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JUNTA DE GOVERN DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

Sessió Extraordinària Urgent 
Lloc:  Seu de la Mancomunitat (sala de Presidència) 
Data:  21 de novembre de 2018 

Sessió núm.:            04/18 
     Hora:       13.00 h  a  15.00 h 

 
ASSISTENTS:  President: Txema Peláez Palazón  
 

Vocals:  Grup comarcal Vocals:  Grup comarcal 
Marta Ortiz Martínez        (portaveu PSOE Francisco Teruel Machí (portaveu) PP 
Diego Gómez García  (portaveu) Compromís Tonyo Carratalá Minguez (portaveu) Mixt 
Lorena Calatayud Ruiz   Compromís    
Vicente J. Mompó Aledo  PP    
 
Vocals absents:  Marta Trenzano Rubio (PSOE) 
  Neus Garrigues Calatayud (PSOE)  
  Eva Roig Tortosa         (PSOE) 
  Hector Roig Roig  (Compromís) 
  Iván Martínez Araque (EUPV) 
  Salvador Climent Pellicer (Mixt)   
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 DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
2. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
2.1. SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ DE MANCOMUNITAT D'ÀMBIT COMARCAL A L'EMPAR DE LA LLEI DE MANCOMUNITATS DE LA CV 
2.2. APROVACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT DE LA MANCOMUNITAT 
2.3. APROVACIÓ DEL PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN ABSENTISME ESCOLAR 
2.4. CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D'INCLUSIÓ EN L'ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS 
2.5. MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE COOPERACIÓ AMB LA MANCOMUNIDAD DEL RIO LEMPA 
2.6.MODIFICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER INCLUSIÓ DE L'ABONAMENT DE L'ASSEGURANÇA 
PROFESSIONAL 
2.7. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL REGISTRE PÚBLIC DE DEMANDANTS D’HABITATGE DE GESTIÓ PÚBLICA DE LA 
MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
2.8. DONAR COMPTE DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 
2.9. PROPOSTA DE CANVI D'OBRA PLA SOM 2018-2019 
2.10. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS: 23/2018 
2.11. PRESSUPOST, PLANTILLA I RLT DE LA MANCOMUNITAT 2019 
2.12. MOCIÓ SOBR L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 
2.13. MOCIÓ CONTRA LES POLÍTIQUES MIGRATÒRIES XENÒFOBES 
3. ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA 
4. PRECS I QÜESTIONS 

--------------- // --------------- 
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Oberta la sessió, es procedeix a tractar els assumptes de l’ordre del dia, amb el resultat que tot seguit 
s’indica: 

 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Es dóna compte de l’esborrany d’acta de la sessió de data 3 de juliol de 2018, 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. SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ COM A “MANCOMUNITAT D'ÀMBIT COMARCAL” A L'EMPAR DE LA 
LLEI DE MANCOMUNITATS DE LA CV 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El President explica que en la sessió anterior 
de la Junta de Govern este assumpte es va quedar sobre la taula, ara ja està publicada la Llei, a mes explica 
que la Mancomunitat de la Ribera Alta compleix tots els requisits per a sol·licitar la qualificació. 
 
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. En relació a la figura de les «mancomunitats d’àmbit comarcal» la LMANC estableix: 
2.1. Estableix una sèrie de prerrogatives per a este tipus d’entitats: 
1. (article 36). Es determinarà reglamentàriament, mitjançant un decret del Consell, quan corresponga 
competencialment, que les mancomunitats d’àmbit comarcal tinguen caràcter prioritari per a beneficiar-se 
de partides econòmiques corresponents a determinats fons. Entre aquestes, es prestarà especial atenció a 
les que reunisquen entre els seus integrants un alt nombre de petits municipis. 
2. (article 36) A fi de promoure el desenvolupament de les mancomunitats d’àmbit comarcal de 
municipis i articular la cooperació en el sosteniment d’aquestes, la Generalitat establirà línies de 
finançament per a mancomunitats d’àmbit comarcal la quantia de les quals s’establirà amb caràcter anual a 
través de la llei de pressupostos de la Generalitat. En especial, es fomentarà que les mancomunitats d’àmbit 
comarcal creen un lloc de treball que tindrà encomanades les funcions d’impuls i assegurament de la 
continuïtat dels serveis i de l’activitat de la mancomunitat. 
3. (article 36) Les diputacions provincials han d’articular una col·laboració permanent, estable i 
sostinguda amb les mancomunitats per a fer efectiva la prestació de serveis. En particular, les diputacions 
provincials comptaran necessàriament i prioritàriament amb les mancomunitats d’àmbit comarcal per a la 
prestació dels serveis obligatoris i essencials, com també per a la modernització de la gestió dels petits 
municipis 
4. (article 38) Les mancomunitats d’àmbit comarcal podran crear centrals de contractació, i també 
podran concloure acords marc destinats als municipis associats a la mancomunitat. 
5. (article 50) La Generalitat i les diputacions provincials prestaran especial assessorament i suport a 
les mancomunitats d’àmbit comarcal. Igualment, sempre que resulte possible, prestaran assessorament i 
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suport al reconeixement d’àmbit comarcal de les mancomunitats ja existents que no tinguen aquest 
caràcter. 
6. (article 50) En els termes que reglamentàriament es determinen, el procés de constitució i posada en 
marxa de les mancomunitats d’àmbit comarcal podrà ser objecte de suport per la Generalitat i les 
diputacions provincials, fins i tot per mitjà d’un programa de concessió d’ajudes de la Generalitat per a les 
inversions necessàries i per a despeses de funcionament en proporció als serveis efectivament gestionats 
que determinen les seues necessitats. 
7. (article 50) La Generalitat i les diputacions provincials fomentaran que es done participació a les 
mancomunitats d’àmbit comarcal en els programes i les actuacions que hagen de fer-se en el seu àmbit. 
8. (article 31) Es reconeix a les mancomunitats d’àmbit comarcal legitimació negocial com a associació 
de municipis en l’àmbit supramunicipal, i constituiran, a aquest efecte, les meses de negociació 
corresponents previstes en la normativa estatal vigent sobre negociació col·lectiva. A aquest efecte, els 
municipis associats podran adherir-se, amb caràcter previ o de manera successiva, a la negociació col·lectiva 
que es duga a terme en l’àmbit corresponent. 

Així mateix, les entitats locals associades i els ens instrumentals públics que en depenen podran adherir-se 
als acords assolits dins l’àmbit de la mancomunitat o als acords assolits en un àmbit supramunicipal dins 
d’aquesta. 

 
2.2. Estableix un règim diferent per a la determinació del nombre de membres en el Ple de la Mancomunitat 
(Art. 20).Així, mentre que per a les mancomunitats que no són d’àmbit comarcal, s’estableix: cada municipi 
estarà representat en el ple de la mancomunitat per l’alcalde o l’alcaldessa, i un altre regidor o regidora, 
elegit pel ple corresponent; per a les mancomunitats d’àmbit comarcal s’estableix: 

a) Cadascun dels municipis i entitats locals menors, si escau, integrants d’una mancomunitat d’àmbit 
comarcal estarà representat en el ple d’aquesta per l’alcalde o alcaldessa, junt amb un nombre de 
representants elegits en atenció a la població del municipi, segons l’escala prevista en l’apartat següent. 

 
b) Tots els municipis i entitats locals, si escau, integrants de la mancomunitat tindran dret, almenys, a un 
representant, que formarà part del ple d’aquesta. El nombre de representants s’incrementarà 
addicionalment, per trams de població, segons l’escala següent: 

– Fins a 2.000 habitants: 1. 
– De 2.001 a 5.000: 2. 
– De 5.001 a 15.000: 3. 
– De 15.001 a 30.000: 4. 
– A partir de 30.001 habitants, per cada 20.000 habitants: 1 representant addicional. 
c) L’elecció del total de representants de cadascuna de les entitats s’efectuarà en els plens respectius 
mitjançant votació secreta.  

 
2.3. Estableix els requisits per a accedir a la condició de «Mancomunitat d’Àmbit Comarcal»: 
1. Article 2. el seu àmbit territorial ha d’inscriure’s dins d’una de les demarcacions territorials 
contingudes en l’annex primer de la Llei.  
2. Article 3.  es podran integrar en les mancomunitats d’àmbit comarcal únicament  municipis entre els 
quals hi haja continuïtat territorial. 
3. Article 12. Serà competent per a qualificar una mancomunitat com a “mancomunitat d’àmbit 
comarcal” el departament del Consell amb competències en matèria d’administració local. Les 
mancomunitats hauran de complir els requisits següents:  
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a) Determinar expressament en els estatuts que assumeixen entre els fins la gestió mancomunada d’execució 
d’obres i la prestació de serveis comuns adequats per als interessos supramunicipals del seu territori i el 
foment del seu desenvolupament local. 

b) Posseir plantilla de personal propi al servei de la mancomunitat, amb dedicació plena a aquesta, i els llocs 
corresponents reservats a personal funcionari d’habilitació nacional, d’acord amb el que estableix l’article 32 
d’aquesta llei. 

c) Incloure totes les entitats locals sol·licitants dins d’una mateixa demarcació territorial. Els municipis 
mancomunats seran, almenys, la meitat més un dels municipis pertanyents a la demarcació territorial 
esmentada. 

d) Gestionar activitats i serveis públics almenys a la meitat dels municipis associats i que, en conjunt, sumen 
més de la quarta part de la població total dels municipis que integren la mancomunitat i sobre les quals els 
municipis exercisquen competències, i que afecten les matèries següents: 

 
– Àrea de sostenibilitat mediambiental, gestió dels residus sòlids urbans i del cicle de l’aigua. 
– Àrea de seguretat, policia local, guarderia rural i emergències. 
– Àrea de sanitat i benestar social. 
– Àrea de cultura, joventut, educació i esportiva. 
– Àrea de foment econòmic i desenvolupament local. 
– Àrea d’urbanisme, habitatge i ordenació del territori. 
– Àrea d’infraestructures, dotacions i equipaments. 
– Àrea de participació ciutadana, igualtat, informació i comunicació 
– Àrea de contractació i gestió administrativa i modernització. 
 
3. La Mancomunitat de la Ribera Alta compleix tots els requisits indicats en la LMANC i està en disponibilitat 
de poder acreditar-ho (ara o en un futur molt pròxim) convenientment i amb això, de sol·licitar la 
qualificació de «mancomunitat d’àmbit comarcal». 
 
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 d’eixa 
condició per a la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
5. El procediment per a la sol·licitud de  qualificació de mancomunitat d’àmbit comarcal en regula en l’article 
13:  “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. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat, tot requerint-se a l’efecte majoria absoluta. 
 
 
Sotmés a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple 
la següent proposta d’ACORD: 

 
Primer. 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 16 d'octubre de 2018.  
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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. 
 
 
 
2.2. APROVACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT DE LA MANCOMUNITAT 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El gerent de la Mancomunitat explica el 
contingut del Pla: per una banda el diagnòstic i per altra les actuacions. Comenta que el Pla confeccionat es 
refereix a l'organització pròpia de la Mancomunitat i que, a més, s'està elaborant un protocol d'actuació 
front a l'assetjament i un glossari terminològic. 
 
L'alcalde d'Alzira proposa exportar estes iniciatives. El Pla d'Igualtat és requisit per a moltes subvencions. 
Planteja introduir una esmena a la proposta d’acord per a remetre l’acord a tots els ajuntaments, la qual es 
acceptada per unanimitat. També comenta la possibilitat d'estudiar la creació del Consell de les Dones. Es 
planteja debat sobre la qüestió de la discriminació positiva. 
 
 
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions: 
1. La Llei orgànica 3/2007 d’igualtat efectiva entre dones i homes, i en concret el CAPÍTOL III. TÍTOL IV 
estableix els plans d’igualtat de les empreses i altres mesures de promoció de la igualtat. (art. 45 a 49) i el 
CAPÍTOL IV. TÍTOL IV que estableix el distintiu empresarial en matèria de igualtat. 

 
2. La llei 9/2003 de 2 de abril, del Govern Valencià, per a la igualtat entre dones i homes, en el seu art. 20 
estableix que  las empreses o les organitzacions participades majoritàriament amb capital públic hauran 
d’elaborar un pla d’igualtat i que l’Administració incentivarà a les empreses que implanten plans d’igualtat. 

 
3. Amb data 16/4/2018 es va firmar un compromís institucional per a l' elaboració del Pla d’Igualtat de la 
Mancomunitat. 

 
4. La Comissió d'igualtat, constituïda amb data 26/4/2018, formada per treballadors i treballadores dels 
diferents departaments de l'Administració i la seua representació legal ha elaborat el IIPIO de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta. 

 
5. La Mesa de Negociació en sessió de data 20/11/2018 ha pres coneixement de la proposta del Pla 
d'Igualtat. 

 
6. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
7. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
 
Sotmés a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple 
la següent proposta d’ACORD: 
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Primer. Aprovar el Pla d’Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Alta IIPIO 2018-2022. 
 
A l'expedient constarà exemplar diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat del Pla aprovat. 
 
Segon. Donar publicitat al IIPIO 2018-2022 pels mitjans oportuns. 
 
Tercer. Remetre este acord juntament amb un exemplar del Pla aprovat, als municipis integrants per al seu 
coneixement i per si els resulta d'utilitat. 
 
 
 
3.3. APROVACIÓ DEL PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN ABSENTISME ESCOLAR 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El gerent explica la proposta de protocol. No 
es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, la qual en l'article 25.2.n) estableix que 
el municipi participarà en la vigilància de l'escolaritat obligatòria, i l'article 4.1.f), que li reconeix potestat 
sancionadora. Igualment, aquesta potestat que regula la Llei 30/92, de 28 de novembre sobre Règim Jurídic 
de les Administracions Publiques i del Procediment  Administratiu Comú. 

 
2. L' article 6 dels Estatuts de la Mancomunitat estableix com a fi de l'entitat: Participar en la vigilància del 
compliment de l’escolaritat obligatòria 

 
3. Els tècnics del departament de Serveis Socials de la Mancomunitat han elaborat un protocol per a la 
consecució d'aquestos fins legals i que te com a objectius principals: 

• Sensibilitzar a les famílies sobre la importància que té l'assistència a classe des de les primeres etapes: Infantil i Primària com a 
forma de garantir una adaptació escolar posterior.   

• Sensibilitzar a la ciutadania en general i altres institucions del Municipi (AMPAS, Centre de Salut, Associacions de Veïns...) de la 
responsabilitat col·lectiva en la prevenció i detecció dels alumnes i alumnes absentistes.  

• Previndre l'absentisme: detectant situacions de possible abandó que desemboquen en fracàs escolar.  
• Pal·liar l'absentisme escolar en l'edat d'escolarització obligatòria (6 a 16 anys), des del treball coordinat i integral de diferents 
Institucions Municipals  

• Fer participes als Centres Escolars, de la importància de la interrelació família-escola, tant per a la prevenció com tractament de la 
realitat de l'alumnat absentista.  

• Elaboració d'un protocol d'actuació de les diferents institucions implicades. 
 
4. S'estima convenient i necessari aprovar expressament el protocol d'actuació elaborat. 
 
 
Sotmés a votació, la Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Aprovar el Protocol d'actuació de prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar en els 
municipis adherits al servei mancomunat de serveis socials. 

 
A l'expedient constarà exemplar diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat del Protocol aprovat.  
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Segon. Donar publicitat al Protocol d'actuació de prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar 
pels mitjans oportuns. 

 
 
 
3.4. CREACIÓ D’UN CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS EN ELS MUNICIPIS ADHERITS AL "SERVEI 
MANCOMUNAT DE SERVEIS SOCIALS" 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El gerent i el secretari de la Mancomunitat 
expliquen la proposta. Es comenta que la creació d'este Consell es requisit de la subvenció per al 
desenvolupament de plans municipals d'inclusió i cohesió social. En breu es procedirà a la creació del 
Consell. No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. Per resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de 29 de desembre de 
2017, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, es convoquen per a l’exercici 2018 
les subvencions per a impulsar l’elaboració de plans municipals d’inclusió i cohesió social, als articles 3 i 4 de 
l'ORDRE 11/2017,  reguladora de la subvenció per al desenvolupament de plans municipals d’inclusió i 
cohesió social, es determina l'obligatorietat de crear el Consell d'Inclusió. 
 
2. Entre els fins de la Mancomunitat de la Ribera Alta a l' article 6 dels seus  Estatuts, està la Avaluació i 
informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
3. Per resolució de la Presidència de data 14/2/2018, s'incoà el procediment tendent a la redacció i 
aprovació d'un Pla Comarcal d'Inclusió i Cohesió Social concorde a l'estructura del Pla Valencià d'Inclusió i 
Cohesió Social 2017-2020 de la Generalitat. 
 
4. El personal tècnic dels serveis socials de la mancomunitat, han elaborat una memòria en la que es 
manifesta la conveniència d' elaborar un pla municipal d'inclusió i cohesió social, així com crear el Consell 
municipal d'inclusió i drets socials, com una eina de planificació, ordenació, gestió i direcció de mesures i 
accions d'inclusió i cohesió social vinculades la comarca, que siga elaborat per la Mancomunitat a través 
d'un procés participatiu i transversal, seguint l'estructura del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social com a 
marc de referència. 
 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
Sotmés a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple 
la següent proposta d’ACORD: 
 
PRIMER. Ratificar la resolució de Presidència de data 14/2/2018, tot aprovant l' inici de la elaboració d'un 
Pla Comarcal d'Inclusió i Cohesió Social concorde a l'estructura del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social 
2017-2020 de la Generalitat.   
 
SEGON. Assolir el compromís de crear el Consell Municipal d'Inclusió i Drets Socials de la Mancomunitat de 
la Ribera Alta, com una eina de planificació, ordenació, gestió i direcció de mesures i accions d'inclusió i 
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cohesió social vinculades la comarca, amb un caracter participatiu i transversal, seguint l'estructura del Pla 
Valencià d'Inclusió i Cohesió Social com a marc de referència. 
 
TERCER. Facultar a la Presidència per a tot allò necessari per a l’execució i desenvolupament d’este acord. 
 
QUART. Traslladar este acord a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la GV. 
 
 
 
3.5. MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE COOPERACIÓ AMB LA MANCOMUNIDAD DEL RIO LEMPA 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president i el gerent expliquen  la 
proposta. Donen compte de la sol·licitud per la Mancomunidad del Rio Lempa del canvi de projecte de 
cooperació per impossibilitat de continuar amb el projecte inicial. No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. Amb data 3 de juliol de 2018, es va aprovar per Junta de Govern de la Mancomunitat de la Ribera Alta 
concedir una subvenció a la Mancomunidad del Rio Lempa per un import total de 11.000 €, dels quals, 9.000 
€ anaven destinats a la millora de l'entorn del naixement del Riu Lempa i 2.000 € per a l'habilitació d'uns 
sanitaris per als xiquets i xiquetes de l'espai escolar del poblat indígena Chortí de Tuticopote en Olopa. 
 
2. Amb data 11 d'octubre de 2018, es presenta davant la Mancomunitat de la Ribera Alta, escrit en el que es 
posava de manifest la impossibilitat de finalitzar el programa inicialment subvencionat abans del 31 de 
desembre d'enguany, en el que se sol·licitava: La modificació del programa inicial, així com, dels gastos 
inicialment previstos, al projecte per a la millora d'accés d'aigua potable, en qualitat i quantitat, en 
comunitats rurals-vulnerables en Sant Ferran i Candelera de la Frontera, El Salvador. 
 
3. Correspon resoldre a la Junta de Govern de la Mancomunitat.  
 
 
Sotmés a votació la Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Acceptar la sol·licitud de modificació del projecte inicialment subvencionat, presentada per la 
Mancomunitat del Riu Lempa, tot passant a ser objecte de la subvenció el projecte «Millorament de l'accés 
d'aigua potable, en qualitat i quantitat, en comunitats rurals vulnerables en Sant Ferran i Candelera de la 
Frontera, El Salvador». 
 
Segon. Traslladar este acord a la Mancomunidad del Rio Lempa. 
 
 
 
3.6. MODIFICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER INCLUSIÓ DE  
L'ASSEGURANÇA PROFESSIONAL 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El President explica la proposta. No es 
planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
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1. La Mancomunitat de la Ribera Alta ofereix als municipis hi adherits el “Servei mancomunat d'assistència 
tècnica». 
 
2. Diversos tècnics/tècniques han fet arribar a la Mancomunitat que les tasques que realitzen als municipis 
adscrits al servei fan necessàries subscriure una assegurança de responsabilitat civil especifica. 
 
3. S’ha elaborat informe tècnic favorable sobre esta qüestió. 
 
4. El cost que suposa la contractació d’esta assegurança haurà de ser sufragat pels ajuntaments dels 
municipis que per raó de les funcions dels tècnics/tècniques es tinguen que formalitzar. 
 
 
Sotmés a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple 
la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Modificar les instruccions del "Servei Mancomunat d'Assistència Tècnica" en el sentit d'incloure en 
les quotes a liquidar als ajuntaments adherits, la despesa corresponent de l’assegurança als tècnics que, per 
les seues funcions siga necessari formalitzar, en la següent forma:  
 
3ª IMPORT DEL SERVEI MANCOMUNAT. 
L’import total del servei mancomunat a satisfer per cada municipi estarà en funció de la dedicació horària sol·licitada per 
l’Ajuntament, d’acord amb els següent quadre de detall: 

 
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL 

DEDICACIÓ COST  ANUAL   COST ASSEGURANÇA 
1 dia /setmana (7 h.) durant 11 mesos a l'any.  6.900 €/any  

2 dies /setmana (14 h.) durant 11 mesos a l'any. 13.600 €/any  

3 dies /setmana (21 h.) durant 11 mesos a l'any, 20.250 €/any  

4 dies /setmana (28 h.) durant 11 mesos a l'any, 26.850 €/any  

5 dies /setmana (35 h.) durant 11mesos a l'any, 33.400 €/any  

 
ARQUITECTURA 

DEDICACIÓ COST  ANUAL   COST ASSEGURANÇA 
1 dia /setmana (7 h.) durant 11 mesos a l'any.  7.900 €/any  

2 dies /setmana (14 h.) durant 11 mesos a l'any. 15.700 €/any  

3 dies /setmana (21 h.) durant 11mesos a l'any, 23.400 €/any  

4 dies /setmana (28 h.) durant 11 mesos a l'any, 31.000 €/any  

5 dies /setmana (35 h.) durant 11 mesos a l'any, 38.500 €/any  

 
ENGINYERIA FORESTAL I DEL MEDI RURAL 

DEDICACIÓ COST  ANUAL   COST ASSEGURANÇA 
1 dia /setmana (7 h.) durant 11 mesos a l'any.  7.900 €/any  

2 dies /setmana (14 h.) durant 11 mesos a l'any. 15.700 €/any  

3 dies /setmana (21 h.) durant 11 mesos a l'any, 23.400 €/any  

4 dies /setmana (28 h.) durant 11 mesos a l'any, 31.000 €/any  

5 dies /setmana (35 h.) durant 11mesos a l'any, 38.500 €/any  

 
A requeriment de qualsevol municipi, la Mancomunitat estudiarà la possibilitat i condicions per a la prestació del servei en un règim 
de dedicació horària distint als previstos en l’anterior graella.  
 
Este import serà revisable anualment i s’aprovarà conjuntament amb els pressupostos anuals de la Mancomunitat, en funció de 
l’evolució dels costos salarials, i serà objecte de la corresponent liquidació de la quota econòmica als ajuntaments. 
 



 

 

 

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 

Es formalitzarà una assegurança per als casos en què estos/estes professionals hagen de redactar projectes tècnics, realitzar 
direccions d’obra i altres tasques semblants que impliquen una responsabilitat qualificada especial. 
 
Els imports que figuren en les taules corresponents al preu per mòdul d’adhesió s’incrementarà en la quantia corresponent a 
l’assegurança que, per raó de les seues funcions, puga considerar-se necessari formalitzar. 
L'import de l'assegurança, si es el cas,  s'abonarà junt a la liquidació corresponent una vegada presentat el rebut corresponent pel 
treballador/a  
 
L’impagament de la quota en el període assenyalat en la liquidació podrà comportar el cessament de la prestació del servei 
mancomunat.  
 

Segon. Facultar a la Presidència per a tot allò necessari per a l’execució d’este acord. 
 
Tercer. Traslladar l’acord adoptat als municipis mancomunats. 
 
 
 
3.7. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL REGISTRE PÚBLIC DE DEMANDANTS D’HABITATGE DE GESTIÓ 
PÚBLICA DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA  
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El gerent explica la proposta habitants de 
gestió pública i canvi de les instruccions. La regidora d'Algemesí, Lorena Calatayud, pregunta per la 
possibilitat de noves adhesions al servei mancomunat. 
 
Finalitzat el debat i a teses les següents consideracions: 
1. L’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Ribera Alta (endavant OCH) esdevé l’estructura de gestió adequada, 
sinó imprescindible, per a fer possible el desenvolupament òptim de la política local d’habitatge en la 
comarca. Incorpora fonamentalment quatre grans components: política de promoció, política d’accés 
protegit, política de rehabilitació i política d’arrendaments. Mantenint a més vincles importants amb la 
política de sòl i d’urbanisme. 
 
2. Per tal de desenvolupar aquestes polítiques l’OCH porta a terme actuacions, instruments i normativa que 
intervenen sobre el sistema d’habitatge fent èmfasi en el foment del lloguer, la rehabilitació i la política 
social d’habitatge, la intervenció en el mercat privat i la proximitat amb el ciutadà. 
 
3. L’OCH pretén crear i gestionar un Registre Públic de Demandants d’habitatge de Gestió Pública. Per 
Habitatge de Gestió Pública s’entén tot aquell, independentment del seu origen públic-privat, que es destine 
per a finalitats socials inclòs a l’oferta d’habitatge de gestió pública dels municipis. 
 
4. Els principis dels que participarà el funcionament del Registre son els propis d’igualtat, publicitat i 
concurrència. Finalment, el Registre ha de ser un instrument d’informació actualitzada per adequar les 
polítiques d’habitatge i sòl, i promoure el desenvolupament de les actuacions que en aquesta matèria es 
preveu en la Llei de la Funció Social de l’Habitatge. 
 
5. Per tal de facilitar i agilitzar els processos d’adjudicació d’habitatges, el registre de demandants 
d’habitatge de gestió pública es ficarà a disposició de cadascun dels municipis de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta, tot garantint la màxima transparència de tots els processos i d’acord amb la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal. 
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6. Està previst que la Generalitat arbitre un programa d’ajudes econòmiques per a la gestió d’este registre, 
sempre que l’àmbit territorial comprenga la totalitat dels municipis de la comarca.  Així mateix la 
Generalitat preveu la coordinació amb els diferents territoris en matèria de gestió de la vivenda social / 
pública, per al qual cosa caldria que la Mancomunitat tinguera el màxim nombre possible de municipis 
participants en este registre. 

 
 
Sotmés a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple 
la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Modificar les Instruccions del Servei Mancomunat d’OCH, tot incorporant a l’apartat 5 de les 
instruccions del servei, el següent paràgraf: 
 
“No obstant allò indicat en el paràgraf anterior, el registre públic de demandants d’habitatge de gestió 
pública de la Mancomunitat de la Ribera Alta s’oferirà de forma gratuïta a tots els municipis de la 
Mancomunitat”. 

 
 
 
3.8. DONAR COMPTE DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 
Es dona compte de l'estat de la licitació. El president i el gerent expliquen que ja hi ha proposta 
d'adjudicació. L'empresa que ha resultat adjudicatària és GIRSA, expliquen les condicions del servei. 
L'alcaldessa de Benifaió pregunta per l'inici de la prestació. El gerent explica que està previst que comencen 
l'1 de desembre. 
 
La Junta de Govern resta assabentada de l'estat del procediment de licitació. 
 
 
 
3.9.PROPOSTA DE CANVI OBRA PLA SOM 2018-2019  
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president explica que, a conseqüència dels 
danys per les pluges, resulta convenient modificar en part, la destinació de la inversió del Pla SOM per a 
escometre la reparació dels danys ocasionats a la pròpia mancomunitat. Comenta que, independentment, 
s’ha demanat de l’assegurança que assumeixca els pagaments corresponents. L'alcadessa de Benifaió 
pregunta si estem en termini per a sol·licitar-ho. L'alcalde d'Alzira comenta que l’Ajuntament ha demanat la 
declaració de Zona Catastròfica per a Alzira i, cas de que s’aprovara, les ajudes serien del 50% de la inversió 
a realitzar. L'alcalde de Gavarda comenta que l’import a ingressar per l’asseguradora es podria destinar a la 
compra de desfibriladors nous, la qual cosa es recolzada per tots els presents. 
 
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions: 
1. Amb data 22 de febrer de 2018 la Diputació Provincial de València aprovà les bases del Pla de Serveis i 
Obres Municipals (SOM) per al bienni 2018-2019. 
 
2. La quantitat assignada a la Mancomunitat de la Ribera Alta és de 162.081,09 €. 
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3. Es va Formular sol·licitud d’ajuda econòmica davant la Diputació de València per a la realització de la 
inversió o les inversions següents en el marc del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) de 2018-2019. 
 

Descripció de l'inversió Import/€ Aplicació pressupostària 
Subministrament cadires i taules actes públics Mancomunitat 42.081,09 € 920 625000 
Subministrament desfibril·ladors per a instal·lació llocs públics 70.000, 00 € 920 623000 
Instal·lació aire condicionat seu Mancomunitat 50.000,00 € 920 623000 
 
4. En atenció a les conseqüencies que han suposat per a les infraestructures de la Mancomunitat les 
inundacions del passat 16 d'octubre. 
 
5. Vistes les instruccions establertes per la Diputació Provincial de València per als canvis d'obra  del Pla 
SOM 2018-2019. 
 
 
 
Sotmés a votació la Junta de Govern,  per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Sol·licitar a la Diputació de València el següent canvi d'obra del Pla de Serveis i Obres Municipals: 
 
Substituir l'actuació: "Subministrament desfibril·ladors per a instal·lació llocs públics", per import de 70.000 €, per les 
següents inversions: 

 
Descripció de l'inversió 

Obres de tabiqueria i instal·lació aire condicionat despatx seu de la Mancomunitat 
Desmuntatge i alçat d'instal·lacions en desús ubicades en planta soterrani i coberta seu de la Mancomunitat  
Habilitació d' un espai de magatzem en el garaig de la seu de ma Mancomunitat amb prestatgeries i altres instal·lacions 
Adquisició furgoneta Mancomunitat 
Total pressupost: 70.000 euros 

 
Segon. Assumir el compromís de consignar la quantitat necessària de l’aportació de la Mancomunitat en el 
seu Pressupost, adquirint els compromisos establerts habitualment per a la gestió del Pla. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Servei de Cooperació Municipal de la Diputació Provincial per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
 
3.10. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 23/2018 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Per l'Interventor es dona compte de la 
proposta. No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 

1. Amb data 23 de gener de 2018, el Ple de la Mancomunitat va aprovar el pressupost de l’entitat 
pera a l’exercici 2018. 
 
2. La Mancomunitat necessita augmentar la partida 920 3100000 Interessos préstecs per a poder 
atendre fins a final d’exercici totes els interessos i despeses bancàries meritades amb la 
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contractació de noves pòlisses de crèdit i per l’augment de les despeses bancàries pel cobrament 
per TPV virtual dels ingressos de sancions.  
 
3. S'ha tramitat procediment a eixe efecte el qual consta informe de la Intervenció. 
 
4. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
Sotmés a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, 
formula al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 
Primer. Aprovar la modificació de crèdits número 23/2018 per transferència de crèdits que seguidament es 
descriu: 
 

Disminucions Augments 
Partida Import 

Anterior 
Import 
disminució 

Import 
 final 

Import final 
 

Import 
augment 

Import 
anterior 

Partida 

920 2260400 Defensa 
Jurídica, protocol i 
representació 

10.000,00 
 

1.400,00 8.600,00 4.900,00 1.400,00 3.500,00 920 3100000Interesos préstecs 

Total disminucions 1.400,00 1.400,00 Total Augments 

 
Segon. Exposar públicament l’aprovació d’este acord. 
 
 
 
3.11. PRESSUPOST, PLANTILLA I RLT DE LA MANCOMUNITAT 2019 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. L'interventor explica l'increment del 
pressupost, el pressupost del Consorci, pressupost consolidat, incidència en ingressos retardats, es compleix 
amb els paràmetres. L'alcalde d'Alberic pregunta si n’hi ha pobles en deutes i l'interventor contesta que 
pocs, que estan quasi tots al corrent. 
 
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions:¡ 
1. Vista  la memòria de la Presidència, atés que cal confeccionar els pressupost de les entitats públiques de 
conformitat tot atenent primerament a les disponibilitats econòmiques, és a dir elaborant primerament 
l’Estat dels Ingressos, per a una vegada determinada este, confeccionar l’Estat de les Despeses previstes al 
llarg de l’exercici. 
2. Atés que la  Quota Ordinària a satisfer pels municipis integrants de la Mancomunitat de la Ribera Alta en 
l’exercici 2019 es proposa mantenir-la a en 2,255 €/habitant, més una reducció fins el 7% prevista al segon 
paràgraf de la base 47.2 de les Bases d’execució del pressupost, la qual cosa suposa una reducció del 
0,15785. 
 
3. S’ha confeccionat el projecte de pressupost i de plantilla per a l’exercici 2019 i que s’estima que el 
projecte presentat s’ajusta a les possibilitats, expectatives, necessitats i projectes previstos  per al correcte 
funcionament d’esta Mancomunitat al llarg de l’exercici. 
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4. A l’expedient consta la documentació del projecte el pressupost i de plantilla per a l’exercici 2019, així 
com també, de conformitat amb la legalitat vigent, la documentació annexa; tot incloent-hi Memòria de la 
Presidència i informació sobre l’Estat d’execució del pressupost de l’exercici 2018, i la liquidació del darrer 
exercici liquidat, el 2017. 
 
5. Atès que a l’expedient consta informe de la Intervenció d’esta Mancomunitat. 
 
6. Es competència del Ple de la Mancomunitat resoldre a este respecte, tot requerint-se a l’efecte  majoria 
simple. 
 
 
Sotmés a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple 
la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer.  Mantenir amb efectes de l'1 de gener del 2019, l’import de la Quota Ordinària a satisfer pels 
municipis integrants de la Mancomunitat de la Ribera Alta en 2,255 €/habitant, més una reducció de fins el 
7% prevista al segon paràgraf de la base 47.2 de les Bases d’execució del pressupost. 
 
Segon. Aprovar el Pressupost, la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball (RLT) de la Mancomunitat per a 
l’exercici 2019,  així com les Bases d’execució del pressupost. 
 
Seguidament es transcriuen, extractadament, les xifres resultants per al Pressupost: 
 

Projecte PRESSUPOST / 2019 
  

DESPESES CONSIGNACIÓ 
    
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA   
a) Operacions corrents 4.049.552,97 
    
1) Despeses de personal 2.442.348,21 
2) Despeses en bens corrents i serveis 732.104,76 
3) Despeses financeres 6.500,00 
4) Transferències corrents 868.600,00 
    
b) Operacions de capital 37.000,00 
    
6) Inversions reals 5.000,00 
7) Transferències de Capital   
8) Actius financers   

9) Passius financers 32.000,00 

TOTAL 4.086.552,97 

    

INGRESSOS CONSIGNACIÓ 
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a) Operacions corrents 4.046.552,97 
    
1) Impostos directes 0,00 
2) Impostos indirectes 0,00 
3) Taxes i altres ingressos 955.135,84 
4) Transferències corrents 3.131.217,13 
5) Ingressos patrimonials 200,00 
    
b) Operacions de capital 0,00 
    
6) Alienació d'inversions reals 0,00 
7) Transferències de capital 0,00 
8) Variació d'actius financers   

9) Variació de passius financers   

TOTAL 4.086.552,97 

 
El pressupost del Consorci de la Ribera s’integrarà en el de la Mancomunitat als efectes de la seua 
consolidació per resolució de la Presidència. 
 
Tercer. Exposar al públic els acords adoptats pel termini previst legalment, entenent-se aprovat 
definitivament si durant l esmentat termini no es presentarà cap al·legació ò reclamació 
 
Quart. Delegar en la Presidència per a l’aprovació de les operacions de prèstec o tresoreria que siguen 
necessàries per a l’execució del Pressupost. 
 
Cinqué. Autoritzar la Presidència per a tot allò que resulte necessari per a donar compliment, íntegrament, a 
este acord. 
 
 
 
3.12. MOCIÓ SOBRE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. Com cada any, el recompte de dones assassinades i de menors es fa insuportable, enguany amb xifres que 
van de les 50 a les 80 dones segons els criteris utilitzats: dins la parella, o també aquells que no eren parella 
o diversos vincles familiars, com ara mares, o en prostitució; i de 9 menors, a més dels assassinats que estan 
encara en investigació. Aquestes morts són la màxima representació de la violència masclista que sotmet les 
dones en tots els àmbits de la seua vida, i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets 
humans de més de la meitat de la població a la nostra societat. Aquestes violències tenen el seu origen i 
nucli en la pervivència d’un sistema patriarcal, present a totes les estructures de la societat, que assumeix 
com a natural la desigualtat, organitza la societat classificant jeràrquicament les tasques, considera les 
tasques de cura responsabilitat de les dones, resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre cosifica el seu 
cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris i sexistes. 
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El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea General de l'ONU va declarar el 25 
de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data que ha de 
servir, per a la reflexió per part de tota la societat i també per a la renovació dels esforços per part de totes 
les institucions polítiques i socials, per lluitar per la transformació social necessària i urgent. La violència 
masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió 
política de primer ordre. 
 
Les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere, fruit de les desigualtats socials que situen les 
dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples agressions, malgrat la progressiva conscienciació, 
no minven, i fan evident que a banda de les adhesions i manifestacions necessàriespermostrar el rebuig, són 
necessaris compromisos i accions coherents amb les dimensions i la transcendència del problema. 
 
Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, l’any passat va nàixer el primer del Pacte 
Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i 
Masclista. 
 
El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere ha nascut per donar solució al conflicte polític i social que 
suposa en l’actualitat el terrorisme masclista. Les línies estratègiques desenvolupades per la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives són: garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere, 
feminitzar la societat, coordinar el treball en xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i 
de les seues filles i fills, així com la sociabilització, per tal que aquest tipus de violència siga concebut com un 
conflicte polític i tinga una dotació de pressupost estable per poder desenvolupar i implementar els 
objectius consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials, associacions feministes, institucions 
públiques, universitats, poder judicial valencià, forces de seguretat i tercer sector. 
 
El Pacte Estatal contempla 200 mesures amb 1.000 milions d’euros per als primers cinc anys. Una de les 
mesures més remarcable és la de creació de protocols en l’atenció primària sanitària i en les urgències per 
tal que el personal sanitari puga contribuir a detectar possibles víctimes de violència en els primers abusos, 
tal com ja es fa a la Comunitat Valenciana. Una altra mesura a celebrar és el reforçament i ampliació en tots 
els nivells educatius del foment dels valors igualitaris i la prevenció del masclisme i conductes violentes, 
treballant de forma especial amb menors, i donar formació específica al professorat. Però els pactes i les 
lleis s’han de desenvolupar. 
 
Manifestem una aposta clara i contundent per corregir els possibles errors que es puguen produir en el 
sistema institucional que eviten que una dona que haja denunciat maltractament reste sense l'ajuda 
necessària per a la seua protecció per la falta de mitjans, formació o coordinació dels responsables de 
procurar-li-la. 
 
També ens preocupen els models de relacions afectiu-sexuals difosos sovint als mitjans de comunicació i a 
les xarxes. La pornografia és consumida en aquests moments habitualment per adolescents menors de 
quinze anys i la prostitució -en aquests moments estem entre els tres Estats al món amb més prostitució- és 
habitual entre joves de menys de trenta anys. 
 
Els ajuntaments, per ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs que poden donar 
una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema social. En aquest sentit, el nostre Ajuntament vol 
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reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la legitimen i 
perpetuen. 
 
2. S’estima necessari que el Ple de la Mancomunitat es manifeste a este respecte. 
 
 
Sotmés a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple 
la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Manifestar un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de 
gènere i farà un acte públic en senyal d’homenatge i de reconeixement on es llegiran els seus noms, com a 
visibilització de la seua identitat, al mateix temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions 
d'aquesta violència, manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els 
maltractadors. 
 
Segon. Instar al Govern de l’Estat a que desenvolupe la legislació necessària per a incloure com a violència 
masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al Conveni d’Istanbul. 
 
Tercer. Exigir del Govern de l’Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos Generals de l’Estat) amb 
perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la legislació i la normativa. 

 
Quart. Declarar el compromís de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una 
política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues 
regidories. Les accions municipals han de tindre un caràcter pedagògic i transformador i tindre en compte a 
l’hora de planificar les accions de totes les regidories que s’ha de fer sempre amb perspectiva de gènere 
(tenint present com cada decisió incideix de forma específica en la vida de la ciutadania, i que en la pràctica 
no siguen motiu de discriminació de les dones). 
 
Cinqué. Instar al Consell de la Generalitat Valenciana perquè s’adrece al Congrés, per exigir que s’accelere 
l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament del Pacte d’Estat per part de la 
Comissió Permanent no legislativa al Congrés. Així mateix insta al Consell de la Generalitat perquè 
intensifique les labors i treballs de la comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violència Masclista i 
de gènere, amb la seua corresponent dotació pressupostària 
 
Sisé. Assolir el compromís de facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de 
campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de 
la violència masclista. I en tant que entitat subvencionadora, l’Ajuntament es compromet a no subvencionar 
actes en els quals l'entitat organitzadora utilitze el cos de les dones de forma sexista com a reclam 
publicitari. 
 
Seté. Instar a la Conselleria de Justícia de la GV, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial, 
que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la judicatura i que revisen els protocols 
d’actuació. 
 
Huité. Declarar el nostre territori com a espaï contra la tracta de persones i, per això, dins les nostres 
competències, desenvoluparem activitats perquè aquesta greu violació dels drets humans desaparega, 
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proporcionà ajuda a les dones objecte de la tracta i farà campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta 
injustícia. 
 
Nové. Manifestar que és absolutament necessari l’ensenyament afectiu-sexual i instar el Govern d’Espanya 
a incloure-lo dins del sistema educatiu. 
 
Decé. Assolir el compromís d’adherir-nos al Manifest del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i 
Masclista i a difondre’l entre la seua ciutadania per tal d’aconseguir el major nombre possible d’adhesions a 
aquest document. O bé, si l’ajuntament ja està adherit, es compromet a la rendició de comptes dels 
compromisos adquirits en l’adhesió al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista. 
 
Undecé. Traslladar aquests acords a les associacions i fer-ne difusió en tots els mitjans municipals de 
comunicació. 
 
 
 
3.13. MOCIÓ CONTRA LES POLÍTIQUES MIGRATORIES XENÓFOBES 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president explica la proposta. L'alcalde de 
Gavarda comenta la problemàtica de la Tanca de Ceuta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. Trinacional Fronteriza Río Lempa d'Hondures, Guatemala i El Salvador tenen un conveni d'agermanament 
formalitzat per mitjà de la firma d’aquest pels seus representants legals en data 20 de juliol de 2017, en la 
ciutat de San Salvador (El Salvador). 
 
L'objectiu de l'agermanament entre aquestes tres institucions supramunicipals és l'aprenentatge mutu i 
l'enriquiment sociocultural, així com compartir entre els territoris agermanats experiències i capacitació per 
al desenvolupament social, cultural i econòmic. 
 
Des de temps anteriors a la signatura del conveni d'agermanament, els llaços d'unió entre els territoris s'han 
anat forjant gràcies al treball conjunt de les institucions, destacant la cooperació i la solidaritat entre els 
pobles agermanats que tenen en els drets humans una referència permanent en totes les actuacions, de 
manera que es posiciona a les persones com principal destinació de les accions. 
 
En este context d'especial consideració de les persones, la Mancomunitat de la Ribera Alta manifesta el seu 
profund rebuig de les polítiques migratòries xenòfobes que practiquen en l'actualitat determinats països, i 
de forma especial i pel que fa a Amèrica Central, la practicada per l'administració actual dels Estats Units 
d'Amèrica, la qual arremet freqüentment  contra els immigrants i contra aquells que busquen una 
oportunitat lluny dels seus llars amb el desig d'un futur millor per a ells i per als seus fills, amenaçant de 
suspendre les ajudes de cooperació a Hondures, Guatemala i El Salvador. 
 
Este tipus de polítiques migratòries xenòfobes contradiuen clarament l'article 1 de la Declaració Universal 
dels Drets Humans promulgada per la Nacions Unides pel qual “tots els éssers humans naixen lliures i iguals 
en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb 
els altres.” I també vulneren l'article 2 de la declaració pel qual es manifesta que “tota persona té tots els 
drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense distinció alguna de raça, color, sexe, idioma, 
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religió, opinió política o de qualsevol altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o 
qualsevol altra condició.” 
 
2. S’estima necessari que el Ple de la Mancomunitat es manifeste a este respecte. 
 
 
Sotmés a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple 
la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Manifestar el rebuig de la Mancomunitat de la Ribera Alta, igualment que el Cantón de Upala (Costa 
Rica) i que la Mancomunitat Trinacional Fronteriza Río Lempa (Guatemala, Honduras i El Salvador), a les 
polítiques migratòries xenòfobes; en concret, les practicades per l'actual Administració dels Estats Units 
d'Amèrica. 
 
Segon. Traslladar este acord al Govern de l’Estat, per al seu curs corresponent. 
 
 
 
4. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA 
Es plantegen les següent qüestions: 
 
4.1. L’alcalde d’Alzira comenta la seua pretensió de plantejar, en la pròpia sessió plenària, per urgència, 
propostes d’acord relatives al Suport a la declaració de zona catastròfica d'Alzira per les pluges, al Suport a la 
petició de reducció de l'IVA en els instruments musicals: baixar-lo al 10%. 
 
Tots els presentes queden assabentats. 
 
4.2. El president anuncia que també es planteja la possibilitat de tractar, per urgència, propostes d¡’acord 
relatives a Petició a la UE de revisió de la importació de tercers països per que tinguen igual de tracte, a 
Petició a l’Estat d’aprovació d’una Llei de Xarxa Alimentaria justa i a Petició a la GV de retirada de 200.000 
tones de taronja dels arbres. 
 
Tots els presentes queden assabentats. 
 
4.3. El president comenta la visita de representants, polítics i tècnics, tant de la Mancomunitat del «Rio 
Lempa», com del «Cantón de Upala», totes dues de Centreamèrica, la propera setmana, representació 
política i tècnica. La presentació serà el dilluns, de 12 a 13 hores. 
 
4.4. El president comenta que la propera sessió plenària serà en Tous a  les 20.00 hores, a les 21.30 hores. 
N’hi haurà després un sopar. Els visitants de Centreamèrica assistiran al dos actes, al Ple i al sopar. 
 
4.5. Es comenta la problemàtica plantejada en relació al segon vocal de cada ajuntament, amb l’entrada en 
vigor de la nova Llei de Mancomunitats. Cal entendre que el segon vocal actual no té dret a votar, en haver 
sigut elegit a l’empar de l’antiga Llei, la qual preveia que estos sols votaven en absència de l’alcalde/ssa. Els 
segons vocals designats a partir de l’entrada de la nova llei, previsiblement els designats amb posterioritat a 
les properes eleccions municipals, SÍ podran votar ja en aplicació de la nova Llei. 
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Tots els presentes queden assabentats. 
 
4.6. Es comenta, en relació al costejament de la inversió prevista per a la construcció d’una Canera, que la 
Diputació de València aportarà finançament però en diferents anualitats. Que contemplarà una subvenció 
anual al Consorci, titular del servei, amb la finalitat de contribuir a la despesa. També que es podria avançar 
eixe import amb un préstec. 
 
Es comenta  també una reunió amb la coordinadora d'associacions animalistes, per tal que participen en el 
projecte.  

 
 
 
4. PRECS I QÜESTIONS 
Es van produir les següents intervencions: 
 
4.1. L'alcalde d'Alzira comenta que la Diputació ha cedit un solar a l'Ajuntament d'Alzira per a destinar-lo a 
l’estacionament de vehicles de l’hospital comarcal. Demana que s’estudi la possibilitat de cedir-lo a la 
Mancomunitat i/o al Consorci per tal que este assumira el pàrquing de l’hospital comarcal. Es contesta que 
s’estudiarà. 

 
4.2. L'alcalde d'Alzira comenta que l'OMIC d'Alzira està molt abandonada i planteja si es podria fer comarcal. 
 
4.3. L'alcalde d'Alzira comenta que l'Ajuntament d'Alzira col·labora amb «Escoles Solidaries», que tenen un 
programa d'intercanvi d'experiències educatives amb Centreamèrica . Planteja que s’estudie la possibilitat 
de que la Mancomunitat contribueixca, també, a finançar la despesa d’este projecte. Es contesta que 
s’estudiarà. 
 
4.4. La vocal Lorena Calatayud felicitar la iniciativa del raspall femení. Demana, a més, que en la propera 
ocasió, es considere que este esport està en auge i es tracte amb unes millors condicions. Comenta que no 
era un  Trofeu, si no una Exhibició. Demana que en el futur, es pose el nom de les jugadores i no sols els dels 
clubs. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta 
acta. 
 
El president                                                                                                                            El secretari 


