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PROPOSTA D’ACORD 
 

PUNT 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. 

 

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. 

 

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 que preveu que l’acord a 

aprovar deurà 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 

dels seus membres. 

 

 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment es formula, per a la sua elevació al Ple de la 

Mancomunitat, la següent proposta d’ACORD: 
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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. 

 

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. 

 

Alzira, novembre de 2019. 

El president 


