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Proposta d’acord al PLE DE LA MANCOMUNITAT  

 
Punt 2.10. QUALIFICACIÓ COM A MANCOMUNITAT D'ÀMBIT COMARCAL: sol licitud i adaptació estatuts 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
  
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.” 

 

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». 

 

6. Per Junta de Govern en sessió celebrada el passat dia 11 de març de 2020, es va aprovar la proposta 

d’acord de 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.  

  

7. S’estima oportú i convenient ajustar la proposta de modificació dels estatuts als efectes d’ajustar la seua 

redacció en matèria de violència de gènere, així com afegir el nou servei de manteniment d’infraestructures 

i instal·lacions  públiques. 
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8. 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. 

 

Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat, tot requerint-se a l’efecte majoria absoluta. 

 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment es formula, per a la sua elevació al Ple de la Mancomunitat, 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. Així com, ajustar la seua redacció en matèria de violència de gènere 

e incloure el nou servei de manteniment d’infraestructures i instal·lacions  públiques.  

 

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, de data de 27 de setembre de 2018.  

 

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. 

 
Alzira, març de 2020. 
El president 


