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JUNTA DE GOVERN DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

 
Esborrany 

Sessió ordinària 
Lloc:  Seu de la Mancomunitat (sala de Presidència) 
Data:  11 de març de 2020 

Sessió núm.:            01/20 
     Hora:       9.30 h  a  10.25 h 

 
 ASSISTENTS:   
 
  President: Txema Peláez Palazón  
 

Vocals:   Grup comarcal Vocals:  Grup comarcal 
Amparo Estarlich Martorell Grup Socialista    Francisco Teruel Machí  Grup popular 
Pere Blanco Vega Grup Esquerra Unida  Vicente J. Mompó Aledó  Grup popular 
Jesús Tierraseca Rodriguez Grup Mixte     José Vicente Alemany Motes Grup socialistes Alginet 
Antonio Hernandiz Chermes  Grup ciudadanos 

 
VOCALS ABSENTS: 
Neus Garrigues Calatayud Grup socialista 
Marta Trenzano Rubio Grup socialista 
Hector Roig Roig  Grup Compromís 
Antonio Carratalà Minguez Grup Ciutadans per Alberic 
   
Secretari: J. Lluís Blanco Vega 
Interventor: J. Jesús Ribes Feliu 
Gerent: Sergio Machí Felici 
 
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 ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 

2. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 

2.1. Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat. 

2.2. Projecte de recuperació del traçat de l'antic trenet:  conveni amb l'ajuntament d'Alzira i declaració de 

plurianualitat del projecte. 

2.3. Servei de recollida de residus: creació del servei; reglament; instruccions i plec de condicions per a la 

contractació del servei. 

2.4. Guardo de la Mancomunitat 2020. 

2.5. Addició a l’acord adoptat en la Mesa de Negociació de les condicions de treball d'aplicació al personal laboral 

i funcionari de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 

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 novembre de 2019, la qual s’ha fet arribar als 
vocals integrants de la Junta de Govern. Resulta aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
2.1. QUALIFICACIÓ COM A MANCOMUNITAT D'ÀMBIT COMARCAL: sol licitud i adaptació estatuts 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari explica amb detall les 
modificacions, el condicionament,  la problemàtica plantejada en alguns casos i la solució proposada. El 
president comenta que s’arreplega també la modificació prèvia relativa a  l’adhesió de la Barraca. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La creació de la figura de les «mancomunitats d’àmbit comarcal» constitueix una de les principals novetats 
de la recentment aprovada Llei 21/2018 de la GV. de Mancomunitats de la CV (endavant LMANC). Aquest 
nou tipus de mancomunitats es configura –segons la pròpia Llei- com una peça bàsica en una doble vessant: 
d’una banda, com a estructura associativa estable i sòlida per a la millora dels serveis oferits als ciutadans i 
de la seua participació en els afers públics i, d’altra banda, la de convertir-les en la referència bàsica per a la 
implementació de les polítiques i els serveis de la resta d’administracions públiques de la CV. 
 
2. La LMANC, al llarg del seu articulat, estableix per a les «mancomunitats d’àmbit comarcal» un règim 
específic i substancialment diferent al de la resta de mancomunitats. També estableix una sèrie de requisits 
i circumstàncies a exigir/acomplir per les mancomunitats que pretenen que se’ls reconega dita condició. 
 
3. La Mancomunitat de la Ribera Alta acompleix els requisits i les circumstàncies exigides en la  LMANC per a 
assolir la condició de «mancomunitats d’àmbit comarcal», així consta i s’acredita en l’expedient administratiu 
tramitat en relació a esta sol·licitud. 
 
4. S’estima oportú i convenient per als interessos i les aspiracions de la pròpia mancomunitat, els dels 
ajuntaments que la integren i fins i tot els dels ciutadans de la comarca, aconseguir el reconeixement de la 
condició de «mancomunitat d’àmbit comarcal» per a la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
5. El procediment per a la sol·licitud de  qualificació de mancomunitat d’àmbit comarcal es regula en l’article 
13 de la LMANC:  “Amb els acords previs adoptats per majoria absoluta dels membres legals del ple de la 
mancomunitat, les mancomunitats ja constituïdes que no tinguen el caràcter d’àmbit comarcal podran 
sol·licitar en qualsevol moment la qualificació com a tals al departament del Consell competent en matèria 
d’administració local, sempre que complisquen tots els requisits establits per a la qualificació com a tals i així 
ho acrediten.” 
 
6. En sessió plenària celebrada en l’any 2018, el Ple de la Mancomunitat ja es va manifestar en relació a la  
pretensió d’aconseguir el reconeixement de la condició de «mancomunitat d’àmbit comarcal». 
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7. A l’expedient consta el text de la proposta d’adaptació dels Estatuts actuals de la Mancomunitat, a doble 
columna. Consta també informe justificatiu de la proposta d’acord i informe de la Secretaria de la 
Mancomunitat. 
 
8. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat, tot requerint-se a l’efecte majoria absoluta. 
 
 
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, amb l’objectiu d’aconseguir el reconeixement de la condició de «mancomunitat d’àmbit 
comarcal» a favor d’esta Mancomunitat de la Ribera Alta, el següent: 
 
1r. Aprovar, pel que fa esta Mancomunitat, la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat per tal d’ajustar-
los als requeriments que la legislació vigent imposa als estatuts de les mancomunitats d’àmbit comarcal i a 
les necessitats i aspiracions de l’entitat. 
 
L’aprovació de la modificació dels Estatuts queda condicionada a l’aprovació del reconeixement de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta com a «mancomunitat d’àmbit comarcal». La modificació aprovada entrarà 
en vigor simultàniament a l’entrada en vigor i plena eficàcia de dit reconeixement. 
 
A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, el text, a doble columna, de la 
modificació dels Estatuts aprovada. 
 
2n. Sol·licitar de la Generalitat Valenciana el reconeixement de la qualificació com a Mancomunitat d’àmbit 
comarcal», a favor de la Mancomunitat de la Ribera Alta, a l’empara de la Llei 21/2018 de la GV, de 
Mancomunitats de la CV.  
 
Segon. Autoritzar a la Presidència per a la signatura de la sol·licitud del reconeixement i per a qualsevol 
actuació que resulte necessària o convenient per a portar a bon fi l’acord adoptat. 
 
Tercer. Traslladar este acord a la Direcció General d’Administració Local de la GV. 
  
 
 
Punt 2.2. Recuperació del traçat de l’Antic Trenet: Declaració de Plurianualitat i conveni de col·laboració 
entre la Mancomunitat de la Ribera Alta i l’ajuntament d’Alzira  per a la adequació i recuperació del camí 
natural de l’antic trenet (2020-2023) 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president explica la situació dels projecte, 
la subvenció del IDEA i l’aportació de l’Ajuntament d’Alzira. L’interventor comenta la possible necessitat de 
pòlisses de crèdit. 
  
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta disposa d’un projecte de recuperació del Camí Natural de l’Antic Trenet 
entre Alzira-Carcaixent i Tavernes de la Valldigna.   
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Mitjançant Acord de Ple de data 28 de setembre de 2011, l’Ajuntament d’Alzira manifesta que es propietària 
de terrenys per on transita el Camí Natural de l’Antic Trenet i que autoritza la seua habilitació com a Camí 
Natural a la Mancomunitat a promoure i executar les obres per a la seua habilitació. 
 
La Mancomunitat, en successius anualitats, ha vingut executant diferents trams del projecte, tot comptant 
amb la col·laboració dels ajuntaments d’Alzira, de Carcaixent, Benifairó i de la Barraca d’Aigües Vives, així 
com amb el finançament de diferents administracions públiques. 
 
2. La Mancomunitat de la Ribera Alta, mitjançant resolució de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro Energético) de data 3 de febrer de 2020, ha obtingut una subvenció per a la  Rehabilitació del camí 
natural de l’Antic Trenet per a la millora de la mobilitat urbana sostenible per un import de 411.578,61 €, a 
l’empara del RD 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes 
singular d’entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni, en el Marc del Programa 
Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, modificat pel RD 1516/2018, de28 de desembre i el RD 
316/2019, de 26 d’abril.    
 
3. La consignació existent  en el pressupost de la Mancomunitat es de 411.578,61  euros procedents de la 
subvencio atorgada per l’IDAE), que cobreix com a màxim el 50% de les actuacions, i es necessita en 
conseqüència un finançament addicional  411.578,61 euros equivalent a l’altre 50% que stà previst que 
s’aporte per l’Ajuntament d’Alzira en virtud del corresponent  Conveni de Col·laboració 
 
4. Per a iniciar l’expedient de contractació de les obres es precisa disposar de la consignació suficient i, a més, 
es considera procedent iniciar els tràmits per a que l’obra puga finançiar-se en varies anualitats, mitjançant 
la declaració de plurianualitat. 
 
5. De conformitat amb allò disposat en l’article 174 del Reial Decret  2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), li correspon al Ple de la Mancomunitat  la 
declaració de plurianualitat de les obres, 
 
6. D’altra banda, cal establir un conveni per a la col·laboració econòmica de l‘Ajuntament d‘Alzira i la 
Mancomunitat en la redacció dels projectes, execució d’obres, i les altres actuacions necessàries per a 
l’adequació i recuperació del Camí Natural l’Antic Trenet previstes en la Resolució de concessió de la 
subvenció concedida per l’IDAE . 
 
En virtut del conveni que es proposa, la Mancomunitat de la Ribera Alta destinarà íntegrament el 
finançament obtingut mitjançant la subvenció de l’IDAE a la recuperació del traçat de l’antic trenet en els 
termes descrits en la clàusula primera (Objecte) del present Conveni, en concret el 50% (màxim 411.578,61 
€) durant les anualitats de 2020 a 2023.  L’ajuntament d’Alzira, per la seua banda, aportarà l’altre 50% de 
l’import de les actuacions (màxim 411.578,61 €), durant les anualitats de 2020 a 2023.  L’esquema de 
finançament previst serà el següent: 
 

  
  
 

  

  
  
  

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

ANY 2021 20%                      82.315,72€ 40%                    164.631,44€ 

ANY 2022 40%                    164.631,44€ 40%                    164.631,44€ 
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ANY 2023 30%                    123.473,59€ 15%                       61.736,80€ 

TOTAL 411.578,61€ 411.578,61€ 

  
7. Vistes les característiques i contingut del projecte i del conveni proposat, es considera que esta actuació 
revesteix un elevat interès comarcal pel que fa a la potenciació del turisme, a la promoció de la mobilitat i a 
la vertebració de la comarca. 
 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, aprova 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”, amb següent 
detall: 
  

  
  
 

  

  
  
  

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

ANY 2021 20%                      82.315,72€ 40%                    164.631,44€ 

ANY 2022 40%                    164.631,44€ 40%                    164.631,44€ 

ANY 2023 30%                    123.473,59€ 15%                       61.736,80€ 

TOTAL 411.578,61€ 411.578,61€ 

  
SEGON.  Aprovar la proposta de Conveni entre l’ajuntament d´Alzira i la Mancomunitat de la Ribera Alta per 
a la adequació i recuperació del camí natural de l’antic trenet (2020-2023). 
 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari, del conveni aprovat. 
  
TERCER. Facultar al president de la Mancomunitat tan amplament com en dret procedisca, per a la signatura 
del Conveni i quantes actuacions, concrecions, acords i resolucions siguen necessàries per la execució i 
desenvolupament del mateix. 
  
 
 
2.3. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS: Ajust del servei i aprovació dels documents per a la seua posada 
en marxa 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president i el gerent expliquen la proposta. 
Es planteja un debat amb diferents intervencions. Es comenta que els ajuntaments han d’optar per una 
modalitat per al servei. L’alcalde d’Alginet manifesta que se’n du els plecs del contracte. Que tenen contracte 
amb VARESER i encara estarà en vigor 3-4 anys. L’alcaldessa d’Antella pregunta pels terminis. Demana 
educació prèvia. L’alcalde de Gavarda intervé. El gerent comenta que les previsions quant al personal que 
atendrà al servei i  explica dubtes. Finalment es recorda i comenta la delegació de competències en matèria 
de contractació, del Ple a la Junta de Govern i la competència del Ple respecte de l’aprovació dels reglaments. 
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents 
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1. La Mancomunitat de la Ribera Alta, ve prestant el servei de recollida i gestió de la facturació i cobrament 
dels envasos lleugers des l’any 2001 (pocs mesos desprès de establir-se l’obligatorietat legal de la implantació 
de la recollida selectiva). Anys desprès, en el 2005 es va acordar incloure a este servei la recollida 
mancomunada de paper i cartró. A este servei estan adherits actualment diferents municipis. 
 
2. Igualment, el Ple de la Mancomunitat en data 10 de març de 2016 va aprovar l’ampliació del servei de 
gestió de residus urbans a la recollida i transport a planta de tractament de la fracció resta de residus sòlids 
urbans (RSU). 
 
3. El nou marc legal i estratègic per a la gestió integral de residus contingut en la Directiva 2008/98/CE, de 19 
de novembre sobre residus, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, la Llei 10/2000, de 
12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, així com el Pla Integral de Residus de la Comunitat 
Valenciana, estableix mesures basades en la reducció de la producció de residus i la seua utilització com a 
recursos, que afecten de manera directa a la prestació d’este servei, el qual, ha d’adaptar-se a estes noves 
exigències. 
 
4. La Mancomunitat ha encetat un procediment d’adaptació del servei per tal de prestar un servei de recollida 
selectiva i transport de residus orgànics, fracció resta, envasos lleugers, paper i cartró, bolquers i producte 
d’higiene intima i voluminosos de la Mancomunitat de la Ribera, en diverses modalitats de recollida, amb la 
finalitat de reduir costos, aprofitant l’economia a escala que suposa la contractació mancomunada, donant 
un servei de qualitat adaptat a la normativa d’aplicació.  
 
5. S’ han elaborat unes instruccions i confeccionat una proposta de reglament que desenvolupen les normes 
de funcionament del servei amb les entitats locals i amb els ciutadans, en previsió del compliment de les 
previsions legals i conveniència per a la bona marxa del servei.  
 
6. Per part dels serveis tècnics s’ han redactat el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules 
administratives per a encetar el procediment de contractació del servei, mitjançant un procediment obert 
per una duració de 6 anys, més 4 possibles pròrrogues anuals, subjecte a regulació harmonitzada i publicació 
en el DOUE.  
 
Fonaments  
I. De conformitat amb el que s'estableix en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, així com en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, correspon amb caràcter 
general a les entitats locals la competència per a la gestió dels residus municipals.   
 
Es tracta d’un servei susceptible de ser prestat des de la mancomunitat en virtut de la disposició transitòria 
11a de la Llei 27/2013 LRSAL ja que es refereix a prestar competències dels municipis establertes per als 
municipis en els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, ( desprès de la 
reforma de la LRSAL) en concret la competència municipal a la que es refereix es l’article 25.2.b “gestió de 
residus sòlids urbans....” 
 
Així  també ho recullen els Estatuts de la Mancomunitat en els articles següents : 
 -Article 6.  “Son fins de la Mancomunitat : 
1. La Mancomunitat podrà assumir activitats destinades a l'atenció dels següents fins: 
a) La prestació de serveis relacionats amb les matèries i competències en què la legislació vigent admet que 
els municipis actuen mancomunadament, com són: 



 

 

 

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 

 

- Protecció del medi ambient urbà: parcs i jardins públics, gestió de residus sòlids urbans.... “ 
- Article 23. Els serveis de la Mancomunitat 
5. Els serveis que presta la Mancomunitat, en el marc de la legislació vigent, són els següents: 
- Servei de gestió de residus urbans. 
 
II. No procedeix una modificació dels Estatuts per aprovar la creació d’un nou servei, sinó que es tracta d’una 
adaptació del servei existent “gestió de residus sòlids urbans” a la normativa en vigor per a prestar un servei 
de recollida selectiva i transport de residus orgànics, fracció resta, envasos lleugers, paper i cartró, bolquers 
i producte d’higiene intima i voluminosos de la Mancomunitat de la Ribera, en diverses modalitats de 
recollida: modalitat porta a porta (PaP), contenidors, o combinació ambdós. 
 
III. L’òrgan competent per al seu coneixement i resolució, de conformitat amb la delegació de competències 
efectuades pel Ple en matèria de contractació de data 3 d’octubre de 2019 es la Junta de Govern, que pot 
resoldre respecte de l’adaptació del servei, així com de la formulació de proposta de plecs reguladors de la 
licitació i la contractació del servei. 
 
IV. S’han emés informe per part dels diferents departaments de la Mancomunitat. 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, per unanimitat, ACORD: 
 
Primer. Ajustar el “Servei de gestió de residus urbans” actualment existent, per a establir com a objecte del 
servei, endavant, la recollida i transport a planta de tractament de residus orgànics, fracció resta, envasos 
lleugers, paper i cartró, bolquers i producte d’higiene intima i voluminosos de la Mancomunitat de la Ribera, 
en diverses modalitats de recollida: modalitat porta a porta (PaP), contenidors, o combinació ambdós. 
 
Segon. Aprovar les Instruccions del servei, a les quals es regulen les normes de funcionament del servei i les 
relacions entre la Mancomunitat i les entitats locals adherides.  
 
A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, el text de les Instruccions aprovades.  
 
Tercer. Aprovar els Plecs de Clàusules Tècniques i Econòmiques i Administratives Particulars per el contracte 
de prestació  del “Servei de recollida i transport a planta de tractament, mitjançant procediment obert i 
adjudicació a la oferta mes avantatjosa, en base a la valoració de diversos criteris per a la selecció del 
contractista pels imports distribuïts per trams que s’assenyalen en el Plec (millorables a la baixa)”. 
 
A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, el text dels plecs aprovats. 
 
Quart. Dictaminar favorablement la proposta de Reglament del servei, regulador de les condicions en les que 
la Mancomunitat de la Ribera Alta prestarà y el usuari utilitzarà, els serveis destinats a la recollida de residus 
en els municipis adherits al servei, en previsió del compliment de les previsions legals i conveniència per a la 
bona marxa del servei.  
 
A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, el text del reglament.  
 
Cinqué. Donar trasllat d’este acord als municipis per a que pugen, si ho consideren convenient, manifestar la 
seua adhesió al servei mancomunat per a procedir en un proper Ple a l’aprovació del Plec de Condicions 
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mitjançant la incorporació d’un nombre suficient de municipis adherits, sense perjudici de l’adhesió posterior 
dels municipis que pogueren estar interessats. 
 
Sisé. Facultar i delegar a la Presidència tan amplament com en dret procedisca per disposar quantes 
resolucions seguen necessàries per a l’execució d’este acord. 
 
 
 
PUNT 2.4. PROPOSTA D’ACORD PER A L’ATORGAMENT DEL GUARDÓ DE LA MANCOMUNITAT PER A 2020 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president explica la proposta: planteja que 
es tracta d’anar pensant propostes, si fora possible, per a tota la legislatura. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en sessió de data 14-12-2006 aprovà la creació del Guardó de 
la Mancomunitat per a reconèixer, segons l’article 1 del Reglament, “a favor de persones físiques i entitats 
de la Ribera, públiques i privades, mereixedores de tal distinció en base a l’especial tasca o labor realitzada 
en les seues activitats ja siga artístiques, culturals, esportives, cíviques, professionals o investigadores, i que 
hagen destacat d'una forma pública i notòria, afavorint els interessos de la Ribera i el seu progrés cultural, 
econòmic o social en general”. 
 
2. En la primera edició del guardó de la Mancomunitat en l’any 2007 va ser atorgat a l’editorial Bromera, en 
2008 a l’edició comarcal del Levante EMV, en 2009 a Asunción Francés (Presidenta de l’Associació Tyrius),  en 
l’any 2010 al Col.lectiu d’Ajuda i Emergència en Acció, en l’any 2011 a Jorge Martínez “Aspar”, en l’any 2012 
al professor Jose Lluís Bauset, en l’any 2013 al pintor benimodolí Rafael Armengol, Escola de Música de 
Carcaixent en l'any 2014 , a Xúquer Viu en l'any 2015, a la Comissió redactora de l’esborrany d’estatuts de la 
Mancomunitat de l’any 1996 en l'any 2016 i  a la Coordinadora de Centres de Ensenyament en Valencià de 
la Ribera en l'any 2017, en l'any 2018  a Didin Puig Grau, en atenció a la seua trajectòria  en pro de  la  nostra 
cultura i per la consecució de llibertats i la igualtat de gènere i el darrer any a Paco  Muñoz i Martínez, riberenc 
resident en Real. 
 
3. Cal encetar el procés tendent a determinar la persona a distingir amb el guardó en l’any 2020. 
 
 
Se sotmet a consideració de la Junta de Govern l’inici del procés de selecció de la persona o entitat per  a 
distingir-la amb el guardó i la formulació de la proposta  al Ple de la Mancomunitat per a la seua resolució 
definitiva. 
 
Tots els presents queden assabentats i manifesten la seua conformitat. 
 
 
 
PUNT 2.5. ADDICIÓ A L’ACORD ADOPTAT EN LA MESA DE NEGOCIACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL 
D’APLICACIÓ AL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA. 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president explica la proposta. 
  
Ateses les següents consideracions: 
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1. La negociació col·lectiva del personal al servei de les Administracions Públiques es tradueix o bé en 
Convenis Col·lectius per al personal laboral (articles 82 i següents del Text Refós de la Llei de l&apos;Estatut 
dels Treballadors), o bé en Pactes o Acords per al personal funcionari, articles 31 i següents del Text Refós de 
la Llei de l&apos;Estatut Bàsic de l&apos;Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d&apos;octubre. 
 
2. En data 14 de juliol de 2005 es va acordar equiparar el règim del personal laboral de la Mancomunitat, al 
règim dels funcionaris.  

 
3. En data 19 de novembre de 2019 es va reunir la mesa de negociació de la Mancomunitat de la Ribera Alta 
aprovant-se diverses propostes per a la regulació de les condicions de treball d’aplicació al personal laboral i 
funcionari de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
4. Cal regular les normes d’aplicació per al personal interí/temporal (funcionari/a interí/na o laboral 
temporal) de la Mancomunitat, que mantè una relació perllongada en el temps més enllà de cinc anys (quatre 
és el període màxim de vigència dels programa temporals de treball), sense perjudici de que, en tot moment, 
continue mantenint la condició de personal interí-temporal. 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA: 

 
PRIMER. Ampliar el contingut de l’Acord regulador de les condicions de treball d’aplicació al personal 
laboral i funcionari de la Mancomunitat de la Ribera Alta, negociat en sessió de la Mesa de Negociació 
de data 19 de novembre de 2019, , amb el següent punt:  

 
«3.6. Personal transitori de llarga duració: 
Al personal interí/temporal (funcionari/a interí/na o laboral temporal) de la Mancomunitat, que mantinga una relació 

perllongada en el temps més enllà de cinc anys (quatre és el període màxim de vigència dels programa temporals de 

treball), sense perjudici de que, en tot moment, continue mantenint la condició de personal interí-temporal, li seran 

d’aplicació les següents normes: 

 

1. Tindrà dret a que, en el cas de produir-se la finalització del programa temporal /obra o servei determinat al que està 

adscrit/a, puga ser readscrit/a a un altre, sempre que la Mancomunitat compte en eixe moment amb un programa de 

treball temporal obra o servei determinat en execució que requereixca l’adscripció al mateix de nou personal de la 

mateixa categoria i característiques professionals. 

 

En tot cas, si a la finalització de la vigència del programa temporal/obra o servei determinat al que està adscrit el 

personal interí-temporal de la Mancomunitat, esta no compta amb un altre programa de treball temporal obra o servei 

determinat que requereixca de l’adscripció de nou personal de la mateixa categoria i característiques professionals, la 

relació amb la Mancomunitat quedarà extingida. 

 

2. Podrà ser per readscrit, de mutu acord, a un altre programa de treball temporal u obra o servei determinat que la 

Mancomunitat estiga executant i que requereixca de l’adscripció al mateix de nou personal de la mateixa categoria i 

característiques professionals. 

  

3. Tindrà dret a excedència amb subjecció a les següents condicions: 

3.1. Reserva del lloc: Fins un màxim de 2 anys. Transcorregut eixe termini i fins un màxim total de 5 anys (2+3), 

l’empleat/da tan sols podrà reincorporar-se a la Mancomunitat si el mateix lloc de treball interí/temporal al que estava 

adscrit, existeix i està vacant. 

3.2. En tot cas, la vigència de l’excedència queda subjecta a que el programa temporal/obra o servei determinat al que 

està adscrit el personal interí-temporal continue en vigor.» 
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SEGON. Publicar conjuntament l’ampliació amb l’acord inicial pres en Mesa de Negociació de data 19 de 
novembre de 2019, en el Tauler d’edictes de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 

 
TERCER. Donar compte d’este acord en el pròxim Ple de la Mancomunitat que es celebre.  

 
 
 
3. ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA. 
Es plantegen els següents assumptes: 
 
3.1. Actuacions en barrancs i riberes del rius: es comenta l’estudi d’un insecte que atacaria la planta de la 
canya. L’alcalde de Gavarda pregunta per la reunió sobre este assumpte amb la CHX. El president comenta 
que en la CHX pareix que estan canviant d’actitud. Van manifestar que actuarien per a eliminar la canya 
d’alguns trams de ribera. El president explica que resta pendent una reunió amb Delegació de Govern. 
 
3.2. Pàrquing a l’hospital: Es comenten les novetats a eixe respecte. Properament se celebrarà una reunió 
entre Consorci i l’Ajuntament d’Alzira. 
 
3.3. Plans d’Inversió de la Diputació: Des de la Mancomunitat es planteja la possibilitat de poder presentar 
projectes d’àmbit supramunicipal i la possibilitat de destinar la inversió a terrenys ubicats fora del propi 
terme , per tal de facilitar eixes actuacions /inversions conjuntes. 
 
3.4. El president comenta que amb la propera sessió plenària es recomençarà la roda de celebració de 
sessions en els diferents municipis integrants de la Mancomunitat, per ordre alfabètic. El primer poble és 
Alberic i la sessió està inicialment prevista per la 24 de març. 
 
 
 
4. PRECS I QÜESTIONS 
Es van tractar esl següenst assumptes: 
 
4.1. L’alcalde d’Alginet manifesta que la problemàtica que planteja l’estació de la FEVE del seu municipi. 
Comenta que la situació de l’estació és una vergonya. No té condicions. Caldria que els cediren l’edifici. 
L’alcalde de Benimodo comenta que ha tingut dues reunions em la Gerència de la FEVE en relació a l’estació 
del seu poble i li donaren l’opció d’assolar-ho tot. Tots convenen en demanar una entrevista amb la Gerència 
de la FEVE de la GV. 
 
4.2. El regidor d’EUPV, Pere Blanco, comenta que una possibilitat per al Guardó/2020 podria ser l’Escola de 
Dolzaina. 
 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president alça la sessió, a les 10.45h de la qual, com a secretari, 
estenc esta acta. 
 
El president                                                                                                                         El secretari 


