
 

Proposta d’acord 
 
Punt 2.2. Projecte de recuperació del traçat de l’ antic trenet:  ajust del conveni amb l’Ajuntament 

d’ Alzira . 

 
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.   

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. 

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 € de conformitat amb el 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.    

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 

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. 

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, 

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 d’aquest 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.  

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. 

Mitjançant aprovació de la Junta de Govern de data 11 de març es va aprovar una proposta de 

conveni, que ha sofert un ajust en el relatiu a la distribució de la inversió amb la finalitat d’adequar 

els percentatges de cada anualitat, a les previsions de l’Ajuntament d’Alzira. 

 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment es formula, la següent proposta d’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€ 20%                     82.315,72€ 

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

ANY 2023 30%                    123.473,59€ 35%                   144.052,52€ 

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, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, el conveni  aprovat. 

 

Tercer. Facultar al President de la Mancomunitat tan amplament com en dret procedisca per a la 

signatura de l’esmentat Conveni i quantes actuacions, concrecions, acords i resolucions siguen 

necessàries per la execució i desenvolupament del mateix. 

Alzira, juny de 2020 

El President 


