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JUNTA DE GOVERN DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

 
Esborrany 

Sessió ordinària 
Lloc:  Seu de la Mancomunitat (salo d’actes) en 
assistència presencial i PLATAFORMA ELECTRÒNICA  
Data:  25 de novembre de 2020 

Sessió núm.:            04/20 
     Hora:       9.30 h  a  9.58 h 

 
 ASSISTENTS:   

  President: Txema Peláez Palazón  (presencial) 
  
Vocals (assistència telemàtica) Grup Comarcal  Vocals (assistència telemàtica) Grup Comarcal 

  
Marta Trenzano Rubio Grup Socialista  Jesús Tierraseca Rodriguez      Grup Mixte                           
Amparo Estarlich Martorell Grup Socialista  Maria Josep Ortega Requena      Grup Compromis 
Neus Garrigues Calatayud              Grup Socialista      Antonio Hernandiz Chermes                   Grup Ciudadanos 
Pere Blanco Vega Grup Esquerra Unida   Francisco Teruel Machí   Grup Popular 
 

 
ABSENTS: 
Hector Roig Roig               Grup Compromís   
Vicente J. Mompó Aledó  Grup popular 
Antonio Carratalà Minguez  Grup Ciutadans per Alberic  
José Vicente Alemany Motes                  Grup Socialistes Alginet        
 
Secretari: J. Lluís Blanco Vega (presencial) 
Interventor: J. Jesús Ribes Feliu (presencial) 
Gerent: Sergio Machí Felici (presencial) 
 
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 DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
2.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 

2.1. Ajust de les normes de funcionament de les borses de treball temporal de la Mancomunitat.  
2.2. Pla mancomunat de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius de la Mancomunitat de 
la Ribera Alta 2021-2024. 
2.3. Moció recolzament a la sol·licitud de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira de retorn del Jutjat Penal 15 
de València a la ciutat d’ Alzira.  
2.4.Pou de la garrofera. Titularitat de la concessió del pou.  
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 LA PRESIDÈNCIA 
4.PRECS I QÜESTIONS 
 

----------------------------------------- // -----------------------------------------  
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Oberta la sessió per la Presidència es passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia, amb el resultat que seguidament 
s’indica.   

 
 
1.APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 

 Es dóna compte de l’esborrany d’acta de la sessió de data  20 de setembre de 2020, la qual s’ha fet arribar als/a les vocals 
integrants de la Junta de Govern. Resulta aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
 

2.1. Ajust de les normes de funcionament de les borses de treball temporal de la Mancomunitat 
Es comenta i s’informa que està en tramitació un nesclariment/modificació/ajust de les Normes de 

funcionament aplicables amb caràcter general per a la gestió de les borses de treball temporal, per tal 

d’agilitzar el seu funcionament atés que el volum de treball generat pert les borses i la complicació de la seua 

gestió s’ha incrementat molt notablement. Tots els presents maniesfesten la seua conformitat. Properament 

es tractarà la modificació pretesa en la Mesa General de Negociació amb els representants dels empleats. 

 

 

2.2. Pla mancomunat de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius de la Mancomunitat 
de la Ribera Alta 2021-2024. 
La Presidència exposa les principals característiques de la proposta i el Pla mancomunat de prevenció de 
drogodependències. 
 
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 Comunitat Valenciana 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 Comunitat Valenciana, 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 
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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. 
 
 
La Junta de Govern en funcions de Comissió Informativa, dictaminà favorablement la següent la proposta 
d’ACORD: 
 
Primer. Aprovar el III Pla 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 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. 
 
 
 
2.3. Moció recolzament a la sol·licitud de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira de retorn del Jutjat Penal 
15 de València a la ciutat d’ Alzira 
La Presidència exposa les principals característiques de la moció, dient el Sr. President que aquest ja s’ha 
insistir varies vegades, però cal recolzar les necessitats exposades per Col.legi d’Advocats d’Alzira per atendre 
millor les necessitats de la comarca. 
 

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 
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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 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 
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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. 
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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 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. 
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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. 

 

En base a la qual cosa, la Junta de Govern, en funcios de Comissió Informativa, aprovà per unanimitat 
dictaminar favorablement la següent proposta d’ACORD: 

 

Punt únic. 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. 

 

 
 
2.4.Pou de la Garrofera. Titularitat de la concessió del pou.  
Es dona compte de l’atorgament per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de la concessió a la  
Mancomunitat de l’aprofitament d’aïgues soterrànies ubicat a la Partida de la garrofera o Realenc en el terme 
municipal d’Alzira, per a l’abastiment als municipis de Benimuslem, Massalavés, Alberic i al nucli de la 
Garrofera d’Alzira. 
Per a la presidència s’explica que es tracta d’un expedient iniciat pels municipis des de fa mes de 20 anys 
però va ser reprès per la Mancomunitat i ha pogut culminar-se satisfactòriament. Es tracta d’un servei 
instrumental de la Mancomunitat de gestió en alta de l’abastiment de l’aïgua, que es gestionara d’acord amb 
els municipis beneficiaris del servei. 
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2.5. Modificació crèdits núm. 20/2020. Transferència de crèdits. 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 

 
A instància de la Presidència, l’interventor explica les característiques i aspectes mes importants de la 
proposta d’acord. 
 
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. 
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. 

 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple 

la següent proposta d’ACORD: 

Primer: Aprovar la  modificació de crèdits número 20/2020 per transferència de crèdits que seguidament es 
descriu: 
 
 
 
 

Disminucions Augments 
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Partida Import 
Anterior 

Import 

disminució 

Import 
 final 

Import final 
 

Import 

augment 

Import 

anterior 

Partida 

231 4620000 
Transferències 

S.Socials 
130.000,00 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 

216.887,89 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 públicament l’aprovació d’este acord en el termes establerts legalment. 
 
 
 
2.6. Aprovació del pressupost, plantilla i RLT, i quota ordinària / 2021 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
 
A instància de la Presidència, l’interventor explica les característiques i aspectes mes importants de la 
proposta d’acord, explicant que es mantè el mateix import de la quota,si be es reforçen mesures per a   
reforçar la tresoreria de la Mancomunitat,  es compleixen els paràmetres legals establerts de la normativa 
pressupostària, aixì com el referents a percentatge de deute. 
 

 
Ateses les següents consideracions: 
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. 
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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. 

 

Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple 

la següent proposta d’ACORD: 

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 serveix 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: 

 
 

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 

  

 241.411,95 
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b) Operacions de capital 

  

6) Inversions reals 198.215,95 

7) Transferencies de Capital  

8) Actius financers 10.900,00 

9) Passius financers 32.296,00 

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 

 
Abans del Ple, s’incorporarà el pressupost del Consorci de la Ribera, 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. 

  
Cinqué. Autoritzar la Presidència per a tot allò que resulte necessari per a donar compliment, íntegrament, 
a este acord. 
 
 
 
3 ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA. 
Es van tractar els següents assumptes: 

 
3.1. Servei recollida residus: Està prevista una reunió amb els ajuntaments adherits. 
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3.2. Servei de recollida d’animals abandonats: Igualment, està prevista una reunió amb tots els 
ajuntaments interessats en participar-hi. Caldrà tornar a demanar l’adhesió, atés el temps 
transcorregut. 
 
3.3. Propera sessió plenària: Està previst celebrar-la el mes de novembre per a aprovar el 
pressupost/2012. Abans s’haurà de celebrar sessió de la Junta de Govern, en la condició de Comissió 
Informativa. 

 
 
 
4.PRECS I QÜESTIONS 

Es van produir les següents intervencions: 
 
4.1. L’alcaldessa de Carlet comenta que el contracte de recollida del plàstic i paper del municipi de Carlet 
finalitza el 31/XII i pegunta si caldrà que l’ajuntament contracte el servei. El gerent explica que el servei 
mancomunat continuarà prestant-se fins el 31 de març. Comenta que es palarà amb temps. 

 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president alça la sessió a les 9.58 h, de la qual, com a secretari, 
estenc esta acta. 
El president             El secretari 


