
 

Proposta d’acord 
 
Punt 2.4. Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Montserrat i Montroi sobre 
digitalització de patrimoni local 
Es dóna compte del contingut i la motivació de la proposta. Ateses les següents consideracions: 
 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta va aprovar en el mes d’octubre del 2018 la posada en marxa 
del Servei comarcal de Patrimoni, amb l’objectiu de digitalitzar el patrimoni de La Ribera, als efectes 
de garantir, no només la pervivència del mateix, sinó el seu lliure accés, permetent l’enriquiment 
de bases de dades que es posaran a l’abast d’estudiosos, públic en general i administracions que 
requerisquen de la seua difusió. El projecte es troba en fase de disseny de diversos programes pilot.  
 
2. Es planteja la formalització de dos convenis a instancies dels Ajuntaments de Montserrat i 
Montroi, respectivament, amb l’objectiu d’establir unes línies bàsiques de col·laboració per a la 
digitalització de patrimoni local d’estos municipis .  
3. Cal aprovar la redacció del Conveni. 
 
4. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment es formula, la següent proposta d’ACORD: 

 
Primer. Aprovar, pel que fa la Mancomunitat de la Ribera Alta, el «Conveni per a la  digitalització 
del patrimoni local de Montserrat”, i el  «Conveni sobre digitalització del patrimoni local de 
Montroi”, als quals s’estableix el marc de col·laboració entre esta mancomunitat i l’ajuntament de 
cadascun dels municipis per la digitalització de patrimoni del municipi, dins del projecte global de 
digitalització del patrimoni de la Ribera. 
 
Ambdós  convenis tenen un vigència inicial de 4 anys, prorrogables a un màxim d’altres 4 anys. 
 
A l'expedient constaran exemplars, diligenciats pel secretari de la Mancomunitat, dels convenis 
aprovats. 
 
Segon. Donar compte al Ple de la Mancomunitat. 
 
Tercer. Facultar a la Presidència per a la firma del conveni i per a les gestions necessàries per a dur 
a bon fi l’acord adoptat. 
 

Quart. Publicar el text íntegre dels convenis en la pàgina web de la Mancomunitat, una vegada 

signats. 
 
 

Alzira, juny de 2020. 

El president 


