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2.5. Conveni entre  la Mancomunitat de la Ribera Alta, la Mancomunitat de la Ribera 

Baixa i el Consorci de la Ribera per a la gestió i desenvolupament de projectes 

singulars en economia baixa en carboni 

 

Antecedents 

1. El BOE de 17 de juny de 2017 presenta el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, en el 

qual es va publicar la convocatòria (modificada per Reial Decret 316/2019, de 26 d'abril) per 

la qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars 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. 

2. Segons el que es disposa en les normes citades, les mancomunitats de municipis poden 

ser beneficiàries de les ajudes sempre que actuen bé en representació d'una agrupació 

formada per municipis o bé, en el seu cas, realitzen les inversions i promoguen les actuacions 

acollides a la línia d'ajudes d'aquests municipis. 

3. Les mancomunitats estan interessades a promoure i impulsar, amb els municipis 

mancomunats, la sol·licitud i desenvolupament de projectes en els municipis que reduïsquen 

les emissions de CO2 mitjançant la implantació de mesures d'estalvi i eficiència energètica, 

de mobilitat urbana sostenible i d'ús de fonts d'energia renovables. 

4. Tenint en compte que només es podran presentar sol·licituds corresponents a projectes 

singulars que suposen una inversió total elegible (com a suma de totes les mesures 

d'actuació que es plantegen en la sol·licitud) superior a 50.000€, la Mancomunitat podrà 

presentar totes les sol·licituds dels municipis perquè agrupadament siguen superiors a 

aquest import.  

5. El Consorci de la Ribera, entitat formada per la mancomunitats de la Ribera Alta i de la 

Ribera Baixa, està especialitzada en la gestió i desenvolupament de projectes relacionats 

amb l'eficiència energètica i va gestionar, entre 2008 i 2010, la licitació conjunta que va 

derivar per a la instal·lació en 12 municipis de panells de plaques fotovoltaiques en cobertes 

d'edificis municipals. 

6. Per als treballs necessaris per a la preparació, sol·licitud, gestió i desenvolupament dels 

projectes que es presenten a l'esmentada convocatòria per la Mancomunitat en 
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representació dels municipis a l'empara de la citada convocatòria, es pretén l'encàrrec de 

gestió i formalització d'un conveni amb el Consorci de la Ribera per a la seua execució. 

 

Fonaments jurídics 

1. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, preveu en el seu article 

11, la figura de l'encàrrec de gestió a altres òrgans o entitats de la mateixa o de diferent 

administració per raó d'eficàcia o quan no es posseïsquen els mitjans tècnics idonis per al 

seu acompliment. L'encàrrec de gestió que pretén compleix amb el que es disposa en 

aquesta norma. 

2. El conveni que es formalitza en execució de l'esmentat encàrrec de gestió s'insereix en la 

tipologia prevista en l'article 47.2.a) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, reguladora del règim 

jurídic del sector públic, que preveu la possibilitat que una administració pública encomane 

a una altra les tasques o funcions de caràcter material, tècnic o de serveis –que no es 

regisquen pel dret privat- quan la primera no tinga els mitjans tècnics idonis per a fer-ho i 

siga convenient per a les parts per raons d'eficàcia, El contingut del conveni inclou els 

requisits establerts en aquest. 

3. La matèria objecte del conveni està inclosa dins de les competències atribuïbles als 

municipis per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (d'ara en 

avant, LRSAL) i recollides en l'article 25 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 

entre altres, les següents matèries: I. Urbanisme, i; II. Medi ambient urbà, i per tant entre les 

atribuïbles a les mancomunitats. 

4. Pel que respecta a la viabilitat econòmica d'aquest, no posa en risc, pel seu import, 

l'estabilitat pressupostària i financera de les administracions signants del conveni, donat el 

cofinançament per part dels municipis mancomunats. 

5. És competència del Ple de la mancomunitat l'aprovació de l'encàrrec de gestió i la 

formalització de convenis amb altres administracions públiques, segons el que s'estableix en 

l'article 47.2.h de la Llei 7/185 de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local. 

6. Vistos els informes de Secretaria / Intervenció,  
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment es formula, la següent proposta d’ACORD: 
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PRIMER. Encomanar al Consorci de la Ribera els treballs necessaris per a la 

preparació, sol·licitud, gestió i desenvolupament els projectes que es presenten pels 

municipis mancomunats en la convocatòria per a la selecció de projectes singulars 

d'economia baixa en carboni que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu 

FEDER de creixement sostenible 2014-2020, corresponents al programa d'actuacions 

d’instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum en els edificis municipals, conforme 

a la convocatòria publicada en el BOE de 17 de juny de 2017, Reial Decret 616/2017, de 

16 de juny de 2017 i el posterior Reial Decret 316/2019, de 26 d'abril. 

 

SEGON. Aprovar la formalització de conveni amb el Consorci de la Ribera que estableix 

el marc general de col·laboració entre les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera 

Baixa per a participar en la citada convocatòria i, així mateix, estableix les línies generals 

dels convenis derivats amb els ajuntaments que s'adherisquen a aquesta convocatòria. 

 

TERCER. Donar trasllat d'aquest acord a la Mancomunitat de la Ribera Baixa i al 

Consorci de la Ribera perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns. 

 

El president de la Mancomunitat de la Ribera Alta 

Txema Pelaez Palazón. 

 

 
 


