
 
 
 
2.3.Adhesió al nou Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Afers Socials i Agenda 2030 
per a la implantació del SIUSS. 
 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.  
 
Ateses les següents consideracions: 
    
Antecedents: 
 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta es va adherir al Conveni per a la difusió e implantació de 
SIUSS i la seua aplicació informàtica que es va signar entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials 
e Igualtat i la Generalitat Valenciana en data 13 de setembre de 2013, que a data de hui està 
extingit. 
 
2. En virtut d’este conveni el Ministeri facilità a la Generalitat Valenciana la llicencia d’us per a 
la utilització del programa informàtic, en entorn web (SISTEMA D’INFORMACIÓ D’USUARIS DE 
SERVEIS SOCIALS “SIUSS”), dins de l’àmbit de l’Administració Autonòmica, així com de les 
corporacions Locals del seu territori mitjançant l’adhesió a este conveni. 

3. Es planteja per part de la Generalitat Valenciana l’adhesió de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta al nou “conveni de data 1 de febrer de 2021 subscrit entre el Ministeri de Drets Socials i 
Agenda 2030 i la Generalitat Valenciana, amb acord d’adhesió de les Entitats Locals, per a la 
difusió e implantació de SIUSS i la seua aplicació informàtica i el intercanvi d’informació”, amb 
l’objectiu de continuar amb l’ús de l’aplicació SIUSS.  

3. Per resolució de la Presidència de data 31/03/2021 s’ha aprovat l’adhesió al Conveni, sense 

perjudici de donar-se compte en el proper Ple. 

Fonaments de dret 

- El Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015 (articles 47 a 53), establix el règim general 

dels convenis que subscriguem les Administracions Públiques. En concret, l'article 47.2.a) 

reconeix expressament el tipus dels convenis firmats entre dos o més Administracions 

Públiques, l'article 48 regula els requisits de validesa i eficàcia dels convenis, l'article 49 el seu 

contingut i l'article 50 els tràmits preceptius per a la subscripció dels dits convenis. 

- L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- Els articles 21, 22 i 57de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

- Els articles 123 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

Quant a la seua aprovació, correspon al òrgan que tinga atribuïda la competència sobre la 

matèria de la que tracte el contingut del Conveni i de les obligacions que implique. En aquest 

cas, es tracta d'un conveni que no comporta obligacions econòmiques per a la Mancomunitat. 

La matèria no està atribuïda al Ple de conformitat amb el que s'estableix en l'article 123 de la 

Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 47, de tot el qual, s'infereix 



l'atribució de la seua aprovació a la Presidència, sense perjudici de donar-se compte en el proper 

Ple.  

Per tot el que s’ha exposat anteriorment es formula, la següent proposta d’ACORD: 

 
Primer. Aprovar, pel que fa a la Mancomunitat de la Ribera Alta, l’adhesió al «Conveni de data 
1 de febrer de 2021 subscrit entre el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i la Generalitat 
Valenciana, amb acord d’adhesió de les Entitats Locals, per a la difusió e implantació de SIUSS i 
la seua aplicació informàtica i l’intercanvi d’informació”, amb l’objectiu donar continuïtat a l’ús 
de l’aplicació SIUSS.   

El conveni té un vigència inicial de 4 anys, prorrogables a un màxim d’altres 4 anys. 

A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del conveni 
aprovat. 

Segon. Facultar al President per a la firma del conveni per les gestions que siguen oportunes a 
tal fi. 
 
Alzira, abril de 2021 
El president 
 
 


