
 

 

 

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 
JUNTA DE GOVERN DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

 
Esborrany 

Sessió extraordinària 
 

Lloc:  Seu de la Mancomunitat (sala de Presidència) 
Data:  20 de novembre de 2019 

                        Sessió núm.:   03/19 
Hora:       9.35 h  a 10.30 h 

  
  
 ASSISTENTS:   President: Txema Peláez Palazón  

 
Vocals:  Grup comarcal Vocals:  Grup comarcal 

Marta Trenzano Rubio      (Portaveu) PSOE  Vicente J. Mompó Aledó   (Portaveu)   PP 
Neus Garrigues Calatayud  PSOE   Francisco Teruel Machí  PP 

   Amparo Estarlich Martorell   PSOE   Antonio Carratalá Minguez  Ciutadans Alberic 
   Maria Josep Ortega Requena  (Portaveu)  Compromís José Vicente Alemany Motes  Socialistes Alginet 
   Pere Blanco Vega  EUPV    Antonio Hernandiz Chermes   Ciudadanos 

Jesús Tierraseca Rodríguez    Mixt 
 
VOCALS ABSENTS: 
Hector Roig Roig (Compromís) 
   
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.Modificació puntual, no constitutiva, dels Estatuts de la Mancomunitat 
2.2.Sol·licitud de la Barraca d’Aigües Vives d’adhesió a la Mancomunitat 
2.3.Guardó de la Mancomunitat / 2019 
2.4.Aprovació del pressupost, plantilla i RLT,  i quota ordinària / 2019 
2.5.Parking junt a l’hospital:  estudi d’alternatives 
2.6.Canera mancomunada: donar compte de l’estat de la iniciativa 
2.7.Servei de recollida de residus: adaptació a la nova normativa 
2.8.Conveni amb Escoles Solidàries per a un programa d’intercanvi de professorat de la Ribera 
2.9.Conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Alzira i la Mancomunitat de la Ribera Alta sobre digitalització 
de patrimoni 
2.10.Conveni de col·laboració entre el Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira i la Mancomunitat de la Ribera Alta 

3. ASSUMPTES DE LA 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 19 de setembre de 2019, 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.MODIFICACIÓ PUNTUAL, NO CONSTITUTIVA, DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari explica  detalladament els 
antecedents i el contingut de la proposta. No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. En data 19 d’octubre de 2018 es publicà en el DOCV la Llei 21/2018 de mancomunitats de la CV, la qual 
estableix un nou marc legal per a les mancomunitats. 
 
2. La Llei 21/2018 de 16 d’octubre, de mancomunitats de la CV, afecta al règim jurídic de les 
mancomunitats, en concret i a estos efectes, disposa en l’article 3.4 que les entitats locals menors podran 
formar part de les mancomunitats, així diu: 
“Així mateix, les entitats locals menors podran formar part de les mancomunitats, si, per a això, compten amb l'autorització de la 

iniciativa pel municipi matriu al qual estiguen adscrites, que únicament podrà denegar-se per raons justificades en la prestació del 

servei públic i la seua eficàcia. 
Per a l'organització i el funcionament de les mancomunitats, totes les referències efectuades en aquesta llei i en els estatuts als 

alcaldes i plens municipals han d'entendre's també referides, respectivament, als presidents i les juntes veïnals de les entitats locals 

menors”. 
 
3. La Llei 8/2010 de la Generalitat, de Règim Local de la CV, que regulava anteriorment les mancomunitats, 
no contemplava la possibilitat d’adhesió d’una entitat local menor, sent este el motiu pel qual, els estatuts 
de la Mancomunitat de la Ribera Alta, aprovats en setembre de 2015, preveuen un tractament diferent per 
a les entitats locals menors. 
 
4. L’entitat local menor de la Barraca d’Aigües Vives, en data 1 d’octubre de 2019, va  acordar iniciar els 
tràmits per a la seua adhesió a la Mancomunitat de la Ribera Alta. L’Ajuntament d’Alzira, en data 22 
d’octubre de 2019, va acordar prestar la seua conformitat a la sol·licitud d’adhesió. L’entitat local menor de 
la Barraca d’Aigües Vives en sessió plenària d’octubre ha acordat aprovar, definitivament, pel que fa eixa 
entitat, l’adhesió a esta mancomunitat. 
 
5. En l’expedient consta l’informe jurídic emeses pels serveis d’esta Mancomunitat. 
 
6. S’estima oportú i convenient accedir a la sol·licitud d’adhesió de l’entitat local menor de la Barraca 
d’Aigües Vives, per a la qual cosa cal, necessàriament, modificar puntualment els Estatuts vigents 
actualment en esta mancomunitat. 
 
7. En l’expedient es descriuen i motiven les modificacions proposades. De l’expedient resulta: 
- Procedeix tramitar la modificació dels Estatuts de conformitat amb allò que estableixen l’article 46 de la 
LMANC. 
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- Es tracta d’una modificació de caràcter no constitutiu, ja que no afecta a les matèries del 46.2 de la Llei. 
- Resulta d’aplicació el procediment previst en l’article 46.4: es requereix acord aprovat per majoria 
absoluta de vots, amb audiència prèvia als municipis integrants de la Mancomunitat, així com la publicació 
íntegra per la mancomunitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al 
Ple la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Aprovar, inicialment, la modificació NO constitutiva dels Estatuts d’esta Mancomunitat, adreçada 
a permetre la integració d’entitats locals menors, que seguidament es descriu: 
 
1. Afegir a l’article 1 dels Estatuts un paràgraf amb el següent text: 
«Totes les referències efectuades en aquests Estatuts a municipis, alcaldes i plens, per a les entitats locals menors 
s'entendran referides a entitats locals menors, presidents i juntes veïnals, respectivament». 
 

2. Redactar l’article 10.5. dels Estatuts amb el següent text: 
«5. Cada entitat local menor d’algun dels municipis que formen part de la Mancomunitat, que no estiga adherida com 
a una integrant més de l’entitat, podrà designar un representant davant del Ple de la Mancomunitat, amb veu però 
sense vot, triat per l’entitat local menor de conformitat amb la legalitat vigent.» 
 
3. Redactar l’article 25.2. dels Estatuts amb el següent text: 
«2. La quota general atendrà les despeses de l’activitat general de la Mancomunitat. S’exigirà i serà obligatòria per a 
tots els integrants de l’entitat, s’adherisquen o no a la totalitat de les seues finalitats i utilitzen o no els seus serveis . El 
Ple de la Mancomunitat aprovarà el seu import i consistirà en la fixació d’una xifra anual per cada habitant de dret de 
cada integrant, d’acord amb el padró municipal d’habitants a data 1 de gener de l’any anterior. En el cas de municipis 
amb una entitat local menor integrada en la Mancomunitat, per al càlcul de la quota general del municipi matriu no 
es considerarà la població de dita entitat local menor.» 
 

Segon. Sotmetre la modificació aprovada, inicialment, en el punt anterior d’este acord a audiència de tots 
els integrants de la Mancomunitat, pel termini de quinze dies comptadors des de la recepció de la 
notificació. 
 
Si transcorregut el període d’audiència als integrants de la Mancomunitat no se’n rebera cap al·legació, 
suggeriment u oposició, la modificació s’entendrà aprovada definitivament, de la qual cosa s’expedirà 
diligència per constància en l’expedient i es passarà tot seguit, sense més tràmit, a publicar la modificació 
íntegrament  en el Diari Oficial de la CV, amb la qual cosa entrarà en vigor. 
 
Tercer. Facultar a la Presidència de la Mancomunitat tan àmpliament com en dret procedisca, per tal de 
donar compliment, íntegrament, a este acord. 
 
 
 
2.2. SOL·LICITUD DE LA BARRACA D’AIGÜES VIVES D’ADHESIÓ A LA MANCOMUNITAT 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari explica els antecedents i els 
termes de la proposta. El President comenta que el proper Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta es 
celebrarà en la Barraca d’Aigües Vives. 
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Ateses les següents consideracions: 
1. L’entitat local menor “La Barraca d’Aigües Vives”, del municipi d’Alzira, en sessió extraordinària 
celebrada en data 1 d’octubre de 2019, va adoptar l’acord d’iniciar els tràmits per a la seua adhesió a la 
Mancomunitat de la Ribera Alta. En data d’octubre de 2019  ha acordat aprovar, definitivament, pel que fa 
eixa entitat, l’adhesió a esta mancomunitat. 
 
2. Consta a l’expedient acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alzira de data 22 d’octubre de 2019 
prestant la seua conformitat a l’adhesió sol·licitada per l’entitat local menor. 
 
3. Resulta aplicable la següent normativa: 
3.1. Llei 21/2018 de la Generalitat, de mancomunitats de la CV, en concret: 
- Article 3.4, que estableix que les entitats locals menors podran formar part de les mancomunitats, tot 
requerint l'autorització de la iniciativa per part del municipi matriu al qual estiguen adscrites. 
- Article 40, que estableix que per l'adhesió a una mancomunitat amb posterioritat a la seua constitució es 
requereix de la sol·licitud del Ple de la Corporació Municipal interessada, per majoria absoluta dels seus 
membres i d’aprovació del Ple de la mancomunitat de que es tracte, per majoria absoluta. 
 
3.2. Els Estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta vigents actualment, publicats en el DOCV núm. 7606 
de data 2 de setembre de 2015, en concret, l’article 31 el qual preveu que l’acord a aprovar haurà de 
resoldre, necessàriament respecte de l’aportació inicial dels municipis incorporats a la Mancomunitat, 
amb posterioritat a la seua constitució. 
 
4. S’ha emés informe dels serveis jurídics de la Mancomunitat i informe econòmic sobre l’aportació inicial 
a realitzar per l’entitat local menor, en compliment d’allò previst en l’article 31 dels Estatuts de la 
Mancomunitat, del qual resulta innecessària una aportació inicial per a l’adhesió. 
 
5. Esta Mancomunitat està tramitant una modificació dels seus estatuts adreçada a permetre l’adhesió de 
les entitats locals menors. 
 
6. S’estima oportú i convenient l’adhesió de l’entitat local menor “La Barraca d’Aigües Vives” en la 
Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
7. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat, tot requerint-se a l’efecte majoria absoluta. 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al 
Ple la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Aprovar, pel que fa la Mancomunitat de la Ribera Alta, l’adhesió de l’entitat local menor de «La 
Barraca d’Aigües Vives», amb plenitud dels drets i de les obligacions que això comporta. 
 
Queda fixada en 0,00 € l’aportació inicial a realitzar, amb motiu de la integració, per l’entitat local menor 
de «La Barraca d’Aigües Vives», la qual assumirà el pagament de la quota general/ordinària amb efectes 
des de l’1 de gener de 2020. 
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La lletra b) de l’article 1 dels Estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta, queda redactada en la següent 
forma: 
«b) Els municipis d’Alberic, l’Alcúdia, Alcàntera de Xúquer, Alfarp, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Beneixida, 
Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Càrcer, Carlet, Catadau, Cotes, l’Ènova, Gavarda, Guadassuar, Llombai, 
Manuel, Massalavés, Montserrat, Montroi, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, Senyera, 
Sumacàrcer, Tous, Turís i Villanueva de Castellón i l’entitat local menor de la Barraca d’Aigües Vives constituïxen la 
Mancomunitat de la Ribera Alta.» 
 
Este acord queda CONDICIONAT a l’aprovació definitiva i entrada en vigor de la modificació dels Estatuts 
de la Mancomunitat vigents actualment en tramitació, adreçada a permetre la integració d’entitats locals 
menors; moment en el qual este acord esdevindrà definitiu, tot inserint-se l’anunci corresponent en el 
Diari Oficial de la GV. 
 
Segon. Facultar a la Presidència per a tot allò necessari per a donar compliment a este acord. 
 

Tercer. Traslladar este acord adoptat a l’Ajuntament d’Alzira i a la Barraca d’Aigües Vives. 
 
 
 
2.3.GUARDÓ DE LA MANCOMUNITAT / 2019 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president dóna compte de la proposta de 
reconèixer amb el Guardó de la Mancomunitat a Paco Muñoz, riberenc de Real. Seguidament repassa els 
precedents i els mèrits que concorren en el proposat. No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en sessió de data 14-12-2006 aprovà la creació del Guardó 
de la Mancomunitat per a reconèixer, segons l’article 1 del Reglament, “a favor de persones físiques i 
entitats de la Ribera, públiques i privades, mereixedores de tal distinció en base a l’especial tasca o labor 
realitzada en les seues activitats ja siga artístiques, culturals, esportives, cíviques, professionals o 
investigadores, i que hagen destacat d'una forma pública i notòria, afavorint els interessos de la Ribera i el 
seu progrés cultural, econòmic o social en general”. 
 
2. En la primera edició del guardó de la Mancomunitat en l’any 2007 va ser atorgat a l’editorial Bromera; en 
2008, a l’edició comarcal del Levante EMV; en 2009, a Asunción Francés (presidenta de l’Associació Tyrius); 
en l’any 2010, al Col.lectiu Ajuda i Emergència en Acció; en l’any 2011, a Jorge Martínez “Aspar”; en l’any 
012, al professor Josep Lluís Bauset; en l’any 2013, al pintor benimodolí Rafael Armengol; en 2014, al  
onservatori de Música de Carcaixent; en l’any 2015, a Xúquer Viu; en l'any 2016, a la Comissió redactora  e 
’esborrany d’estatuts de la Mancomunitat de l’any 1996; en l'any 2017,  a la Coordinadora de Centres  e  
senyament en Valencià de la Ribera, i en l'any 2018 i a Didin Puig Grau en atenció als mèrits en pro de  a   
tra cultura i per la consecució de llibertats i la igualtat de genere. 
 

3. S’estima que Francesc Muñoz i Martínez, riberenc resident al municipi de Real, conegut com a Paco 
Muñoz, és mereixedor de la distinció per la seua dilatada trajectòria com a cantautor en valencià i 
animador de la vida cultural i de les tradicions valencianes. A més, es considera Paco Muñoz com a una 
persona compromesa amb la societat, un lluitador infatigable i tot un referent en la defensa de les 
llibertats i de la cultura del nostre poble.  



 

 

 

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 

 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, , per unanimitat, aprova el següent ACORD: 
 
Primer. Distingir amb el Guardó d’Honor d’esta Mancomunitat a Francesc Muñoz i Martínez, riberenc 
resident al municipi de Real, conegut com a Paco Muñoz, és mereixedor de la distinció per la seua dilatada 
trajectòria com a cantautor en valencià i animador de la vida cultural i de les tradicions valencianes. A més, 
es considera Paco Muñoz com a una persona compromesa amb la societat, un lluitador infatigable i tot un 
referent en la defensa de les llibertats i de la cultura del nostre poble.  
 
En este moment, sent 9.50 hores s’absenta de la sessió J. Lluís Blanco Vega, tot assumint la Secretaria de 
la sessió, accidentalment, Jesús Ribes Feliu, interventor de la Mancomunitat. 
 
 
2.4.APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, PLANTILLA I RLT,  I QUOTA ORDINÀRIA / 2019. 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. L’Interventor dóna compte de la proposta. 
Comenta, entre d’altres extrems, la proposta d’incrementar la Quota ordinària de 2,255 a 2,40 €/habitant, 
les modificacions en la Plantilla i la RLT, el compliment de l’estabilitat pressupostaria i la consolidació amb 
el pressupost del Consorci. El president explica que s’ha tractat el tema de la Plantilla i RLT en Mesa de 
Negociació. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. S’ha confeccionat el projecte de pressupost i de plantilla per a l’exercici 2020 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. 
 
El projecte de pressupost s’ha confeccionat, 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. S’estima fixar la Quota Ordinària a satisfer pels integrants de la Mancomunitat de la Ribera Alta en 
l’exercici 2020, en 2,40 €/habitant, més una reducció fins el 7% prevista al segon paràgraf de la base 47.2 
de les Bases d’execució del pressupost. 
 
3. En l’expedient consta la documentació del projecte el pressupost i de plantilla per a l’exercici 2020, 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 2019, i la liquidació del darrer 
exercici liquidat, el 2018. 
 
4. Consta també consta informe de la Intervenció i de la Secretaria de la Mancomunitat. 
 
5. És competència del Ple de la Mancomunitat resoldre a este respecte, tot requerint-se a l’efecte  majoria 
simple. 
 
 



 

 

 

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 

Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió d’Hisenda, per unanimitat, formula al Ple 
la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer.  Establir amb efectes des de del 1 de gener del 2020 l’import de la Quota Ordinària a satisfer pels 
municipis integrants de la Mancomunitat de la Ribera Alta: 2,40 €/habitant, més la 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 2020,  així com les Bases d’execució del pressupost. 
 
Seguidament es transcriuen, extractada ment, les xifres resultants per al Pressupost: 

RESUM GENERAL Projecte PRESSUPOST / 2020 

  

DESPESES CONSIGNACIÓ 

    
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA   
a) Operacions corrents 4.010.738,47 
    
1) Despeses de personal 2.726.462,41 
2) Despeses en bens corrents i serveis 374.288,17 
3) Despeses financeres 6.500,00 
4) Transferències corrents 903.487,89 
   

b) Operacions de capital 199.084,05 
   

6) Inversions reals 167.081,09 
7) Transferencies de Capital  

8) Actius financers  

9) Passius financers 32.002,96 

TOTAL 4.209.822,52 

    

INGRESSOS CONSIGNACIÓ 
    
a) Operacions corrents 4.047.741,43 
    
1) Impostos directes 0,00 
2) Impostos indirectes 0,00 
3) Taxes i altres ingressos 711.162,22 
4) Transferències corrents 3.336.379,21 
5) Ingressos patrimonials 200,00 
    
b) Operacions de capital 162.081,09 
   

6) Alienació d'inversions reals 0,00 
7) Transferències de capital 162.081,09 
8) Variació d'actius financers 0,00 

9) Variació de passius financers 0,00 
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TOTAL 4.209.822,52 

 
El  pressupost de l’entitat Consorci de la Ribera es consolidarà amb el d’esta Mancomunitat en 
compliment de la normativa aplicable a eixe respecte. 
 
Tercer. Exposar al públic els acords adoptats pel termini previst legalment, entenent-se aprovat 
definitivament si no es rebera cap al·legació o reclamació. 

 
Quart.  Delegar en la Presidència per a l’aprovació de les operacions de préstec o tresoreria que siguen 
necessàries per a l’execució del Pressupost, donant compte al Ple. 

 
Cinqué. Autoritzar la Presidència per a tot allò que resulte necessari per a donar compliment, íntegrament, 
a este acord. 
 
2.5. PÀRKING JUNT A L’HOSPITAL:  ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president explica la situació de la 
pretensió d’habilitar un pàrquing que contribuixca a millorar la greu problemàtic que planteja 
l’estacionament de vehicles dels usuaris de l’Hospital de la Ribera. Comenta els antecedents, les  
característiques de les instal·lacions i les diferents alternatives que es plantegen per a la seua possible 
materialització. Es planteja un debat amb diferents intervencions. Es comenta que part important del 
problema és la manca de transport públic en bus i l’absència d’ajudes de la GV per a eixe servei. Cal exigir 
a la Conselleria l’establiment d’una línia de transport públic en la comarca. Que el pàrquing que es planteja 
seria tan sols un «parxe» per al problema. Que la situació plantejada és responsabilitat i culpa de la 
Conselleria, de la GV. Que la Mancomunitat és conscient de tota la problemàtica plantejada, però que algú 
ha d’actuar per tal de reduir el problema davant de la inacció de qui correspon. Que, certament, no se 
solucionarà el problema però, encara que siga en part, s’alleugerarà el problema. Es comenta que des de 
la Diputació està considerant-se la possibilitat de flexibilitzar la destinació/concreció de les inversions 
objecte del PPOS-SOM en els casos en els que l’objecte de la inversió és un d’interés supramunicipal. 
 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. A sol·licitud de diversos ajuntaments de l’ àmbit de l’Hospital de la Ribera, atesa la disponibilitat d’uns 
terrenys públics en les proximitats de les instal·lacions de l’hospital, sobre els quals es podria instal·lar un 
pàrquing d’ús públic que contribuirà a disminuir l’actual problemàtica de manca d’espai perquè els usuaris 
de l’hospital puguen estacionar els seus vehicles i atès que, en línies generals, l’àmbit de prestació de 
servei de l’Hospital de la Ribera coincideix a grans trets, amb l’àmbit territorial de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta i la Mancomunitat de la Ribera Baixa; s’estima oportú proposar que des de les pròpies 
mancomunitats s’escometa i impulse el projecte «Pàrquing auxiliar en l’Hospital de la Ribera». 
 
2. Es proposa la firma d’un conveni amb l’Ajuntament d’Alzira, administració pública que actualment 
disposa de la titularitat dels terrenys afectats pel projecte, adreçat a la materialització del projecte 
«Pàrquing auxiliar en l’Hospital de la Ribera», en els termes que s’indiquen en la part resolutiva d’este 
acord. 
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3. S’estima que han de participar en el projecte «Pàrquing auxiliar en l’Hospital de la Ribera» tots els 
municipis integrats en l’àmbit d’actuació de l’Hospital. 
 
4. S’estima procedeix instar de la Diputació Provincial de València una ajust de les bases la convocatòria 
d’ajudes del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) en el bienni 2020-2021, en el sentit de flexibilitzar les 
normes perquè els projectes resulten subvencionables en el Pla en el cas de tractar-se de projectes de 
caràcter i d’interès supramunicipal impulsats des d’una mancomunitat de municipis. 
 
En concret es proposa: 
a) Admetre que, en el cas de projectes de caràcter i d’interès supramunicipal impulsats des d’una 
mancomunitat de municipis, les obres/actuacions a les que es destina la inversió del PPOS-SOM estiguen 
situades sobre terrenys d’una altra administració pública també participant en el projecte. 
 
b) Admetre, fins i tot, si eixa possibilitat resultara admissible, que, en el cas de projectes de caràcter i 
d’interès supramunicipal impulsats des d’una mancomunitat de municipis, la inversió corresponent en el 
PPOS-SOM a una entitat local concreta (ajuntament o mancomunitat) es puga 
materialitzar/concretar/destinar a un projecte executat per una altra entitat local també participant en el 
projecte, per la mancomunitat de municipis que haja assolit la gestió i impuls del projecte d’interès 
supramunicipal en qüestió. 
 
5. Correspon resoldre a l’Ajuntament d’Alzira i a les Mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa, 
les quals hauran d’adoptar les sues decisions definitives a este respecte una vegada n’hi haja constància 
del consentiment i participació en el projecte, amb assumpció de les obligacions que per a cadascuna 
d’elles resulten, per part de les diferents administracions públiques implicades indirectament en el 
projecte:  les dues mancomunitats, l’Ajuntament d’Alzira, els ajuntaments dels municipis integrants en 
l’àmbit del servei de l’Hospital de la Ribera no integrats en les dues mancomunitats i la Diputació 
Provincial de València. 
 
 

Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al 
Ple la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Proposar la firma d’un conveni tendent a la posada en marxa i impuls del projecte «Pàrquing 
auxiliar en l’Hospital de la Ribera», amb subjecció a les següents condicions generals: 
 
1r. L’Ajuntament d’Alzira, administració pública que actualment ostenta la titularitat dels terrenys afectats 
pel projecte, facilitarà a la Mancomunitat de la Ribera Baixa i/o a la Mancomunitat de la Ribera Alta, la 
titularitat/disponibilitat/ocupació dels terrenys en termes i condicions que permeten i faciliten destinar a 
l’execució del projecte la inversió corresponent a esta/es entitat/s en el Pla Provincial d’Obres i Serveis 
(PPOS-SOM) en el bienni 2020-2021 (en funció del que les normes de la convocatòria del PPOS-SOM admeten). 
 
2n . La Mancomunitat de la Ribera Baixa i/o a la Mancomunitat de la Ribera Alta realitzarà/n les següents 
actuacions: 
 
a) Encomanar la redacció del/s projecte/s i resta de documents tècnics, d’obres i ambientals, necessaris 
per a l’execució de les obres de construcció i per al funcionament d’un pàrquing públic en els terrenys. 
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b) Licitació, adjudicació i execució de les obres de construcció de les instal·lacions. 
 
b) Finançar el projecte, tot destinant a l’efecte les inversions que li corresponen en el Plan Provincial 
d’Obres i Serveis (PPOS-SOM) en el bienni 2020-2021. 
 
També destinaran a finançar el projecte les aportacions a requerir (en proporció al cost del projecte i als habitants 

totals de l’àmbit de l’Hospital de la Ribera i del municipi en qüestió), dels ajuntaments dels municipis integrants en 
l’àmbit del servei de l’Hospital de la Ribera no integrats en les dues mancomunitats. 
 
c) Cedir/Reintegrar la titularitat/disponibilitat/ocupació de les instal·lacions a l’Ajuntament d’Alzira una 
vegada estes estiguen totalment executades i a punt per a la seua posada en funcionament, amb subjecció 
a les condicions que s’indiquen en el punt tercer. 
 
3r. L’Ajuntament d’Alzira, administració local en el terme municipal de la qual es troben ubicades les 
instal·lacions de l’Hospital de la Ribera, amb els avantatges i les càrregues de diferents tipus que això 
comporta, rebrà/acceptarà la titularitat/disponibilitat/ocupació de les instal·lacions una vegada estes 
estiguen totalment executades i a punt per a la seua posada en funcionament, amb subjecció a les 
següents condicions: 
 
- Assumirà l’obligació de mantenir el servei en correctes condicions, tot assumint les obligacions i les 
despeses de qualsevol tipus que això puga comportar, com si de qualsevol altre pàrquing públic del 
municipi es tractara, llevat d’allò que resulta del següent punt. 
 
- La prestació del servei de pàrquing en estes instal·lacions no li podrà suposar a l’Ajuntament d’Alzira la 
percepció d’ingressos nets a les arques municipals. En el cas de que el servei generara ingressos, estos en 
cap cas podran ser superiors al cost que el manteniment del servei (exclosa l’amortització de les 
instal·lacions inicials) li supose a l’Ajuntament d’Alzira. 
 
Segon. Requerir a l’Ajuntament d’Alzira que estudie la seua participació en la proposta de «Pàrquing 
auxiliar en l’Hospital de la Ribera» en els termes descrits en el punt primer d’este acord i que trameta la 
seua contestació en el termini de temps més curt possible. 
 
Tercer. Requerir a la Mancomunitat de la Ribera Baixa que estudie la seua participació en la proposta de 
«Pàrquing auxiliar en l’Hospital de la Ribera» en els termes descrits en el punt primer d’este acord i que 
trameta la seua contestació en el termini de temps més curt possible. 
 
Quart. Requerir al/s ajuntament/s del/s municipi/s integrant/s en l’àmbit del servei de l’Hospital de la 
Ribera no integrats en les dues mancomunitats, que estudie/n la seua participació en la proposta de 
«Pàrquing auxiliar en l’Hospital de la Ribera» en els termes descrits en el punt primer d’este acord i que 
trameta la seua contestació en el termini de temps més curt possible. 
 
Cinqué. Sol·licitar a la Diputació Provincial de València que en la convocatòria d’ajudes del Plan Provincial 
d’Obres i Serveis-SOM (PPOS-SOM), per al bienni 2020-2021, flexibilitze les normes perquè els projectes 
resulten subvencionables en el Pla en el cas de tractar-se de projectes de caràcter i d’interés 
supramunicipal impulsats des d’una mancomunitat de municipis. 
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En concret se sol·licita de la  Diputació Provincial de València: 
a) Que en les normes del PPOS-SOM 2020-2010 s’admeta que, en el cas de projectes de caràcter i 
d’interés supramunicipal impulsats des d’una mancomunitat de municipis, les obres/actuacions a les que 
es destina la inversió estiguen situades sobre terrenys d’una altra administració pública també participant 
en el projecte. 
 
b) Que en les normes del PPOS-SOM 2020-2010 s’admeta, fins i tot, si eixa possibilitat resultara 
admissible, que en el cas de projectes de caràcter i d’interés supramunicipal impulsats des d’una 
mancomunitat de municipis, la inversió corresponent a una entitat local concreta (ajuntament o 
mancomunitat) es puga materialitzar/concretar/destinar a un projecte executat per una altra entitat local 
també participant en el projecte, per la mancomunitat de municipis que haja assolit la gestió i impuls del 
projecte d’interés supramunicipal en qüestió. 
 
Sisé. Sol·licitar a la Generalitat que adopte les mesures necessàries per tal d’agilitzar els tràmits tendents a 
l’establiment d’una línia de transport públic en la comarca per tal millorar la comunicació amb l’Hospital 
de la Ribera i de facilitar l’accés a les seues instal·lacions als usuaris d’este servei públic. 
 
Seté. Facultar al President tan amplament com en dret procedeix per a impulsar el projecte objecte d’este 
acord. 
 
Huité. Traslladar este acord a les diferents administracions implicades en la proposta, a l’Ajuntament 
d’Alzira, a la Mancomunitat de la Ribera Baixa, a la Diputació Provincial de València i a la Generalitat 
Valenciana; així com també als ajuntaments de la resta de municipis integrants en l’àmbit de l’Hospital de 
la Ribera. 
 
 
2.6.CANERA MANCOMUNADA: DONAR COMPTE DE L’ESTAT DE LA INICIATIVA 

 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El President explica la proposta. 
Es produeixen diferents intervencions. 

 
2.7.SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS: ADAPTACIÓ A LA NOVA NORMATIVA. 
 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
 
 
2.8.CONVENI AMB ESCOLES SOLIDÀRIES PER A UN PROGRAMA D’INTERCANVI DE PROFESSORAT DE LA 
RIBERA 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president explica la proposta. L’alcalde 
d’Alginet comenta que el seu municipi està agermanat amb Nicaragua. No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta, d’acord amb l’establert en els seus Estatuts té atribuïda com a 
competència pròpia la Promoció de l’ocupació, i cultura, desenvolupant a l’efecte diferents activitats, 
entre les que es troba la col·laboració amb diverses entitats sense ànim de lucre.  
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2. La Mancomunitat de la Ribera Alta està agermanada amb diversos entitats locals de Centreamèrica, 
entre ells, amb la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (Guatemala, El Salvador i Honduras), 
amb la qual col·labora activament per a la promoció i desenvolupament d’aquest territori. 
 
La Mancomunidad Trinacional Río Lempa desenvolupa en el seu territori un Programa de ALFABETIZACIÓN 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (AlfaSAN). 
 
3. ESCOLES SOLIDÀRIES es una associació sense ànim de lucre que desenvolupa anualment un programa 
d’intercanvi estructurat de professorat de la Comunitat Valenciana en Centroamèrica, amb institucions 
educatives locals en període estiuenc.  
 
4. La Mancomunitat de la Ribera Alta considera interessant el programa d’intercanvi educatiu que 
desenvolupa ESCOLES SOLIDARIES, considerant convenient que s’instrumente una convocatòria específica 
del programa d’intercanvi de professorat d’Escoles Solidàries dirigida a 12 professors i professores docents 
residents en la comarca de la Ribera Alta, als efectes de que desenvolupen esta experiència en els 
territoris de la Mancomunitat Trinacional Fronteriza Río Lempa (Guatemala, El Salvador i Honduras). 
 
5. S’ha redactat el Conveni de col·laboració entre ESCOLES SOLIDARIES i la Mancomunitat de la Ribera Alta 
“Projecte d'Intercanvi d’Experiències Educatives/2020” que té per objecte el disseny, planificació i 
realització d'un Projecte d'Intercanvi d’Experiències Educatives fins a 12 professors i professores a Amèrica 
Central per mitjà d'una convocatòria específica del programa anual d'intercanvi docent d'Escoles 
Solidàries, que tindrà com a destinatari el professorat resident en la Ribera Alta. 
 
A més de participar en el projecte d’intercanvi docent d’Escoles Solidàries, els professorat seleccionat 
col·laboraran i intercanviaran experiències dins del projecte de la Mancomunidad Trinacional Río Lempa 
denominat Programa de ALFABETIZACIÓN para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (AlfaSAN). 
 
6. El conveni s’establix per una durada d’un any prorrogable i  preveuen unes despeses a efectes de la 
seua implementació per part de la Mancomunitat.  
 
7. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al 
Ple la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Aprovar, pel que fa la Mancomunitat de la Ribera Alta, el conveni amb ESCOLES SOLIDARIES, 
“Projecte d'Intercanvi d’Experiències Educatives/2020”, amb l’objecte d’establir un marc de col·laboració i 
cooperació per a desenvolupar accions que resulten d’interès comú. 
 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del conveni aprovat. 
 
Segon. Donar compte al Plen de la Mancomunitat en la propera sessió que es celebre. 
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2.9.CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA I LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA 
ALTA SOBRE DIGITALITZACIÓ DE PATRIMONI 
Es dona compte del contingut i la motivació de la proposta. El gerent explica la proposta. No es planteja 
debat. 
 
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 cultural y ambiental”, 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. A instancies de l’Ajuntament d’Alzira s’ha plantejat la conveniència de formalitzar un conveni amb 
l’objectiu d’establir unes línies bàsiques de col·laboració en la digitalització de patrimoni local del municipi 
d’Alzira. 
 
3. S’ha redactat el conveni de col·laboració. 
 
4. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al 
Ple la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Aprovar, pel que fa la Mancomunitat de la Ribera Alta, el «Conveni sobre digitalització del 
patrimoni local d’Alzira/2019”, a firmar amb l’Ajuntament d’Alzira, amb l’objectiu d’establir un marc de 
col·laboració per a la digitalització de patrimoni del municipi d’Alzira, en el marc del projecte global de 
digitalització del patrimoni de la Ribera. 
 
El conveni té un vigència inicial de 4 anys, prorrogables a un màxim d’altres 4 anys. 
 
A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del conveni aprovat. 
 
Segon. Facultar a la Presidència per a la firma del conveni per les gestions que siguen oportunes a tal fi. 
 
 
 
2.10.CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS D’ALZIRA I LA 
MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
Es dona compte del contingut i la motivació de la proposta. Es comenta la necessirta d’actuar en esta 
matèria. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta, com a entitat pública territorial que és, té entre les seues finalitats 
el promoure serveis que milloren el benestar dels ciutadans, així com el col·laborar amb distintes entitats 
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públiques i privades per a la millora d’estos serveis. Per la seua part, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira 
(ICAA) té com a objectius l’orientació e informació jurídica del ciutadà. 
 
2. Es planteja la formalització d'un conveni amb l’ICAA amb l’objectiu de col·laborar en la consecució 
d’objectius comuns, en particular, la col·laboració adreçada a promoure i facilitar l’existència d’un Punt de 
Trobada Familiar en la ciutat d’Alzira i a facilitar a l’ICAA a l’objecte de col·laborar en la consecució 
d’objectius comuns, en particular, la col·laboració adreçada a promoure el funcionament d’un Punt de 
Trobada Familiar en la ciutat d’Alzira i a facilitar a l’ICAA disposar de dependències/instal·lacions on 
desenrotllar tasques d’interés general sense interés crematístic,  per a l’ICAA, ni per als seus col·legiats. 
 
3. S’ha redactat un conveni regulador d’eixa col·laboració. 
 
4. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al 
Ple la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Aprovar, pel que fa la Mancomunitat de la Ribera Alta, el «Conveni de col·laboració amb el el 
Col·lectiu dels advocats d’Alzira/2019», a signar amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira (ICAA), amb 
l’objectiu de regular la col·laboració entre ambdues entitats  per a la consecució d’objectius comuns, en 
particular, la col·laboració adreçada a promoure el funcionament d’un Punt de Trobada Familiar en la 
ciutat d’Alzira i a facilitar a l’ICAA disposar de dependències/instal·lacions on desenrotllar tasques 
d’interés general sense interés crematístic. 
 
El conveni té un vigència inicial d’1 any, prorrogable anualment fins a un màxim de 4 anys. 
 
A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del conveni aprovat. 
 
Segon. Facultar a la Presidència per a la firma del conveni per les gestions que siguen oportunes a tal fi. 
 
 
 
En este moment, sent les 10.15h, es planteja i resulta aprovat per unanimitat, el tractament per urgència 
del següent punt. 
 
 
 
2.11.  IMPLANTACIÓ D’UN PUNT DE TROBADA FAMILIAR  
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El gerent explica la proposta. No es planteja 
debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1.E l Col·legi d'Advocats d'Alzira ha fet palesa a la Mancomunitat de la Ribera Alta la sobrecàrrega de 
treball que pateix el Jutjat de Primera instància i Instrucció número 3 d'Alzira, el jutjat especialitzat en 
processos de família, violència sobre la dona, herències i registre Civil; més la resta dels assumptes que li 
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corresponen per repartiment. Eixa sobrecàrrega comporta que els procediments d’estes matèries 
s’allarguen desmesuradament. 
 
2. Una de les possibles solucions, passaria per l'especialització del Jutjat en l'àmbit de procediments de 
família i violència sobre la dona de manera única i exclusiva, tot eximint-lo de la resta d'assumptes que per 
repartiment pogueren correspondre a este Jutjat. I en defecte d'això, per la designació d'un Jutge de 
Reforçament, tal i com ha ocorregut en diferents moments, en els quals este jutjat ha comptat amb un 
Jutge de suport, tot augmentant-se també el nombre de funcionaris, tant de la Secció Civil, com de la 
Penal. 
 
3. Manca de tota lògica que, sent el Jutjat d'Alzira  que més volum de treball té, compte amb els mateixos 
funcionaris que qualsevol dels restants en les seues dues seccions, especialment en la civil, on la necessitat 
de més funcionaris és manifesta i notòria. 
 
Els números sorprenen i, malhauradament, espanten, per què n’hi han més de 200 demandes sense incoar 
i 4.000 execucions pendents, tot quadruplicant-ne en execucions pendents a la resta de Jutjats. Quasi 
totes eixes execucions pendents obeeixen a pensions d'aliments a favor dels menors, que haurien 
d'abonar-se mensualment, però atès que és materialment impossible que algun funcionari puga 
encarregar-se del compte de consignacions del Jutjat, aquestes execucions porten un retard desorbitat.  
 
4. No es pot obviar que es tracta d’un Jutjat que coneix de procediments especials, que requereixen 
d'immediatesa i rapidesa, perquè molts vegades, davant procediments, per exemple, de mesures de 
caràcter urgent de l'article 158 del Codi Civil, o jurisdiccions voluntàries, que precisen d'extremada 
urgència, ens trobem que són incoades, admeses a tràmit i contestades una vegada ha expirat ja l'objecte 
de petició, causant un greu perjudici als ciutadans que tenen dret a una tutela judicial efectiva i a sotmetre 
a criteri dels Tribunals qüestiones que afecten els més vulnerables, com són els menors. Com ja s’ha 
manifestat, en tindre atribuïda l'especialització de la violència sobre la dona, té guàrdia diària de violència 
de gènere, però a més, també realitza la guàrdia ordinària que li correspon per rotació cada 7 setmanes, 
per la qual cosa, durant la setmana en la qual totes dues guàrdies coincideixen, el Jutjat no pot atendre tot 
allò que no derive de les guàrdies (de la de violència i l'ordinària), ni assenyalaments de vistes, ni altres 
procediments la competència dels quals també té assignada. 
 
A més, és àmpliament conegut, que en matèria de família, la majoria de les vegades, després 
d'interposada la demanda, s'arriba a acords entre les parts, bé en el interin del procediment, bé el dia de 
la vista abans d'entrar en Sala, quan requerits prèviament pel Ministeri Fiscal, les parts tracten d'acostar 
postures i arriben a bon enteniment, plasmant-se els acords aconseguits en Sentència. 
 
5.El fet que existirà un PUNT DE TROBADA FAMILIAR, encarregat dels temes de família, amb vinculació 
directa al Jutjat número 3, evitaria moltes vegades que procediments estancats tingueren eixida molt més 
ràpida i eficient, i fins i tot que no existirà la necessitat de judicialitzar l'assumpte, amb tots els beneficis 
que això comporta per als menors, especialment en assumptes relatius a incompliments de visites, etc. 
 
6. Els Jutjats d'Alzira, com a partit judicial, abasten 23 poblacions de la Ribera. Tenint en compte, que els 
temes de família de les 23 poblacions “pararan” al Jutjat de Primera Instància número 3 d'Alzira, 
Especialitzat en família, manca de tota lògica que la ciutat d'Alzira no compte amb un PUNT DE TROBADA 
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FAMILIAR pròpia, que permeta “desembossar” aquest Jutjat, així com fer més factible el compliment de 
les Resolucions Judicials dictades.  
 
7. La ciutat d'Alzira va comptar en el passat amb un Punt de trobada familiar, el qual ara ha desaparegut. 
És intolerable que en comptes d'avançar, es facen passos arrere en temes de justícia. No té cap sentit, que 
un Partit Judicial, que compta amb un Jutjat especialitzat en família, amb el recent Gabinet Psicosocial, no 
comptem amb un PEF que complemente la totalitat de les necessitats en aquest àmbit. El PEF més pròxim 
es troba en la població de Gandia o Ontinyent, a 45 minuts amb cotxe des de la ciutat d'Alzira, amb 
dificultosa o escassa comunicació entre les població d'Alzira i Gandia i Ontinyent, ja que no hi ha serveis de 
transport públics, ni trens o autobusos directes que permeten la connexió entre totes dues poblacions. 
Això porta com a conseqüència, que els ciutadans derivats al *PEF, no acudeixen, o acudeixen molt de tant 
en tant, resultant impossible que es puga arribar a bon enteniment en el compliment del règim de visites 
patern-filials, les execucions de les resolucions judicials...etc. Totes les deficiències esmentades, tenen 
com a conseqüència directa, al nostre judici, i sempre vetlant per millorar el correcte funcionament dels 
Tribunals de Justícia en benefici dels justiciables, un impediment en la tutela judicial efectiva de l'article 
24.1 de la CE, perquè la falta de recursos i de mitjans a la nostra ciutat, i més en concret en el nostre Partit 
Judicial, suposen indefensió en l'exercici dels drets i interessos dels ciutadans. 
 
8. La Mancomunitat de la Ribera Alta va col·laborar des de l’any 2006 al 2010 en l’existència d’un “Punt de 
Trobada Familiar”, com a servei general de prestació a tots els municipis, mitjançant un conveni amb la 
Fundació d’Atenció per a les Víctimes del Delicte i Encontre Familiar (Favide)”  a la qual li se van 
encomanar, entre d’altres funcions, totes les actuacions necessàries per a la creació de l’Infrastructura 
necessària dels Punts d’Encontre Familiar. 
 
Eixe Punt de Trobada Familiar de la Ribera va estar en funcionament fins al l’any 2010, en el qual, en 
deixar de comptar amb el finançament parcial de  FAVIDE, va resultar inviable econòmicament el 
sosteniment del PTF. Tot i això, el tancament del PTF de la Ribera no es va produir per motius de falta de 
eficiència o volum de casos atesos.  
 
9. La Mancomunitat de la Ribera Alta i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira (ICAA) han posat en marxa la 
firma d’un «Conveni de col·laboració»,  amb l’objectiu de regular la col·laboració entre ambdues entitats 
per a la consecució d’objectius comuns, entre d’altres, la col·laboració adreçada a promoure el  
funcionament d’un Punt de Trobada Familiar en la ciutat d’Alzira . 
 
10. S’estima convenient que el Ple de la mancomunitat es manifeste. 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al 
Ple la següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Manifestar i fer palés el recolzament d’esta Mancomunitat a la reclamació de que d’adopten 
quantes mesures siguen necessàries per a millorar la situació de sobrecàrrega de treball que pateix i ve 
patint des de ja fa molt de temps el  Jutjat de Primera instància i Instrucció número 3 d'Alzira, el jutjat 
especialitzat en processos de família, de violència sobre la dona, d’herències i de registre Civil en la nostra 
comarca. 
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Segon. Manifestar i fer palès, en particular, el recolzament del requeriment a la CONSELLERIA DE JUSTÍCIA 
DE LA GV perquè de forma urgent adopte les mesures necessàries per a implantar un PUNT DE TROBADA 
FAMILIAR en la Ribera. 
 
Tercer. Oferir a la GV la col·laboració de la Mancomunitat de la Ribera Alta en la implantació i posada en 
funcionament d’un PUNT DE TROBADA FAMILIAR en la Ribera. 
 
Quart. Facultar a la Presidència de la Mancomunitat de la Ribera Alta per a realitzar tots els tràmits 
necessaris per a donar compliment a este acord. 
 
 
 
3. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA 
Es van tractar els següents assumptes: 
 
3.1. Conveni amb la CHX per a la neteja de barrancs: El president informa del resultat de la reunió 
celebrada em la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Tots els presents convenen insistir en la necessitat 
de realitzar estes actuacions de neteja i prevenció de l’evacuació d’avingudes sobre els llits dels nostre rius 
i barrancs. 
 
3.2. Ruta del Riu Xúquer: El president informa de la situació de la iniciativa. 
 
Tots els presentes queden assabentats. 
 
 
 
4. PRECS I QÜESTIONS 
Es van tractar els següents assumptes: 
 
4.1. Propera sessió plenària: El president informa que la propera sessió plenària es celebrarà el proper dia, 
en l’ajuntament de la Barraca d’Aigües Vives. 
 
 

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 


