
2.8.PROPOSTA DE MODIFICACIO DE L’ACORD DE PLURIANUALITAT  
Projecte de recuperació del traçat de l’Antic Trenet: conveni amb l’ajuntament d’Alzira.  
Destribucio dels imports plurianuals entre les diferents despeses de cada anualitat. 

  
 
Antecedents  
 

1. El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, de data 22 de juliol de 2020, es va aprovar 
el següent acord: 

 “ Primer. Declarar la plurianualitat de la inversió “REHABILITACIO CAMI NATURAL ANTIC 

TRENET CARCAIXENT-TAVERNES DE LA VALLDIGNA PER A LA MILLORA DE MOVILITAT 

SOSTENIBLE”,cofinanciada amb següent detall: 

 

 ANY 

  

MANCOMUNITAT DE LA 

RIBERA ALTA 

 AJUNTAMENT D’ALZIRA 

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€ 

 
 

2. L’inversio esmentada inclou : 

 

-contractes de serves de redaccio de projectes i direcció de les obres 

 

-  redaccio projectes de pasarel.la i via verda,  per un import acumulat de 

30.740,90  euros, dels quals ja s’ha efectuat el pagament total en 2020 

 

- direccions d’obra i coordinacio de seguretat i salut, per import de 7.801,00 euros 

pasarel.la i 17. pel que fa a l’obra de via verda (pendents de contractar) total  ( 

25.303,00 euros), que han de realizar.se entre 2021 i 2023 

 

-  aixì com l’execució de varies obres (en tramit de licitació i per exigències de la 

subvencio de l’IDAE han de adjudicar-se abans del 15 d’octubre)  amb els següents 

imports i terminis previstos: 

      - Pasarel.la via verda, 452.182,40 euros euros (  per a executar-se en 4 mesos         

2021-2022). 

      - Desviament de la linia eléctrica per import de 17.502,00 euros ( que s’executara 

tambe en 4 mesos (2021-2022) en el mateix temps que l’obra de la pasarel.la) 

    -  Obres via verda  amb un pressupost de 301.454,92  euros ( que han d’executar-

se en 14 mesos 2021-2023) 



3. Per tant, atès que totes les contractacions ( segons els terminis de la subvencio de 

l’IDAE) han d’adjudicar-se abans del 15 d’octubre de 2021, i que la  major part de 

l’execució de les obres van a efectuar-se durant l’any 2022, cal ajustar el ritme d’execucio 

de les obres amb el corresponent finaçament, i per això procedeix modificar l’acord de 

plurinualitat inicialment aprovat, determinant que l’aportació de la Mancomunitat 

prevista incialment per 2023, s’avançe fins 2022 i es proposa a l’ajuntament d’Alzira 

efectuar un acord en termes semblants o aproximats. 

Per tant, vistes les necessitats exposades i dins dels limits establerts en l’article 174 de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locales, es proposa l’adopciio dels següents acords- 

  Primer. Modificar l’acord de plurianualitat la inversió “REHABILITACIO CAMI NATURAL ANTIC 

TRENET CARCAIXENT-TAVERNES DE LA VALLDIGNA PER A LA MILLORA DE MOVILITAT 

SOSTENIBLE, pel que fa a l’aportació de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en els següents 

termes 

ANY 

  

MANCOMUNITAT DE LA 

RIBERA ALTA 

 AJUNTAMENT D’ALZIRA 

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

ANY 2021 38,5%                 195.500,14€ 20%                     82.315,72€ 

ANY 2022 59%                    242.837,28€ 40%                    164.631,44€ 

ANY 2023 2,5 %                    10.289,72€ 35%                   144.052,52€ 

TOTAL 411.578,61€ 411.578,61€ 

  

- Proposar a l’ajuntament d’Alzira la modificació de les plurianualitats amb la finalitat de 

reduir l’aportacio en l’any 2023 per a acumular.la a l’anualitat de 2022  per a possibilitar 

que l’execucio de les obres i el ritme de finançament i pagament siga viable tenient en 

compte els terminis d’execucio de les obres. 

Segon. Facultar al President de la Mancomunitat, tan amplament com en dret procedisca, per a 

la signatura, si escau, del Conveni i quantes actuacions, concrecions, i resolucions siguen 

necessàries per la execució i desenvolupament del mateix 

 El president de la Mancomunitat 
Txema Pelaez Palazon 


