
 
 
 
PROPOSTA D’ACORD  

2.1. Modificació de la Plantilla de places i la RLT amb la creació de places/llocs per a atendre 
les exigències de la GV amb el contracte Programa en matèria de SS.  
 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 

Ateses les següents consideracions  
 
1. La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana regula 
el Sistema de Serveis Socials en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana, estructura el sistema de 
Serveis Socials en dos nivells d’atenció, mútuament complementaris i de caràcter continu, 
integrat i sinèrgic: atenció primària i atenció secundària. 
 
2. El Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció 
primària de serveis socials, té per objecte el desenvolupament de la Llei 3/2019 i ha introduït, 
amb la figura del contracte programa, un canvi en l’instrument que regula les relacions 
jurídiques i financeres, i també en les relacions de col·laboració financera entre la Generalitat i 
les entitats locals.  
 
3. L’article 19 del decret esmentat recull els compromisos i les obligacions de les parts que 
subscriguen el contracte programa. 
 
5. Les ajudes per part de la Generalitat a les entitats locals, s'atorgaran mitjançant el 
procediment de concessió directa. 
 
6. En virtud del programa les plantilles hauran de comprendre tots els llocs de treball 
degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, aprovant-se 
anualment amb ocasió de l'aprovació del Pressupost.  
 
7. Procedix atendre a esta obligació continguda en el contracte programa sobre modificació de 
la plantilla i de la RLT de personal per a l’exercici 2021, la qual, ha sigut objecte de negociació 
per la Mesa corresponent de sindicats. 
 
8. Consta a l’expedient informe sobre les modificacions. 
 
Fonaments de dret 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
- Els articles 126 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text 
Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local. 
- L'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals. 
- El Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per RDL 5/2015. 
- La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021. 
- Llei 3/2019 de serveis socials inclusius de la CV. 
- Decret 38/2020, del Consell, de coordinació i financiació de l’atenció primària de serveis socials. 

 



Per tot això es formula al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 
RESOLC: 

Primer. Aprovar, la modificació de la plantilla i de la RLT de personal per a l’exercici 2021, als 
efectes de de donar compliment a les obligacions que per a esta Mancomunitat i per als 
ajuntaments participants del servei mancomunat de «Serveis Socials», resulten del “Contracte 
programa amb entitats locals per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera 
en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024”, tot mantenint el compromís i les places 
mentre dit Contracte Programa i les aportacions de la Generalitat hi contemplades, es 
mantinguen sense minva. 

A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, de la modificació 
de la plantilla i de la RLT per personal per a l’exercici 2021. 

Segon. Traslladar esta resolució a la Intervenció d’esta mancomunitat. 
 
Tercer. Sotmetre esta resolució a ratificació pel Ple de la Mancomunitat en la primera sessió que 
este celebre. 
 
 
Ho resol el President, qui firma juntament al Secretari, de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 

En Alzira, en data al marge, el President,      El secretari, 

Firmat electrònicament, conformement figura la marge del document. 

 

 

 

 

 
 


