la Mancomunitat de la Ribera Alta és de 162.081,09 €. 
 
3. Cal determinar les inversions a les quals destinar eixe import, ajustadament als criteris, prioritats i 
condicions del  Pla. 
 
4. La Presidència ha confeccionat proposta a l’efecte, la qual ha sigut objecte d’un ample debat al sí de la 
Junta de Govern. 
 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA: 
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Primer. Aprovar, pel que fa esta Mancomunitat, la destinació de l’ajuda econòmica del Pla de Serveis i 
Obres Municipals (SOM) de la Diputació Provincial de València, per al bienni 2018-2019, a les següents 
inversions: 
 

Descripció de l' inversió Import 

ADUQISICIÓ DE CADIRES I TAULES ACTES PÚBLICS MANCOMUNITAT  42.081,09 

DESFIBRIL·LADORS PER A INSTAL·LACIÓ EN LLOCS PÚBLICS 70.000,00 

AIRE CONDICIONAT SEU MANCOMUNITAT 50.000,00 

TOTAL 162.081,09 € 

 
Segon. Facultar a la Presidencia per a tot allò que resulte necessari per a l’execució d’este acord. 
 
Tercer. Traslladar este acord a la Diputació Provincial de València 
 
 
 
2.3. FÒRMULES DE GESTIÓ PER AL SERVEI DE RECOLLIDA I DIPÒSIT D’ANIMALS ABANDONATS 
Per la Presidència es dóna compte del contingut i de la motivació del punt i de la situació actual d’este 
assumpte. Es planteja un llarg debat en relació a este assumpte al llarg del qual es comenten, diferents  
qüestions. Que la Mancomunitat de la Ribera Alta disposa des de l’exercici 1999, d’un servei mancomunat 
de recollida, control i manteniment d’animals abandonats per gestió indirecta. Que a instància d’alguns 
municipis, des de la Mancomunitat s’està estudiant la viabilitat d’implantar un servei mancomunat en esta 
matèria, per la qual cosa ha organitzat una sèrie de reunions i visites d’estudi a diferents entitats i 
instal·lacions per a observar diverses formes de prestar i organitzar el servei. Que en data 01/02/2018 
s’organitzà una reunió en la seu de la Mancomunitat a la qual estaven convocats representants dels 
municipis de la Ribera Alta i de l Ribera Baixa, per tal d’intercanviar punts de vista al respecte de la 
possibilitat d’establir altres fórmules de gestió per al servei. Que s’han fet visites per conèixer l’experiència 
de gestió directa del servei que presta la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, en data 01/03/2017 i la 
Mancomunitat de l’Horta Nord, en data 22/03/2017; a més de la visita efectuada prèviament a les 
instal·lacions, ubicades en el municipi de Sollana, de l’empresa adjudicatària del servei de recollida i dipòsit 
d’animals abandonats, de la pròpia Mancomunitat de la Ribera Alta, en data 27/11/2015. S’assenyala per 
tots els presents que el més prioritari és tancar la fórmula de gestió del servei. També que no es pot 
implantar un servei basat exclusivament en l’assumpció de tasques per voluntaris o ONGs. 
 
Es comenta la possibilitat de que les instal·lacions es puguen finançar amb alguna aportació econòmica 
altruista, privada, externa. També la possibilitat de que les instal·lacions arrepleguen animals diferents a 
gossos. 
 
 
Finalitza el debat , la Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Encomanar a la Presidència i als serveis de la Mancomunitat la realització d’estudis econòmics, 
d’emplaçament físic i d’altres que en puguen resultar convenients per a determinar la viabilitat de la 
prestació del Servei de Recollida i Dipòsit d’Animals Abandonats, ja siga per gestió directa o per gestió 
mixta; tot requerint a l’efecte la col·laboració dels municipis per al subministrament de  dades, estudis o 
memòries tècniques que puguen resultar d’utilitat. 
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2.4. GUARDÓ DE LA MANCOMUNITAT 2018 
Per la Presidència es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es planteja per l’alcalde 
d’Alberic la possibilitat de destinar el guardó per ala banda del seu municipi, que celebra el seu aniversari i 
que ha sigut mereixedora recentment d’un reconeixement. Pregunta si en la Mancomunitat s’ha rebut 
comunicació de l’acord pres en eixe sentit des del seu Ajuntament. S’assenyala pels presents que en tots 
els municipis hi ha bandes en circumstàncies semblants i fer un reconeixement en exclusiva a una d’elles, 
podria resultar problemàtic. Finalment tots conclouen en l’oportunitat d’acceptar la proposta d’acord 
platejada inicialment. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en sessió de data 14-12-2006 aprovà la creació del Guardó 
de la Mancomunitat per a reconèixer, segons l’article 1 del Reglament, “a favor de persones físiques i 
entitats de la Ribera, públiques i privades, mereixedores de tal distinció en base a l’especial tasca o labor 
realitzada en les seues activitats ja siga artístiques, culturals, esportives, cíviques, professionals o 
investigadores, i que hagen destacat d'una forma pública i notòria, afavorint els interessos de la Ribera i el 
seu progrés cultural, econòmic o social en general”. 
  
2. En la primera edició del guardó de la Mancomunitat en l’any 2007 va ser atorgat a l’editorial Bromera, 
en 2008 a l’edició comarcal del Levante EMV, en 2009 a Asunción Francés (Presidenta de l’Associació 
Tyrius),  en l’any 2010 al Col.lectiu d’Ajuda i Emergència en Acció, en l’any 2011 a Jorge Martínez “Aspar”, 
en l’any 2012 al professor Jose Lluís Bauset, en l’any 2013 al pintor benimodolí Rafael Armengol, Escola de 
Música de Carcaixent en l'any 2014 , a Xúquer Viu en l'any 2015, a la Comissió redactora de l’esborrany 
d’estatuts de la Mancomunitat de l’any 1996 en l'any 2016 i  a la Coordinadora de Centres de Ensenyament 
en Valencià de la Ribera en l'any 2017. 
      
3. Cal tramitar el procediment tendent a determinar/concretar la destinació del reconeixment anual que 
suposa l’atorgament del guardó, tot confeccionant una proposta per a la seua elevació al Ple de la 
Mancomunitat. 
 
4. L'Ajuntament de Benimodo ha presentat proposta de lliurament del Guardó de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta de l’any 2018, a favor de Didin Puig Grau, en atenció als mèrits que en ella concorren, com 
activista  "viva", en pro de la nostra cultura i principalment de la nostra llengua i com a lluitadora, 
igualment, al llarg de la seua ja dilatada vida, per la consecució de llibertats i de la igualtat de gènere. 
 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l’atorgament del guardó d’honor de la Mancomunitat/2018, a favor de Didin Puig Grau, en 
atenció als mèrits que en ella concorren, com activista  "viva", en pro de la nostra cultura i principalment 
de la nostra llengua i com a lluitadora, igualment, al llarg de la seua ja dilatada vida, per la consecució de 
llibertats i de la igualtat de gènere  
 
Segon. Lliurar, en conseqüència, una reproducció de la figura commemorativa a la guardonada.  
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Prèvia aprovació, per unanimitat, de la urgència del seu tractament malgrat no estar inclòs en l’ordre del 
dia de la convocatòria, es va tractar el següent assumpte: 
 
PUNT  2.5. SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT  COMPATIBILITAT  PER ARQUITECTE SUPERIOR 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. Tomás Pastor Martínez és funcionari públic interí, per programa, arquitecte superior, d’esta 
Mancomunitat, adscrit al Servei mancomunat d’assistència tècnica. 
 
2. Tomás Pastor Martínez ha presentat la sol·licitud de reconeixement de la compatibilitat per a l’exercici 
de l’activitat privada professional com a arquitecte superior. 
 
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. Es tracta d’un lloc de treball amb un Complement Específic inferior al 30 % del sou base corresponent al 
lloc. Resulta aplicable, consegüentment, l’excepció a la norma general d’incompatibilitat prevista en 
l’article 16.4. de la Llei 53/1984. Això no obstant, resulten d’aplicació els terminis i condicions generalment 
aplicables a l’exercici pels funcionaris públics d’activitats compatibles. 
 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, formula al Ple de la Mancomunitat la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Reconèixer a Tomás Pastor Martínez, funcionari públic interí, per programa, arquitecte superior, 
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 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. 
 
 
 
3. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA 
Es van tractar els següents assumptes: 
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3.1.Vectors: La Presidència dóna compte de la situació del procediment, tramitat pel Consorci de la Ribera, 
per a la contractació de les campanyes de prevenció del mosquit tigre i la mosca negra. Assenyala que en el 
dia de hui mateix s’ha realitzat la mesa de contractació d’obertura de les ofertes presentades, tan sols una. 
Que, en tractar-se de la mateixa empresa les prestacions de la campanya es faran tot seguit, sense cap 
discontinuïtat. Dóna compte dels principals trets de la contractació i de les millores introduïdes enguany. 
 
3.2.Servei grua: La Presidència dóna compte de la problemàtica plantejada quan a la prestació del servei 
de retirada de vehicles de la via pública, amb una especial incidència en el municipi d’Alzira i que ha 
deparat la necessitat d’incoar procediment tendent a la resolució del contracte per incompliments de 
l’empresa adjudicatària. Es planteja un debat sobre les circumstàncies dels incompliments, sobre la situació 
dels diferents municipis i també, novament, sobre la possibilitat/viabilitat de prestar este servei de forma 
directa. 
 
3.3.Servei de tècnics: La Presidència dóna compte de la situació del servei i assenyala que caldria conèixer 
les demandes dels ajuntaments d'altres especialitats, de tècniques diferents de la que ja contempla el 
servei. 
 
3.4.Visita al Consorci de Ribera d'Ebre: La Presidència comenta el resultat de la visita. Es facilita un dossier  
i es cometa que ens ajudarà a confeccionar un projecte turístic propi per a la tota la comarca, tot 
aprofitant i coordinant els diferents recuroso disponibles. 
 
3.5.Agermanament amb Upala i desplaçament a Centroamèrica: S'informa dels objectius i del resultat de 
la visita realitzada al sí d'un projecte europeu. També el debat plantejat a eixe respecte al municipi d'Alzira. 
El vocal del grup PP, Francisco Terual, comenta que en el seu partit ha comentat que estes actuacions de la 
mancomunitat són una bona iniciativa, que ja es fa des de fa temps, sota la Presidència de regidors del 
grup i que ha de continuar. Es comenta que el finançament de les aportacions que fa la Mancomunitat 
procedeix de les aportacions previstes al contracte de col·locació de contenidors recollida de roba net de 
les aportacions. Enguany ens donaran un reconeixement des de Humana en un acta a celebrar el 19 d'abril 
en l'Ateneu. La col·laboració de la Mancomunitat en estos projectes s'adreça a la gestió dels espaïs públics, 
a la conservació del patrimoni, natural i no natural i a la gestió de residus. S'han demanat dos projectes 
europeus més, adreçats a la col·laboració amb estos països. Es comenta que la secció de mancomunitats 
de la FVMP ha felicitat a la mancomunitat per la seua gestió de projectes euorpeus. 
 
3.6. Projecte de Llei de Mancomunitats de la CV: S'informa de que es votarà este mes. Es facilitat un 
quadre amb les novetats més rellevats. 
 
3.7. Propera sessió plenària: La Presidència informa que se celebrarà el proper dilluns, dia 21 d'abril, en 
Sumacàrcer o en la Murta, puix n'està pendent d'atendre una petició de celebrar-hi una sessió plenària de 
la Mancomunitat. 
 
Tots els presentes en queden assabentats. 
 
 
 
4. PRECS I QÜESTIONS 
Es van produir les següents intervencions: 
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4.1. Es planteja i es reprén l'assumpte de la problemàtica del servei de grua i de la possibilitat de crear un 
servei de gestió directa amb mitjans de la pròpia Mancomunitat. També la possibilitat de crear un servei 
comarcal de recollida d'animals i la problemàtica que això plantejaria. Al llarg del debat s'arriba a plantejar 
la possibilitat de destinar l'import dels 70.000,00 € del Pla SOM de la Diputació a algun d'estos dos serveis. 
Finalment s¡'ajorna la concreció d'eixa possibilitat per a més endavant. 
 
4.2. L'alcalde d'Alzira comenta que des de la GV està preparant-se una normativa reguladora de la 
trituració de restes vegetals, la qual cosa alterarà la situació actual d'esta activitat tant present en la nostra 
comarca. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta 
acta. 
 
El president El secretari  
 


