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

INSTRUCCIONS DEL SERVEI D’AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL

1ª OBJECTE DEL SERVEI.

La Mancomunitat de la Ribera Alta ofereix als municipis mancomunats el
“Servei d’Agència de desenvolupament Local»,
Les prestacions que inclou el servei i les funcions dels i de les professionals
són les previstes específicament pel SERVEF, configurant-se com a
professionals de corporacions locals o entitats vinculades a una administració
local que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i implantació
de polítiques actives d’ocupació.
Els ajuntaments interessats s’adheriran al servei mitjançant Acord Plenari.

2ª AMBIT DEL SERVEI.
A este servei d’Agència de Desenvolupament Local es podran adherir tots els
municipis que pertanyen a la Mancomunitat de la Ribera Alta, sempre que hi
haja suficient nombre de professionals subvencionats pel SERVEF i suficient
disponibilitat horària.
Les peticions s’atendran seguint escrupolosament la data de registre de les
sol·licituds.

3ª COST DEL SERVEI PER ALS MUNICIPIS.
L’import total del servei mancomunat a satisfer per cada municipi estarà en
funció de la dedicació horària efectiva acordada amb l’Ajuntament.
La quota es calcularà descomptant al cost total del conjunt dels tècnics i de les
tècniques AEDL el total de les subvencions obtingudes del SERVEF per les
Agències de Desenvolupament Local. La quantia resultant es distribuirà entre
els municipis en proporció al percentatge de dedicació horària del tècnic o de la
tècnica del servei en els respectius ajuntaments.
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Esta quota serà anual, si bé de forma excepcional per al període julioldesembre de 2018, el càlcul serà semestral.
Este import serà revisable anualment i s’aprovarà conjuntament amb els
pressupostos anuals de la Mancomunitat, en funció de l’evolució dels costos
salarials i de la previsió de la quantia de la subvenció.
Les possibles diferències que pogueren produir-se en l’estimació inicial dels
costos o dels ingressos respecte dels efectivament produïts, en més o en
menys, seran objecte, en el seu cas, d’una liquidació complementària als
ajuntaments per part de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

4ª INCIDÈNCIES DEL SERVEI
Les incidències que es donen durant la prestació del servei hauran de ser
comunicades a la Mancomunitat per a la seua subsanació.

