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PROPOSTA D’ACORD 
 

PUNT 2.  MODIFICACIÓ PUNTUAL, NO CONSTITUTIVA, DELS ESTATUS DE LA 

MANCOMUNITAT  

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 

 

Ateses les següents consideracions: 

1. En data 19 d’octubre de 2018 es publica en el DOCV la Llei 21/2018 de 16 d’octubre, de 

mancomunitats de la CV, la qual, estableix un nou marc legal per a les Mancomunitats, i els seus 

Estatuts. 

 

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 23 de juny, 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, 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. 

- 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. 

 

 



   

 

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 

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

Mancomunitat, 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 delegat 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 25.5. 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. 

 

 

Alzira, novembre de 2019. 

El president 


