
MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

 

                 

     

 

 

 

 

JUNTA DE GOVERN DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 

Esborrany 
Sessió ordinària 

 
Lloc:  PLATAFORMA GRATUITA VIDEOREUNIÓ de la 
Mancomunitat (sala de Juntes) 
Data:  22 de juny de 2021 

Sessió núm.:            01/21 
    Hora:       13.00 h  a  14.05 h 

 
 ASSISTENTS:  
  
 President: Txema Peláez Palazón  
  
 Vocals  Grup Comarcal   Vocals    Grup Comarcal  
 Neus Garrigues Calatayud          Grup Socialista   Marta Trenzano Rubio  Grup Socialista 
 José Vte. Alemany Motes  Grup Socialistes Alginet  Maria Josep Ortega Requena  Grup Compromis 
 Pere Blanco Vega  Grup Esquerra Unida  Francisco Teruel Machí  Grup Popular 
 Antonio Carratalá Minguez  Grup Ciutadans per Alberic     Vicente J. Mompó Aledó  Grup Popular 
 Jesús Tierraseca Rodriguez  Grup Mixte    
 
ABSENTS: 
Antonio Hernandiz Chermes   Grup Ciudadanos 
Amparo Estarlich Martorell   Grup Socialista 
Hector Roig Roig                Grup Compromis   
 
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. Aprovació del Contracte Programa amb la GV, per a la col·laboració i coordinació en matèria de Serveis Socials, 
en els exercicis 2021-2024 
2.2. Modificació de la Plantilla de places i la RLT amb la creació de places/llocs per a atendre les exigències de la GV 
amb el Contracte Programa en matèria de SS 
2.3. Protocol del procediment de detecció, valoració, apreciació i declaració de situacions de risc: aprovació 
2.4. Criteris per a l’ emissió d’informe sobre situacions d'exclusió i/o vulnerabilitat social: aprovació 
2.5. Pla de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar a la Mancomunitat de la Ribera Alta: ajust a la 
normativa actual 
2.6. Servei conjunt de recollida i control d'animals abandonats, per a la Ribera i la Safor: recolzament de la iniciativa, 
assumpció d’obligacions i aprovació de conveni de cooperació 
2.7. Adhesió al nou Conveni subscrit entre la AEAT i la FEMP sobre intercanvi d’informació tributaria i col·laboració a 
la gestió recaptatòria amb les EELL, amb sol·licitud d’inclusió de les mancomunitats 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

 

                 

     

 

 

 

 
2.8. Conveni amb l’Ajuntament d’Alzira per a la recuperació del Camí Natural de l’Antic Trenet (~Subv. IDAE): 
modificació de les consignacions per a 2022-2023 
2.9. Reglament del Servei mancomunat de  recollida de residus:  aprovació definitiva 
2.10. Subvencions a entitats sense ànim de lucre/2021: resolució 
2.11. Sol·licitud de compatibilitats: 

2.11.1. Psicòleg del Servei UPCCA 
2.11.2. Enginyer Industrial del Servei d’ assistència tècnica 
2.11.3. Arquitecte del Servei d’assistència tècnica 

2.12. Operació de Tresoreria.1/2021: donar compte 
2.13. Modificació de crèdits 13/2021 
2.14. Modificació de crèdits 14/2021: aprovació 
2.15. Liquidació i Compte General/2020 
3.ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA 
4.PRECS I QÜESTIONS 
 

----------------------------------------- // -----------------------------------------  
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Oberta la sessió per la Presidència comenta els motius per a celebrar la sessió telemàticament. Es passa a tractar els 
assumptes de l’ordre del dia, amb el resultat que seguidament s’indica. 
 
 
 
1.APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 

 Es dóna compte de l’esborrany d’acta de la sessió de data 21 de abril de 2021, 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. Aprovació del Contracte Programa amb la GV, per a la col·laboració i coordinació en matèria de Serveis Socials, 
en els exercicis 2021-2024 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari llig la proposta. Es comenta l’incís 
relatiu a l’assumpció de compromisos derivats de l Contracte/Programa 

 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Llei 3/2019, de serveis socials inclusius de la CV regula el Sistema de Serveis Socials en l’Àmbit de la CV, estructura 
el sistema de Serveis Socials en dos nivells d’atenció, mútuament complementaris i de caràcter continu, integrat i 
sinèrgic: atenció primària i atenció secundària. 

 
2. El Decret 38/2020, del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials, té per objecte 
el desenvolupament de la Llei 3/2019 i ha introduït, amb la figura del contracte programa, un canvi en l’instrument 
que regula les relacions jurídiques i financeres, i també en les relacions de col·laboració financera entre la Generalitat 
i les entitats locals.  
 
3. L’article 19 del decret esmentat recull els compromisos i les obligacions de les parts que subscriguen el contracte 
programa. 
 
4. Les ajudes per part de la Generalitat a les entitats locals, s'atorgaran mitjançant el procediment de concessió directa. 
 
5. En virtut del programa les plantilles hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats reservats 
a funcionaris, personal laboral i eventual, aprovant-se anualment amb ocasió de l'aprovació del Pressupost.  
 
6. En atenció a la instrucció rebuda per la  Mancomunitat de la Ribera Alta, des de la Direcció General de Gestió i 
Organització del Sistema, per Decret de Presidència nº 905 de data 17 de juny de 2021 es va aprovar el contracte 
programa, sense perjudici de la posterior ratificació per Junta de Govern i Ple en la propera sessió que este celebre 
atesa la naturalesa, l’envergadura i l’abast de les obligacions resultants del Contracte Programa. 

 
Fonaments de dret 
- Llei 3/2019 de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la CV. 
- Decret 38/2020 del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials.  
- Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
- El Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015 (articles 47 a 53), estableix el règim general dels convenis que 

subscriguem les Administracions Públiques. 
- Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
 
Sotmès 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, pel que fa a la Mancomunitat de la Ribera Alta, tot ratificant el decret de Presidència nº 905 de data 
17 de juny de 2021 de subscripció amb la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la GV, del 
“Contracte programa amb entitats locals per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria 
de serveis socials en els exercicis 2021-2024”. 
 
El contracte programa té un vigència inicial des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2024, este podrà 
ser actualitzat o modificat per acord de les parts. 
 
A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del Contracte Programa aprovat. 
 
Segon. Manifestar el coneixement i assolir el compromís de donar compliment a les obligacions que per a esta 
Mancomunitat i per als ajuntaments participants del servei mancomunat de «Serveis Socials», resulten del Contracte 
Programa aprovat, inclosa la creació de places en plantilla per a atendre dites obligacions; tot mantenint el compromís 
i les places mentre dit Contracte Programa i les aportacions de la Generalitat hi contemplades, es mantinguen sense 
minva. 
 
Tercer. Traslladar esta resolució a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la GV i a la 
Intervenció d’esta mancomunitat. 

 
Quart. Sotmetre esta resolució a ratificació pel Ple de la Mancomunitat en la primera sessió que este celebre. 
 
 
 
2.2. Modificació de la Plantilla de places i la RLT amb la creació de places/llocs per a atendre les exigències de la GV 
amb el Contracte Programa en matèria de SS 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari llig la proposta. El president assenyala i 
explica l’incís relatiu al condicionament/motivació de la modificació i la seua vinculació a la vigència del 
Contracte/Programa i les aportacions hui previstes. 
 
Ateses les següents consideracions  
1. La Llei 3/2019 de serveis socials inclusius de la CV regula el Sistema de Serveis Socials en l’Àmbit de la CV, estructura 
el sistema de Serveis Socials en dos nivells d’atenció, mútuament complementaris i de caràcter continu, integrat i 
sinèrgic: atenció primària i atenció secundària. 
 
2. El Decret 38/2020 del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials, té per objecte 
el desenvolupament de la Llei 3/2019 i ha introduït, amb la figura del contracte programa, un canvi en l’instrument 
que regula les relacions jurídiques i financeres, i també en les relacions de col·laboració financera entre la Generalitat 
i les entitats locals.  
 
3. L’article 19 del decret esmentat recull els compromisos i les obligacions de les parts que subscriguen el contracte 
programa. 
 
5. Les ajudes per part de la Generalitat a les entitats locals, s'atorgaran mitjançant el procediment de concessió directa. 
 
6. En virtut del programa les plantilles hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats reservats 
a funcionaris, personal laboral i eventual, aprovant-se anualment amb ocasió de l'aprovació del Pressupost.  
 
7. Procedix atendre a esta obligació continguda en el contracte programa sobre modificació de la plantilla i de la RLT 
de personal per a l’exercici 2021, la qual, ha sigut objecte de negociació per la Mesa corresponent de sindicats. 
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8. Consta a l’expedient informe sobre les modificacions. 
 
Fonaments de dret 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
- Els articles 126 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les 
Disposicions vigents en matèria de Règim Local. 
- L'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes locals. 
- El Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per RDL 5/2015. 
- La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021. 
- Llei 3/2019 de serveis socials inclusius de la CV. 
- Decret 38/2020, del Consell, de coordinació i financiació de l’atenció primària de serveis socials. 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Aprovar, la modificació de la plantilla i de la RLT de personal per a l’exercici 2021, als efectes de de donar 
compliment a les obligacions que per a esta Mancomunitat i per als ajuntaments participants del servei mancomunat 
de «Serveis Socials», resulten del “Contracte programa amb entitats locals per a la col·laboració i coordinació 
interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024”, tot mantenint el compromís 
i les places mentre dit Contracte Programa i les aportacions de la Generalitat hi contemplades, es mantinguen sense 
minva. 
A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, de la modificació de la plantilla i de la 
RLT per personal per a l’exercici 2021. 
 
Segon. Traslladar esta resolució a la Intervenció d’esta mancomunitat. 
 
Tercer. Sotmetre esta resolució a ratificació pel Ple de la Mancomunitat en la primera sessió que este celebre. 
 
 
 
2.3. Protocol del procediment de detecció, valoració, apreciació i declaració de situacions de risc: aprovació 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari llig la proposta. El president assenyala que 
la manera d’actuar no estava clara i s’ha pretés esclarir-la. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Llei 12/2008 de la GV, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la CV, establia la competència de les 
entitats locals quant a la detecció, valoració, apreciació i declaració de les situacions de risc de qualsevol índole que 
perjudiquen el desenvolupament personal o social del menor (art.96). 
 
2. la Llei 3/2019, de 18 de febrer, indica que correspon als Serveis Socials d'atenció primària municipals, la 
programació, implantació i gestió de la intervenció en les situacions de risc de xiquetes, xiquets i adolescents. 
 
3. Per part de l’equip d’educadors socials de serveis socials de la Mancomunitat s’ha elaborat un protocol de 
procediment de detecció, valoració, apreciació i declaració de situacions de risc. 
 
4. L' art. 6 dels Estatuts de la Mancomunitat estableix com a fi de l'entitat: Avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió. 
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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 a esta Mancomunitat, el protocol del procediment de detecció, valoració, apreciació i 
declaració de situacions de risc.  
 
A l'expedient constarà exemplar diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat del Protocol aprovat.  
 
Segon. Donar publicitat del Protocol del procediment de detecció, valoració, apreciació i declaració de situacions de 
risc, pels mitjans oportuns. 
 
 
 
En este punt de la sessió s’incorpora l’alcalde d’Alginet, José Vicente Alemany. 
 
 
2.4. Criteris per a l’ emissió d’informe sobre situacions d'exclusió i/o vulnerabilitat social: aprovació 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari llig la proposta. El president l’explica. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. L' art. 6 dels Estatuts de la Mancomunitat estableix com a fi de l'entitat: Avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió. 
2. L’aparició de noves realitats sobrevingudes per situacions de crisi econòmica, que afecten un important sector de 
la ciutadania, ens obliga a adequar i homogeneïtzar els criteris tècnics que fan servir l’èquip de serveis socials de la 
Mancomunitat en l’emissió dels seus informes, adequant-les a la nova legislació i concretar conceptes com  «especial 
vulnerabilitat», «llar en situació de vulnerabilitat social», «emergència social», «unitats de convivència», 
«circumstàncies d'exclusió o emergència social», «situació de vulnerabilitat social” o “pobresa energètica». 
 
Així doncs, per part de serveis socials es precís definir  paràmetres objectius, tant de caràcter social com econòmic, 
que serviran per a establir l'existència de l'exclusió i la vulnerabilitat social. 
 
3. Per part de serveis socials de la Mancomunitat s’han establit uns criteris per a l’emissió d’informe sobre situacions 
d’exclusió i/o vulnerabilitat social. 
 
4. Normativa aplicable: 
- Llei 1/2013, de mesures per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social. 
- Llei 2/2017 de la GV, per la Funció social de l'habitatge de la CV, destinada a assegurar el dret a un habitatge 
assequible, adequada i digna a les persones amb veïnatge a la CV. 
- Llei 3/2017 de la GV, dirigida a pal·liar i reduir la pobresa energètica (electricitat, aigua i gas). 
- Llei 3/2019, de la GV de Serveis Socials Inclusius de la CV, que indica  al seu article 8 que entre els  objectius del 
Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, està la prevenció  i detecció i anàlisi  de situacions de risc i  situacions de 
vulnerabilitat social de la ciutadania 
 
 
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 a esta Mancomunitat, els criteris per a l’emissió d’informe sobre situacions d’exclusió i/o 
vulnerabilitat social a considerar per l’èquip de serveis socials de base.  
 
A l'expedient constarà exemplar diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat del Protocol aprovat.  



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

 

                 

     

 

 

 

 
 
Segon. Donar publicitat del Protocol del procediment per a l’emissió d’informe sobre situacions d’exclusió i/o 
vulnerabilitat social., pels mitjans oportuns. 
 
 
 
2.5. Pla de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar a la Mancomunitat de la Ribera Alta: ajust a la 
normativa actual 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari llig la proposta. El president l’explica. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. Amb data 26 de novembre de 2018 el Ple de la Mancomunitat va aprovar el Protocol d'actuació de prevenció, 
detecció i tractament de l'absentisme escolar de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
2. Per l’equip d’educadors/es social de la Mancomunitat s’ha donat compte de la necessitat de adaptar i ajustar este 
protocol després de fer-lo servir els darrers anys i avaluar la seua utilitat i practicitat.  
 
3.A mes a mes, cal adaptar el protocol a la legislació en vigor actualment: Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, 
per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d’educació (LOE) i Llei  26/2018, de 21 de desembre , de 
drets i garanties de la infància i l’adolescència. 
  
4. Consta a l’expedient informe sobre les modificacions realitzades i esborrany del protocol d’actuació adaptat i 
actualitzat al nou marc legal. Les modificacions han estat en relació a: 
- La població a la qual es destina el Pla, que ha sigut reagrupada en àrees educatives, socials i forces de seguretat. 
- La definició d’absentisme que s’ha calificat segons gravetat en: Lleu: 15% - 25% faltes,Greu: 25%-20% faltes, Crònic: més de 50% 
faltes. 
- S’especifiquen les intervencions que han de fer cada área (educativa, social i forces de seguretat). 
- S’afegixen annexes al protocol. 
 
5. L' art. 6 dels Estatuts de la Mancomunitat estableix com a fi de l'entitat: Participar en la vigilància del compliment 
de l’escolaritat obligatòria 
 
 
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 la actualització del Protocol de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar a la 
Mancomunitat de la Ribera Alta 2021.  
 
A l'expedient constarà exemplar diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat del Protocol aprovat.  
 
Segon. Donar publicitat del Protocol de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar a la Mancomunitat 
de la Ribera Alta pels mitjans oportuns. 
 
 
 
2.6. Servei conjunt de recollida i control d'animals abandonats, per a la Ribera i la Safor: recolzament de la iniciativa, 
assumpció d’obligacions i aprovació de conveni de cooperació 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari llig la proposta. El president explica diferents 
punts de la iniciati8vca/projecte. 
 
Ateses les següents consideracions: 
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Antecedents: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta, la de la Ribera Baixa i la de la Safor venen prestant als municipis que les integren, 
el servei de recollida d’animals abandonats, mitjançant la contractació del servei de col·laboració d’una empresa 
externa. 
 
2. No obstant això, a la vista de la creixent sensibilitat social pel benestar dels animals, on cobra importància, més 
enllà dels cost i eficiència del servei, la transparència en el desenvolupament de l’activitat, diversos municipis han 
traslladat a les mancomunitats la conveniència de valorar altres alternatives per a donar resposta a la demanda social. 
 
3. Atenent estes peticions s’ha dut a terme un procés d’anàlisi de la iniciativa, amb estudi viabilitat de la prestació del 
servei conjunt de recollida d’animals abandonats, mitjançant la fórmula de gestió directa per la pròpia entitat, amb 
col·laboració amb entitats protectores, amb confecció d’un estudi econòmic i amb concreció de la fórmula més 
convenient per a la implantació, gestió i prestació de dit servei conjunt. 
 
4. Com a resultat del procés d’anàlisi s’ha conclòs que el projecte de servei conjunt de recollida d’animals abandonats 
resulta convenient socialment i viable econòmicament: 
4.0. Les respectives mancomunitats compten ja o disposaran en breu, d’acords municipals d’adhesió al servei conjunt  
amb assumpció de les obligacions dimanants, d’un nombre molt elevat dels ajuntaments que les integren. 
 
4.1. Es compta amb la cessió d’un solar de titularitat municipal en el municipi de Tavernes de la Valldigna (sector “El 
Golfo”),  de 3.035 m², així com amb un solar municipal d’aproximadament 4.062,92 m² en l’Alcúdia (Sector 15).  Tots 
dos solars compten amb els requisits bàsics necessaris per a la ubicació de les instal·lacions del servei. 
 
4.2. Des del Consorci s’ha confeccionat Informe-Estudi de la viabilitat econòmica del servei conjunt i proposta de 
Conveni de cooperació a aprovar per les diferents entitats participants en el servei conjunt, conveni al qual es 
descriuen els drets i les obligacions que, mútuament i recíprocament, assumeixen. De l’Informe-Estudi de la viabilitat 
econòmica resulta, entre d’altres extrems, el següent: 
a) El cost de les inversions inicials en instal·lacions, d’acord amb l’estudi tècnic preliminar, és de 557.000 € (IVA inclòs) 
per cadascun dels nuclis zoològics, els quals es pretén que es financen mitjançant la formalització d’un préstec de 10 
anys de durada. 
 
b) El cost econòmic anual que suposaria per a cada ajuntament la posada en marxa del servei, oscil·larà entre 1.00 i 
1.50 €/habitant., depenent de les ajudes i subvencions que es puguen aconseguir per a la posada en marxa i 
manteniment del servei i dels municipis adherits. El servei es preveu que comence aprestar-se en l’any 2023. 
 
5. Consta en l’expedient informe dels serveis jurídics i de la Intervenció de la Mancomunitat. 
 
Fonaments: 
1. Resulta aplicable la següent normativa: 
Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL). 
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (RDLeg. 781/1986)(TRRL).  
Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).  
Llei 21/2018 de la GV, de Mancomunitats de la CV (LMCV). 
Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les EL(ROF) (RD 2568/1986). 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local (Reial decret legislatiu 2/2004) (TRLRHL) 
Reglament de Serveis de les CCLL, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955. 
Estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
Llei 4/1994 de la GV, de Protecció dels animals de Companyia. 
 
2. Resulten especialment rellevants per a l’objecte del procediment els següents preceptes: 
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2.1. Art. 25.2. LBRL: El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 
.../... 
j) Protección de la salubridad pública. 
.../... 
2.2. Art. 6 del Estatuts de la ManRA: Fins 
La Mancomunitat po0drà assumir activitats destinades a l’atenció dels fins següents: 
.../... 
- La protecció de la Salubritat Pública. 
2.3. Art. 18. de la Llei 4/1994 de la GV: Para la recogida y retención de los animales abandonados y gestión de las 
adopciones, los ayuntamientos dispondrán de personal capacitado y de instalaciones adecuadas. 
 
2.4. Art. 47.2. LBRL: Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las 
corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: 
.../... 
h) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de las 
delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se impongan 
obligatoriamente. 
.../... 
 
2.5. Art. 57.2. LBRL: La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, 
eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
2.6. Títol Preliminar, Capítol VI «De los convenios», articles 47 a 53, de la LRJSP. 
2.7. Art. 51 LMCV: Convenios de cooperación 
1. Las mancomunidades podrán celebrar convenios de cooperación con la administración general del Estado, la Generalitat, con las 
diputaciones provinciales, con otras mancomunidades, con otras administraciones públicas y con municipios no pertenecientes a 
ellas, para la más eficaz gestión y prestación de servicios de su competencia. Los convenios deberán tener una duración 
determinada, que no podrá ser superior a seis años. 
2. A través de los convenios de cooperación, las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo sector o 
población, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las partes, compartir las sedes, locales o edificios 
que sean precisos para el desarrollo de competencias concurrentes o propias, ceder y aceptar la cesión de uso de bienes 
patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas oportunas para alcanzar cualquier otra 
finalidad competencia de las partes. 
 
3. S’estima, fruït del procés d’anàlisi de les possibilitats legals quant a la prestació del servei conjunt, s’ha conclòs que 
la fórmula idònia per a la implantació, prestació i gestió del servei conjunt és la d’un conveni de cooperació a l’empara 
de l’art. 51 de la Llei 21/2018 de la GV, de Mancomunitats de la CV, transcrit anteriorment. 
 
4. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat, tot requerint-se 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. Manifestar el recolzament al projecte de implantació, gestió i prestació d’un “Servei conjunt de recollida i 
control d’animals abandonats”, per a la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor, tot aprovant, pel que fa esta 
mancomunitat, la prestació del referit servei; amb subjecció a les següents condicions: 
 
1.1. El servei es prestarà pel Consorci de la Ribera, mitjançant Conveni de cooperació a firmar a l’empara de l’article 
51 de la Llei  21/2018 de la GV, de Mancomunitats de la CV, objecte del punt segon d’este acord; en l’àmbit territorial 
de les mancomunitats participants del projecte. 
 
Els beneficiaris del servei conjunt seran els ajuntaments de les tres mancomunitats que ja han acceptat o accepten en 
el futur, la seua participació en el servei conjunt. 
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El Consorci ce la Ribera podrà realitzar, de conformitat a la legalitat vigent, les contractacions de col·laboració que 
estime necessàries i podrà exercir les facultats/competències directament relacionades amb la prestació del servei 
que li permeta la legislació vigent. 
 
Les tres mancomunitats autoritzen al Consorci, dins del seu àmbit de competències, per a la contractació, prèvia la 
tramitació oportuna, de les operacions financeres, ja siga de préstec o de pòlissa, a curt o a llarg termini que puguen 
resultar necessàries per a la posar en marxa i gestionar, la prestació d’un “Servei conjunt de recollida i control 
d’animals abandonats”. Així mateix, autoritzen al Consorci per a sol·licitar les ajudes/subvencions susceptibles de 
facilitar/millorar/abaratir la prestació del servei i l’assumpció de les obligacions que dites sol·licituds puguen 
comportar. 
 
Les tres mancomunitats i, si escau, els propis ajuntaments adherits al servei conjunt, hauran de prestar-hi tota la 
col·laboració que resulte necessària per a la prestació del servei, inclòs l’exercici (amb l’auxili del Consorci) de facultats 
exorbitants com a administració pública territorial pròpia del seu territori, cas que això poguera resultar necessari o 
convenient per a la bona marxa del servei. 
 
1.2. Els ajuntaments adherits al servei, directament i cadascuna de les tres mancomunitats, indirectament i mitjançant 
l’aprovació del Conveni de cooperació objecte del punt segon, es comprometen i asseguren davant el Consorci de la 
Ribera la seua aportació econòmica a la inversió a realitzar per a la construcció de les instal·lacions necessàries per a 
la prestació del servei. Dita aportació està previst que es realitze al llarg dels 10 primer anys de vigència del servei, tot 
formant part integrants de la quota anual a satisfer per cada entitat per la recepció del servei, la qual diferenciarà 
entre el concepte “amortització de les instal·lacions” i el concepte “cost de la prestació del servei”. 
 
Si algun ajuntament pretenguera abandonar el servei conjunt abans de transcórrer el període de 10 anys previst per 
a l’amortització de la inversió a realitzar en les instal·lacions del servei, haurà de satisfer igualment l’import de 
l’aportació econòmica a les despeses de la construcció inicial de les instal·lacions pendents; ja siga en un únic 
pagament, pel total de l’import restant pendent d’amortitzar o, anualment, tot fent efectiu el pagament de la part de 
la quota anual corresponent al concepte “amortització de les instal·lacions”. 
 
1.3. En el Conveni de cooperació específic per a la implantació, gestió i prestació d’un “Servei conjunt de recollida i 
control d’animals abandonats”, es regulen les relacions entre les tres mancomunitats i el Consorci de la Ribera i, 
també, les relacions amb els ajuntaments adherits al servei conjunt; així com les obligacions/drets que assumeixen les 
respectives entitats. Dit conveni de col·laboració és objecte del punt següent d’este acord. 
 
Segon. Aprovar, pel que fa esta mancomunitat, el Conveni de cooperació i entre el Consorci de la Ribera i les 
Mancomunitats de la Ribera Alta, de la Ribera Baixa i de la Safor, tendent a posar a posar en marxa i gestionar, la 
prestació d’un “Servei conjunt de recollida i control d’animals abandonats”. 
 
El conveni inclou l’Informe/Estudi econòmic confeccionat en relació a la implantació i prestació del servei conjunt, 
amb indicació de les quantitats imports que hi es preveu s’hauran d’assumir per cada ajuntament. Inclou també les 
relacions i les obligacions/drets que, mútuament i recíprocament, assumeixen les entitats públiques hi participants. 
 
El conveni preveu l’acceptació pel Consorci de la Ribera de la cessió de dos solars municipals, un en Taverbnes de la 
Valldina i un altre en ‘Alcúdia, per a la seua destinació a la construcció de sengles Nuclis Zoològics destinats a la 
prestació del servei i contempla, expressament, un tractament específic per tal de compensar l’aportació realitzada 
en terrenys per estos dos ajuntaments, pel qual, durant els primers anys de prestació del servei, en les liquidacions de 
quotes específiques per la prestació del servei a estos dos  ajuntaments, no s’aplicarà el concepte “amortització de les 
instal·lacions”. 
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El conveni tindrà inicialment una vigència de 6 anys, prorrogables per 4 anys més. A la finalització dels quals es podrà, 
o no, tramitar novament la redacció i aprovació d’un Conveni de cooperació adreçat a esta mateixa finalitat. 
 
El conveni contempla, expressament, la possibilitat d’estendre la cooperació a altres municipis, per a la qual cosa els 
seus ajuntaments haurien d’aprovar l’adhesió al Conveni de cooperació, tot aprovant un conveni amb els mateixos 
termes i obligacions que les resultants per als ajuntaments integrants de les tres mancomunitats firmants, inicialment, 
del Conveni de cooperació. En tot cas, l’adhesió d’un altre ajuntament al servei conjunt comportarà el compromís, 
davant el Consorci de la Ribera, de realitzar l’aportació econòmica a la inversió a realitzar per a la construcció de les 
instal·lacions del servei corresponent al municipi en qüestió, la qual està previst que es realitze al llarg dels 10 primer 
anys de vigència del servei. Com que el Conveni de cooperació té una vigència inicial de 6 anys (màxim legal), ampliable 
a 4 anys més; si finalitzat el termini inicialment previst per a la vigència del Conveni de cooperació l’ajuntament adherit 
no aprovara la pròrroga del mateix per 4 anys més, este  haurà de satisfer, igualment, l’import pendent de la seua 
aportació econòmica a les despeses de la construcció inicial de les instal·lacions; ja siga en un únic pagament, pel total 
de l’import restant pendent d’amortitzar o, anualment, tot fent efectiu el pagament de la part de la quota anual 
corresponent al concepte “amortització de les instal·lacions”. 
 
En l’expedient consta exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del Conveni de cooperació aprovat. 
 
Tercer. Facultar al president de la mancomunitat per a dur a terme les actuacions necessàries per a la materialització 
d’este acord i, en particular, per a la formalització dels Conveni/s de cooperació per a la posar en marxa i gestionar, la 
prestació d’un “Servei conjunt de recollida i control d’animals abandonats”. 
 
 
 
2.7. Adhesió al nou Conveni subscrit entre la AEAT i la FEMP sobre intercanvi d’informació tributaria i col·laboració 
a la gestió recaptatòria amb les EELL, amb sol·licitud d’inclusió de les mancomunitats 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari llig la proposta. El president l’explica. 
 
Antecedents: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta es va adherir al Conveni entre l’Agència Estatal d’Administració Tributaria i la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d’intercanvi d’informació tributaria i col·laboració en la 
gestió recaptatòria amb les entitat locals, de l’any 2003. 
 
2. Este conveni va instituir un sistema estable de col·laboració mútua en els àmbits de gestió tributària, recaptació en 
via executiva dels tributs propis de les entitats locals, subministrament e intercanvi d’informació. 
3. Es planteja per les parts firmants del Conveni la necessitat d’establir un nou marc que regule l’intercanvi estable 
d’informació tributaria per part de l’Agència Tributaria a les Entitats Locals, així com convindre alguns aspectes 
relacionats amb la gestió recaptatòria de les esmentades entitats. 
4. Es considera convenient per als fins de la Mancomunitat l’adhesió a este nou Conveni 
 
Fonaments de dret 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del Sector Público. 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria. 
 
 
Sotmès 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, pel que fa a la Mancomunitat de la Ribera Alta, l’adhesió al Conveni subscrit entre l’Agència Estatal 
d’Administració Tributaria i la Federació Espanyola de Municipis i Provincies en matèria d’intercanvi d’informació 
tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. 
A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del conveni aprovat. 
 
Segon. Acceptar la totalitat de les clàusules del Conveni en quan siguen d’aplicació a la Mancomunitat de la Ribera 
Alta. 
 
Tercer. Reiterar la sol·licitud a la FEMP i a l’ Agencia Estatal de l’Administració Tributaria de inclusió de les 
Mancomunitats com a entitat local en el Conveni subscrit entre la AEAT i la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP) per a la recaptació en via executiva dels ingressos de dret públic de les Corporacions Locals de data 
12 d'abril de 2019. A estos efectes, es proposa la següent modificació del conveni: 
 
On diu: 
 
«Decimotercera. Corporaciones Locales que pueden solicitar su adhesión al Convenio. 
Podrán adherirse al este Convenio: 
– Los Municipios capital de provincia, así como los Municipios cuya población sea superior a 20.000 habitantes según 
los datos publicados por el INE para cada año y que para 2019 serán los que figuran en el Anexo VIII, en ambos casos 
respecto de sus propios recursos de derecho público. 
– Las Diputaciones Provinciales, Consejos Insulares y Cabildos respecto de sus propios recursos de derecho público 
definidos en la Cláusula Primera de este Convenio y de los que gestionen por delegación de los Municipios que se 
incluyan en su respectivo territorio.» 
 
Ha de dir: 
 
«Decimotercera. Corporaciones Locales que pueden solicitar su adhesión al Convenio. 
Podrán adherirse al este Convenio: 
– Los Municipios capital de provincia, así como los Municipios cuya población sea superior a 20.000 habitantes según 
los datos publicados por el INE para cada año y que para 2019 serán los que figuran en el Anexo VIII, en ambos casos 
respecto de sus propios recursos de derecho público. 
– Las Diputaciones Provinciales, Mancomunidades, Consejos Insulares y Cabildos respecto de sus propios recursos 
de derecho público definidos en la Cláusula Primera de este Convenio y de los que gestionen por delegación de los 
Municipios que se incluyan en su respectivo territorio.» 
 
Quart: Facultar al President per a la firma del conveni per les gestions que siguen oportunes a tal fi. 
 
Cinquè: Notificar este acord a la Federació Espanyola de Municipis i Provincies i a l’ AEAT.  
 
 
 
2.8. Conveni amb l’Ajuntament d’Alzira per a la recuperació del Camí Natural de l’Antic Trenet (~Subv. IDAE): 
modificació de les consignacions per a 2022-2023 
Antecedents  
 
1.El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, de data 22 de juliol de 2020, es va aprovar el següent acord: 
 “Primer. Declarar la plurianualitat de la inversió “REHABILITACIO CAMI NATURAL ANTIC TRENET CARCAIXENT-TAVERNES DE LA VALLDIGNA PER A 
LA MILLORA DE MOVILITAT SOSTENIBLE”,cofinanciada amb següent detall: 
 

 ANY MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA  AJUNTAMENT D’ALZIRA 
ANY 2020 10%                      41.157,86€ 5%                        20.578,93€ 
ANY 2021 20%                      82.315,72€ 20%                     82.315,72€ 
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ANY 2022 40%                    164.631,44€ 40%                    164.631,44€ 
ANY 2023 30%                    123.473,59€ 35%                   144.052,52€ 

TOTAL 411.578,61€ 411.578,61€ 
 
2. La inversió esmentada inclou : 
- Contractes de serves de redacció de projectes i direcció de les obres. 
- Redacció projectes de passarel·la i via verda,  per un import acumulat de 30.740,90  euros, dels quals ja s’ha efectuat 
el pagament total en 2020. 
- Direccions d’obra i coordinació de seguretat i salut, per import de 7.801,00 euros passarel·la i 17. pel que fa a l’obra 
de via verda (pendents de contractar) total  ( 25.303,00 euros), que han de realitzar-se entre 2021 i 2023. 
- Execució de varies obres (en tramit de licitació i per exigències de la subvenció de l’IDAE han de adjudicar-se abans 
del 15 d’octubre)  amb els següents imports i terminis previstos: 
      -- Passarel·la via verda, 452.182,40 euros euros (  per a executar-se en 4 mesos 2021-2022). 
      -- Desviament de la línia elèctrica per import de 17.502,00 euros ( que s’executara també en 4 mesos (2021-2022) 
en el mateix temps que l’obra de la passarel·la) 
      --  Obres via verda  amb un pressupost de 301.454,92  euros ( que han d’executar-se en 14 mesos 2021-2023). 
 
3. Per tant, atès que totes les contractacions ( segons els terminis de la subvenció de l’IDAE) han d’adjudicar-se abans 
del 15 d’octubre de 2021, i que la  major part de l’execució de les obres van a efectuar-se durant l’any 2022, cal ajustar 
el ritme d’execució de les obres amb el corresponent finançament, i per això procedeix modificar l’acord de 
plurianualitat inicialment aprovat, determinant que l’aportació de la Mancomunitat prevista inicialment per 2023, 
s’avance fins 2022 i es proposa a l’ajuntament d’Alzira efectuar un acord en termes semblants o aproximats. 
 
4. Vistes les necessitats exposades i dins dels límits establerts en l’article 174 de la TRLRHL. 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple la següent 
proposta d’ACORD:  
 
Primer. Modificar l’acord de plurianualitat la inversió “REHABILITACIO CAMI NATURAL ANTIC TRENET CARCAIXENT-
TAVERNES DE LA VALLDIGNA PER A LA MILLORA DE MOVILITAT SOSTENIBLE, pel que fa a l’aportació de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta, en els següents termes: 
 

ANY MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA  AJUNTAMENT D’ALZIRA 

ANY 2020 10%                      41.157,86€ 5%                        20.578,93€ 

ANY 2021 38,5%                 195.500,14€ 20%                     82.315,72€ 
ANY 2022 59%                    242.837,28€ 40%                    164.631,44€ 
ANY 2023 2,5 %                    10.289,72€ 35%                   144.052,52€ 

TOTAL 411.578,61€ 411.578,61€ 
  

Es proposa a l’Ajuntament d’Alzira la modificació de les plurianualitats amb la finalitat de reduir l’aportació 
en l’any 2023 per a acumular-la a l’anualitat de 2022  per a possibilitar que l’execució de les obres i el ritme 
de finançament i pagament siga viable tenint en compte els terminis d’execució de les obres. 

 
Segon. Facultar al President de la Mancomunitat, tan amplament com en dret procedisca, per a la signatura, si escau, 
del Conveni i quantes actuacions, concrecions, i resolucions siguen necessàries per la execució i desenvolupament del 
mateix 
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2.9. Reglament del Servei mancomunat de  recollida de residus:  aprovació definitiva 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari llig la proposta. El president explica una 
modificació puntual respecte de l’aprovació inicial i alguna millora tècnica. 
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents 
1.La normativa vigent arreplega diferents moments en els que es fa necessari una regulació de caràcter merament 
«procedimental» municipal. De vegades per exigència de la norma i de vegades per conveniència per a la bona 
marxa i dels procediments administratius municipals o per a millorar el funcionament administratiu de l’organització 
municipal.  
2.S’ha confeccionat proposta de reglament amb una redacció que, per raons d’urgència de la regulació en esta 
matèria, se centra de forma quasi exclusiva en la regulació de l’aplicació de reduccions a l’import de les sancions a 
exigir per la comissió d’infraccions administratives. 
3.Els serveis jurídics municipals han emés informe. 
 
Fonaments 
1. Normativa aplicable: 

 Article 149.1.18 de la Constitució espanyola (CE). 
 Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL). 
 Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (RDLeg. 781/1986) (TRRL).  
 Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).  
 Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC). 
 Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic 
 Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les EL(ROF) (RD 2568/1986). 

 
2. Resulten especialment rellevants per a l’objecte d’este procediment els articles 4.1..a) i 22.2.b) de la LBRL, 55 del 
TRRL i 85 i ss i 128 i ss de la LPAC. 
 
3. S’estima convenient aprovar un reglament de procediments administratius municipals i resulta necessari començar 
la seua redacció, sense perjudici de posteriors ampliacions del seu contingut, amb la regulació relativa als 
procediments per infraccions administratives amb la finalitat, bàsicament, de facilitar i millorar l’aplicació de 
reduccions a l’import de les sancions econòmiques a imposar als ciutadans responsables d’infraccions administratives. 
 
4. Considerades diferents alternatives al respecte s’estima convenient contemplar i regular la possibilitat d’aplicar 
reduccions a l’import de les sancions econòmiques per la comissió d’infraccions administratives, així com també la 
possibilitat de substituir, en determinats casos i de forma excepcional, el pagament de la sanció per mesures 
alternatives; en la forma i condicions regulades en el reglament. 
 
5. El procediment requerix d’aprovació inicial, exposició publica i aprovació definitiva en el cas de que es plantegen 
al·legacions i/o observacions al text aprovat inicialment. El reglament entrarà en vigor amb la seua publicació íntegra 
en el BOP, posteriorment a la seua aprovació definitiva. 
 
6. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament, tot requerint-se a l’efecte majoria simple. 
 
 
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 el Reglament de procediments administratius municipals, el qual en la seua redacció inicial es refereix 
de forma quasi exclusiva a la regulació específica dels procediments per infraccions administratives, amb la finalitat 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

 

                 

     

 

 

 

 
de facilitar i millorar l’aplicació de reduccions als imports de les sancions econòmiques a exigir per la comissió 
d’infraccions administratives. 
 
Seguidament es transcriu el text del reglament: 

 
«“REGLAMENT DE PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS  

DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIERA ALTA” 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La normativa va vigent recull diferents moments en els que es fa necessari una regulació de caràcter merament 
«procedimental» municipal. De vegades per exigència de la norma i de vegades per conveniència per a la bona marxa 
dels procediments administratius municipals o per a millorar el funcionament administratiu de l’organització municipal.  
 
És el propòsit del reglament de procediments administratius de Mancomunitat de la Ribera Alta es arreplegar i 
sistematitzar el conjunt dels preceptes d’àmbit merament «procedimental» aplicables a la Mancomunitat de la Ribera 
Alta.  
 
Es tracta d’un reglament que, pel seu contingut, està i ha d’estar subjecte a continues modificacions, ja siga per ampliació 
del seu contingut amb aspectes no contemplats anteriorment en el reglament, ja siga per modificacions en la normativa 
d’àmbit superior a la qual desenrotlla el reglament o ja siga per canvis de parer del «reglamentador» local, el Ple de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
En esta primera aprovació del Reglament de Procediments Administratius de Mancomunitat de la Ribera Alta la 
redacció se centra,  quasi exclusivament, per raons de la urgència que planteja la regulació d’esta concreta matèria, en 
la regulació dels procediments relatius a infraccions administratives. En esta matèria es van produir ja fa un temps 
novetats legislatives que fan convenient o fins i tot necessari que les entitats locals regulen en esta matèria determinades 
qüestions. Es tracta de l’aprovació de les lleis 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques i 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic. Estes dues lleis van suposar d’una banda, importants novetats 
les quals ofereixen als ajuntaments la possibilitat d’adoptar-ne mesures que, per a major seguretat jurídica, és convenient 
que es regulen reglamentàriament. I d’altra banda, van derogar el RD 1398/1993, per a l’exercici de la potestat 
sancionadora de les Administracions Públiques, amb la qual cosa va desaparèixer determinada regulació pròpia dels 
procediments sancionadors, la qual cal regular novament. 
 
Esta norma es dicta a l’empar del principi d’autonomia local dins del marc de la normativa vigent i en exercici de la 
potestat reglamentària i d’autoorganització de tota entitat local. 
 
 
Capítol I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
1. El reglament de procediments administratius de Mancomunitat de la Ribera Alta compila i sistematitza el conjunt de 
les normes de caràcter administratiu aprovades per la Mancomunitat de la Ribera Alta, aplicables a la seua organització, 
al seu funcionament intern i als serveis que presta. 
2. Els preceptes d’este reglament són ampliació de la normativa d’àmbit superior al municipal que puga resultar 
aplicable en cada matèria i en cada cas. Sols seran aplicables de no contradir cap precepte supramunicipal que resulte 
específicament i concretament aplicable al cas. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
1. Este reglament se aplicarà: 
a) Als òrgans integrants de la Mancomunitat de la Ribera Alta i a tots els els serveis que esta presta. 
b) A tos els òrgans dels organismes públics i entitats de dret públic dependents de la Mancomunitat de la Ribera Alta i 
a tots els serveis que estos presten. 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

 

                 

     

 

 

 

 
2. Este reglament podrà resultar aplicable, així mateix, en els municipis integrants de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta, a falta de norma municipal específica per a eixa matèria, sempre que així s’haja determinat, de forma expressa per 
l’ajuntament de cada municipi i en els termes concrets de la resolució que a eixe efecte adopte. 
 
Capítol II. NORMES RELATIVES ALS PROCEDIMENTS PER INFRACCIONS ADMINISTRATIVES 
 
Article 3. Termini per a la tramitació del procediment 
1. El termini inicialment previst per a la tramitació de procediments per infraccions administratives que no tinguen 
assenyalat un altre termini per una norma va especifica serà de 6 mesos comptadors des de la incoació del procediment.  
2. Resulten aplicables al procediment per infracció administra va la normativa vigent sobre pròrroga i/o suspensió del 
termini per a la tramitació  dels procediments administratius. En tot cas la pròrroga o suspensió del termini haurà de ser 
motivada. 
 
Article 4. Relació del Procediment Administratiu amb un Procediment Penal 
1. Si en incoar un procediment administra u per una possible infracció administrativa, es detecta que esta pot ser cons 
tu va d’una infracció penal, el procediment administratiu d’aquests fets es comunicaran al Ministeri Fiscal o a l'òrgan 
Judicial que corresponga per al seu coneixement i valoració, amb el prec de es mantinga a este Ajuntament informat de 
les actuacions que es pugen dur a terme al respecte d’eixos fets per la possible incidència en la infracció administra va. 
2. En cas de que entre la possible infracció administrativa i la possible infracció penal existisca identitat de subjecte i 
d’objecte, una vegada incoat el procediment administratiu, se suspendrà la seua tramitació fins que existisca resolució 
judicial en relació als fets. A la vista de la resolució judicial ferma s’acordarà la continuació del procediment 
administratiu o el seu tancament i arxiu. 
3. La suspensió del procediment administra u per existir coincidència amb un procediment penal comporta la interrupció 
del còmput del termini de prescripció de la infracció i/o el de caducitat del procediment administratiu. 
4. Els fets declarats provats per resolucions judicials ferma vincularan, en tot cas, al procediment administratiu en 
tramitació. 
 
Article 5. Iniciació del procediment 
1. En la resolució d’incoació d’un procediment per infracció administra va s’inclourà, necessàriament, la descripció dels 
fets que la motiven i la designació d’instructor/a i, si fora el cas, de secretari/a del procediment. 
2. Ordinàriament, la resolució d’incoació inclourà, així mateix, proposta de resolució completa per al procediment, 
convenientment fonamentada i motivada, amb la finalitat de facilitar a les persones interessades la comprensió de la 
norma va aplicable, d’avançar-los el parer inicial de l’administració en relació al procediment i d’intentar simplificar la 
tramitació. 
3. Iniciat un procediment sancionador, el presumpte infractor té l’obligació de mantenir a l’administració municipal 
informada de quin és el seu domicili per a la pràctica de notificacions. Podrà indicar així mateix, una adreça de correu 
electrònic a este efecte. 
 
Article 6. Adopció de mesures de caràcter provisional 
Motivadament es podrà aprovar l’adopció de mesures de caràcter provisional que resulten necessàries per tal de garantir 
la eficàcia de la resolució que finalment s’adopte en relació al procediment. Aquestes mesures podran consistir en la 
prestació de fiances, suspensió d’activitats, les quals sempre han de ser proporcionades amb el fi que es pretenga. 
 
Article 7. Possibilitat de Reducció de la Sanció 
1. Cas que la sanció tinga únicament caràcter pecuniari es podrà oferir a la persona presumptament responsable la 
possibilitat de practicar reduccions a l’import de la sanció econòmica que correspon a la infracció. Les reduccions es 
podran aplicar en diferents moments del procediment, per les raons i, com a màxim, pels percentatges següents: 
 

 
Incoació amb proposta de 
resolució 

Proposta de resolució 
de l’instructor/a 

Posteriorment a la resolució 

Per pagament voluntari de la sanció abans de la 
resolució del procediment 

25% 15% - 
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Per reconeixement i assumpció de la responsabilitat 
en els fets 

50% 35 % Amb al·legacions:   35%  
Sense al·legacions:  50% 

 
Estes reduccions no seran aplicable en aquells casos en els que la imposició de sanció econòmica pretén evitar que 
l’infractor/a obtinga benefici econòmic amb els fets. 
2. Als documents d’incoació del procediment i de proposta de resolució de l’instruc- tor/a,s’inclourà de forma expressa 
(sempre que eixa possibilitat resulte viable) la possibilitat d’acollir-se a una o a les dues reduccions, amb indicació de 
que, en tot cas, acollir-se a alguna o ambdues d’estes reduccions, comportarà la resolució del procediment sense més 
tràmit i la impossibilitat de plantejar al·legacions i/o observacions en relació al procediment en tramita- ció. Cas de 
presentar-se’n, es tindran per no presentades. Als documents s’adjuntarà full inde- pendent, adreçat a explicar la 
possibilitat de reducció al presumpte responsable i a facilitar-li la materialització de l’ingrés a les arques municipals de 
l’import, reduït, de la sanció. Eixe import s’haurà de fer efectiu en el termini de 15 dies comptadors des de la recepció 
de la notificació. 
3. En el cas de que la infracció administra va estiga motivada per la manca de realització d’algun tràmit administratiu o 
d’alguna autorització o llicència, el dret a la reducció pel reconeixement i assumpció de la responsabilitat en els fets, 
quedarà condicionat a la prèvia esmena de la mancança que motiva la infracció. En eixos casos el termini per al 
pagament de l’import, reduït, de la sanció administra va, ordinàriament fixat en 15 dies, es podrà perllongar per a fer-lo 
coincidir en el termini que s’estime prudencial per a poder tramitar i aconseguir esmenar la mancança en qüestió. 
4. La possibilitat d’acollir-se a la reducció de l’import de la sanció amb posterioritat a la reducció queda condicionada 
a la manifestació per escrit i de forma expressa, per a la seua constància en l’expedient, de l’assumpció i el 
reconeixement de la responsabilitat en els fets i la incorrecció de la conducta realitzada. La persona interessada haurà 
de dirigir-se a l’instructor/a del procediment a eixe fi, durant el termini de 10 dies des de la notificació de la resolució 
del procediment. A la vista de la manifestació i una vegada comprovat l’ingrés a les arques municipals de l’import de 
sanció reduït, es dictaria resolució deixant sense efecte la sanció inicialment imposada en la resolució del procediment. 
 
Article 8. Substitució de sanció econòmica per mesura alternativa 
1. En el cas de que el responsable de la infracció siga menor de 25 anys o de que l’obligat al pagament de la sanció 
econòmica resulte ser una persona amb especials dificultats econòmiques (circumstància esta que s’acreditara amb 
informe de l’Alcaldia del municipi, la qual podrà requerir a este efecte informe del departament municipal de Benestar 
Social), la persona interessada podrà sol·licitar la substitució de la sanció econòmica per altre tipus de penalitats: la 
realització de treballs a la comunitat, l’assistència a sessions formatives o la participació en activitats cíviques. En el 
cas de no tractar-se d’una infracció especialment greu, l’òrgan competent, lliurement però motivadament i en atenció a 
las circumstàncies concurrents en cada infracció, acceptarà, o no, la sol·licitud i, cas d’acceptar-la, determinarà la 
concreta mesura alternativa a adoptar. 
2. L’adopció de mesures alternatives no exclou la possibilitat d’acollir-se a les possibles reduccions de l’import de la 
sanció previstes en l’article 6. En eixe cas, per a la concreció de la mesura alterna va es considerarà l’import resultant 
de la reducció en el cas de que el presumpte responsable de la infracció s’haja acollit a eixa possibilitat. 
3. La resolució d’adopció d’una mesura alterna va a una sanció econòmica haurà de concretar,prèviament i 
necessàriament, l’import de la sanció que correspon a la infracció, amb reducció i sense reducció. El NO compliment 
per part de la mesura alterna va adoptada, comportarà de forma automàtica, la vigència de la sanció econòmica prevista 
per a la infracció, sense que resulte aplicable cap reducció de l’import. 
 
Article 9. Reposició i Indemnització 
De forma conjunta o, separadament en un procediment independent, es podrà tractar i resoldré en relació a la concreció 
dels danys ocasionats i a l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat original, la reparació 
i/o la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats amb els fets. 
 
Disposició Final 
Este Reglament entrara en vigor al dia següent de la seua publicació integra en el Butlletí  Oficial de la Província.» 
 
 
 
2.10. Subvencions a entitats sense ànim de lucre/2021: resolució 
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El secretari dona lectura a la proposta d’acord. El president explica i recorda que la subvenció va adreçada a¡l foment 
d’activitats amb repercussió comarcal. Que se’n reben sol·licituds que no la tenen i s’han de desestimar. El portaveu 
d’EU, Pere Blanco, pregunta per les subvencions del Consorci i el portaveu del grup PP, Vicent Mompó, pregunta per 
les carreres Circuit Popular. Presicent i Gerent donen informen al respecte. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta aprovà, conjuntament amb el Pressupost d l’exercici 2021, les bases de les 
subvencions a entitats sense ànim de lucre, amb destinació a programes o activitats culturals i esportives/2021”, les 
quals regulen la convocatòria, presentació de sol·licituds, reconeixement, lliurament i justificació d'ajudes i 
subvencions a entitats sense ànim de lucre que, amb domicili a alguns dels municipis de la Ribera Alta, organitzen i 
celebren actes culturals i/o esportius. 
 
2. La Presidència, en aplicació de les bases, va aprovar la convocatòria de les ajudes-activitats culturals i/o 
esportives/2021, tot inserint-se anunci en el BOP núm. 69, de data 14 d’abril de 2021, amb el qual s'obria el termini 
de 30 dies naturals per a la presentació de projectes/sol·licituds. 
 
3. Finalitzat el termini per a la presentació de documentació,  es va reunir la Mesa Avaluadora per tal d'estudiar les 
sol·licituds i la documentació aportada i va formular proposta de resolució, de conformitat amb  la  base setena de la 
convocatòria. 
 
4. La Mesa Avaluadora ha elevat proposta d'acord  a  la Junta de Govern de la Mancomunitat. 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, , per unanimitat, ACORDÀ:  
 
Primer. Resoldre la “Convocatòria de concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre, amb destinació a 
programes o activitats culturals i esportives/2021”, en el sentit que resulta del quadre següent: 
 
PRESSUPOST MANCOMUNITAT 10.000 € 

ENTITAT ACTIVITAT IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 

SOCIETAT MUSICAL “LIRA 
CASTELLONERA” 

1 CONCERT DE CANÇONS POPULARS AMB 
ARTISTES LOCALS El programa/entitat no presenta àmbit comarcal 

AGRUPACIÓ MUSICAL DE VETERANS 
RIBERA DEL XÚQUER 

2 CONCERTS AMB MÚSICS VETERANS DE 
LA COMARCA 3.000,00 € 

CLUB FRONTENIS ALCÀNTERA DEL 
XÚQUER 

TORNEU OBERT NACIONAL DE 
FRONTENIS 500,00 € 

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MÚSICA DE 
BENIFAIÓ 

OBRA MUSICAL EN ANGLÉS “PETER AND 
THE WOLF” PER AL ALUMNAT DE 

PRIMARIA DE BENIFAIÓ El programa/entitat no presenta àmbit comarcal 

ASSOCIACIÓ CULTURAL PRODUCCIONS 
DEL BRESSOL 

DOCUMENTAL “SUCRO” SOBRE EL RIU 
XÚQUER 2.000,00 € 

CLUB CICLISTA DAVID CANO L’ÈNOVA 6É TROFEU CICLOCROSS 500,00 € 
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SOCIETAT ARTÍSTICA MUSICAL 
D’ALGINET V CURS DE PERCUSSIÓ El programa/entitat no presenta àmbit comarcal 

CLUB DE PILOTA AMICS DE LA RIBERA CIRCUIT INTERCOMARCAL MÀDEL 500,00 € 

 TOTAL 6.500,00 € 

 
Segons la base segona de la convocatòria de subvencions es proposa fer efectiva la concessió de subvenció nominativa 
a les següents entitats: 
 

ENTITAT ACTIVITAT IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 

AFARADEM 
 

CLUB CONVIVÈNCIA TERAPÈUTICA PER A 
MALATS MENTALS EN LA RIBERA 1.000,00 € 

COORDINADORA DE CENTRES 
D’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ DE LA 
RIBERA 

TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ DE LA 
RIBERA 1.000,00 € 

 
S’assenyala a les entitats beneficiaries de les ajudes aprovades, que resten obligades al compliment de les bases de la 
convocatòria. 
 
Segon. Notificar este acord a les entitats sol·licitants, individualitzadament i a la Intervenció de la Mancomunitat. 
 
 
2.11. Sol·licitud de compatibilitats: 
2.11.1. Sol·licitud compatibilitat psicòleg UPCCA. 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.  
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents 
1. Fortunato Tapia Cascales, és personal laboral, psicòleg, d’esta Mancomunitat, adscrit al Servei mancomunat 
d’Unitat de Prevenció de Conductes Adictives (UPCCA). 
 
2.  Fortunato Tapia Cascales ha presentat sol·licitud per compatibilitzar el lloc de treball amb l’activitat de  docent al 
organisme “Centre de formació, innovació i recursos educatius de la C.V. (CEFIRE) depenent de la Conselleria 
d’Educació i vinculat a la Fundació Universitat Empresa de la Universitat de Valencia. 
 
3. Resulta aplicable la Llei 53/1984 i el RD 598/1985, sobre Incompatibilitats del Personal al servei de l’administració 
pública, així com també la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Funció Pública Valenciana. 
 
4. Es tracta d’un lloc de treball en l'esfera docent com a Professor en règim de dedicació no superior a la de temps 
parcial i amb durada determinada, resulten d’aplicació els terminis i condicions generalment aplicables a l’exercici 
pels funcionaris públics d’activitats compatibles. 
 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
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Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple la següent 
proposta d’ACORD:  
 
Primer. Reconèixer a Fortunato Tapia Cascales, amb DNI 20822590T, personal laboral, psicòleg, d’esta Mancomunitat, 
adscrit al Servei mancomunat d’Unitat de Prevenció de Conductes Adictives (UPCCA), la compatibilitat per a l’exercici, 
a temps parcial, de l’activitat de docència en Organismes dependents de la Conselleria d’Educació i vinculats a la 
Fundació Universitat Empresa de la Universitat de Valencia. 
 
Segon. Traslladar este acord a la persona interessada. 
 
 
2.11.2. Sol·licitud compatibilitat enginyer industrial. 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.  
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents 
1. Jorge Martorell Zornoza, és funcionari públic interí, per programa, enginyer industrial, d’esta Mancomunitat, adscrit 
al Servei mancomunat d’assistència tècnica. 
 
2. Jorge Martorell Zornoza ha presentat sol·licitud de reconeixement de la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat 
privada professional com a enginyer industrial. 
 
3. Resulta aplicable la Llei 53/1984 i el RD 598/1985, sobre Incompatibilitats del Personal al servei de l’administració 
pública, així com també la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Funció Pública Valenciana. 
 
4. Es tracta d’un lloc de treball amb una jornada de treball en esta Mancomunitat, parcial.  
Resulten d’aplicació els terminis i condicions generalment aplicables a l’exercici pels funcionaris públics d’activitats 
compatibles.  
 
5. 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. Reconèixer a Jorge Martorell Zornoza, amb DNI 20832876M , funcionari públic interí, per programa, enginyer 
industrial, d’esta Mancomunitat, adscrit al Servei mancomunat d’assistència tècnica; la compatibilitat per a l’exercici 
professional privat de la seua professió amb subjecció a les següents condicions: 
- No podrà treballar en projectes amb els quals tinga relació o coneixement en virtut de la seua condició de funcionari públic d’esta 
Mancomunitat.  
- No podrà treballar en projectes ubicats en els termes municipal en el/s qual/s desenrotlle les seues funcions com a funcionari 
públic d’esta Mancomunitat. 
- La jornada de treball exercida en virtut d’este reconeixement de compatibilitat no podrà excedir el percentatge de jornada que li 
resta al funcionari per a completar la jornada ordinària de treball. Tampoc no podrà suposar alteracions de la jornada de treball en 
el servei públic mancomunat al qual està adscrit el funcionari. 
 
Segon. Traslladar este acord a la persona interessada. 
 
 
 
2.11.3. Sol·licitud compatibilitat arquitecte superior 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.  
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Ateses les següents consideracions: 
Antecedents 
1.Francesc Aznar Antoni, és funcionari públic interí, per programa, arquitecte superior, d’esta Mancomunitat, adscrit 
al Servei mancomunat d’assistència tècnica. 
 
2. Francesc Aznar Antoni ha presentat sol·licitud de reconeixement de la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat 
privada professional com a arquitecte superior. 
 
3. Resulta aplicable la Llei 53/1984 i el RD 598/1985, sobre Incompatibilitats del Personal al servei de l’administració 
pública, així com també la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Funció Pública Valenciana. 
 
4. Es tracta d’un lloc de treball amb una jornada de treball en esta Mancomunitat, parcial.  
Resulten d’aplicació els terminis i condicions generalment aplicables a l’exercici pels funcionaris públics d’activitats 
compatibles.  
 
5.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. Reconèixer a Francesc Aznar Antoni, amb DNI 44792343G, funcionari públic interí, per programa, arquitecte 
superior, d’esta Mancomunitat, adscrit al Servei mancomunat d’assistència tècnica; la compatibilitat per a l’exercici 
professional privat de la seua professió amb subjecció a les següents condicions: 
- No podrà treballar en projectes amb els quals tinga relació o coneixement en virtut de la seua condició de funcionari públic d’esta 
Mancomunitat.  
- No podrà treballar en projectes ubicats en els termes municipal en el/s qual/s desenrotlle les seues funcions com a funcionari 
públic d’esta Mancomunitat. 
- La jornada de treball exercida en virtut d’este reconeixement de compatibilitat no podrà excedir el percentatge de jornada que li 
resta al funcionari per a completar la jornada ordinària de treball. Tampoc no podrà suposar alteracions de la jornada de treball en 
el servei públic mancomunat al qual està adscrit el funcionari. 
 
Segon. Traslladar este acord a la persona interessada. 
 
 
 
2.12. Operació de Tresoreria.1/2021: donar compte 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari llig la proposta. El president i l’interventor 
comenten la necessitat d’avançar les subvencions. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. Es dona compte del Decret de la Presidència de data 16/06/2021, el tenor del qual és el següent: 
“Vist l’expedient per a l’aprovació d’una operació de tresoreria per import de 200.000 resulten els següents antecedents : 
1.- Mitjançant resolució de la Presidència Nº 856 de data 03 de juny de 2021  s’aprovà l’inici de l’expedient per a la formalització 
d’una operació de tresoreria per import de 200.000 euros per l’avançament subvencions de la Generalitat vinculades a aquesta 
operació de tresoreria (EIIAA)   
3.Donat el valor estimat del contracte al tractar-se d’ un contracte menor de conformitat amb el que es preveu en la clàusula 14a 
de les bases d'execució del pressupost de la Mancomunitat, s’ha demanat oferta a 3 entitats bancàries,  que han presentat oferta  
dins del termini les següents entitats : 

-  CAIXA POPULAR : 
- Interès : Fixe : 0,149 % 
- Comissió d’obertura, estudi i cancel·lació anticipada : exempta 
- Liquidació d’interessos: trimestral 
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- Amortització : A venciment 
- CSMND  : 0,10% 
- Intervenció: Fedatari public. 

 
- CAIXA RURAL D’ALGEMESI : 
- Interès : Fixe : 0,20 % 
- Comissió d’obertura, estudi i cancel·lació anticipada : exempta 
- Comissió de no disponibilitat : 0,10% anual 
- Liquidació d’interessos : trimestral 
- Amortització : A venciment 
- Intervenció: Fedatari municipal. 

- CAJAMAR amb les següents característiques:  
- Interès : Fixe : 0 % 
- Comissió d’obertura, estudi i cancel·lació anticipada : exempta 
- Interès de demora : interès vigent + 2% anual. 
- CSMND  : 0% 
- Liquidació d’interessos : trimestral 
- Amortització : A venciment 
- Intervenció: Fedatari municipal. 

4.  A la vista de les ofertes presentades,i l’informe d’intervenció la millor oferta econòmica es la proposada per l’entitat CAJAMAR 
Fonaments jurídics 
1. Vist l’informe de la Intervenció, s’assenyala que l’ oferta presentada per CAJAMAR compleix el principi de prudència financera 
vigents establerts per a les operacions d’endeutament de l’administració local establertes en la resolució de 2 de juny de 2021   (B0E 
4 de juny) de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la que s’actualitza l’ annex 1 inclòs en la Resolució de 4 
de juliol de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions de endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals”. 
2. La competència per adjudicar les operacions de tresoreria correspon al President de la Mancomunitat a la vista de l’esmentada 
normativa i l’acord de delegació en sessió de data 22 de desembre de 2020 facultà a la Presidència per concertar les operacions 
tresoreria ó préstecs que siguen legalment necessàries per a l’execució dels programes i de la gestió financera de la Mancomunitat. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Adjudicar la formalització de l’operació de tresoreria  per l’avançament de varies subvencions de la Generalitat 
vinculades a aquesta operació de tresoreria, a l’oferta presentada  per CAJAMAR amb les característiques següents: 

- Operació tresoreria per import de 200.000 euros 
- Tipus d’interès : Fixe 0,0 % 
- Tipus d’interès de demora :  Tipus d’interès + 2% 
- Termini . 12 mesos : 
- CSMND  : 0% 
- Liquidació d’interessos : trimestral 
- Amortització : A venciment 
- Intervenció: Fedatari municipal. 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’entitat Cajamar, als efectes de la subscripció del corresponent contracte abans del 23 de juny 
de 2021 i a la resta de licitadors no adjudicataris  per al seu coneixement i efectes.” 
 
Tots els presents queden assabentats. 
 
 
 
2.13. Modificació de crèdits 13/2021 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari llig la proposta. L’Interventor explica els 
antecedents. 
 
Ateses les següents consideracions: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5646.pdf
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I. Antecedents de fet: 
1.Amb data 22 de desembre de 2020, el Ple de la Mancomunitat va aprovar el pressupost de l’entitat pera a l’exercici 
2021. 
 
2.En data 10 de desembre de 2020 es va aprovar la modificació de crèdits número 22/2020 corresponent a la 
subvenció atorgada pels danys causats pels temporals del 2019.  
 
Les despeses de dita modificació es es van incloure a la partida 920 2120000 manteniment d’edificis.  
 
Segons les instruccions de la Secretaria d’Estat, Política Territorial i Funció Pública la partida a la que van destinada les 
despeses ha de ser del grup 6, d’inversions,  pel que es fa necessari  realitzar una transferència de crèdits entre distints 
grups econòmics per tal de poder crear la partida correcta on comptabilitzar la despesa efectuada. 
 
Es requeria realitzar la modificació de crèdits per a poder justificar correctament la subvenció. 
 
3.  En relació a aquest assumpte s ’ha formulat reparo per l’interventor en el sentit que aquesta modificació de crèdit 
es competència del Ple de la Mancomunitat, havent-se efectuat proposta-informe de la presidència al respecte 
assenyalant. 
 
II. Fonaments de dret: 
1. Base 9ª. 1 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2021. 
 
2. Cal aprovar una modificació de crèdits en el sentit d’arreplegar-hi consignació pressupostària per a atendre les 
obligacions previstes amb caràcter específic, tot considerant la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors. 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Alçar el reparo de l’interventor pels motius esmentats en la proposta de la Presidència. Segons les instruccions 
de la Secretaria d’Estat , Política Territorial i Funció Pública és preceptiu que la partida pressupostària a la que va 
destinada la subvenció per a pal·liar els danys causats pel temporal siga una partida d’inversions i no de reparacions. 
Així pues és necessari i inajornable realitzar la modificació de crèdits urgentment per a no perdre la subvenció que ens 
han atorgat, elevant-ho al Ple per a la seua aprovació i ratificació.  
 
Segon. Aprovar la  Modificació de Crèdits 13/2021, 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 2120000 
Manteniment 

d’edificis 
11.067,95 9.992,80 1.075,15 9.992,80 9.992,80 0,00 

920 6190000 
Inversions de 

reposició 
d’infraestructures. 

 
Total disminucions 

 
9.992,80 9.992,80 Total augments 

 
Tercer. Tramitar i exposar públicament l’aprovació d’este acord. 
 
Quart. Sotmetre este acord a ratificació del Ple de la Mancomunitat. 
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2.14. Modificació de crèdits 14/2021: aprovació 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
 
I. Antecedents de fet: 
1.Amb data 22 de desembre de 2020, el Ple de la Mancomunitat va aprovar el pressupost de l’entitat pera a l’exercici 
2021. 
 

  2. En el Pla d’Inversions 2020-2021 està contemplat la compra d’un vehicle elèctric amb un import de 28.000,00 euros. 
La subvenció que aporta la Diputació ascendeix a 25.000,00 euros, és pel que es fa necessari realitzar una modificació 
de crèdits per a dotar pressupostàriament el total del valor del vehicle. 
 
3. En data 22 de juny de 2021 es va sotmetre a dictamen de la Junta de Govern, la modificació de crèdits nº 14-2021. 
S’ha observat una errada en la transcripció de la partida que s’augmenta, la qual cal esmenar. 
 
5. Atès l’informe de la intervenció. 

 
II. Fonaments de dret: 
Base 9ª. 1 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2021. 
Cal aprovar una modificació de crèdits en el sentit d’arreplegar-hi consignació pressupostària per a atendre les 
obligacions previstes amb caràcter específic, tot considerant la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors. 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Aprovar la  Modificació de Crèdits núm. 14/2021, per transferència de crèdits, que una  vegada esmenada 
l’errada detectada en el dictamen per la Comissió Informativa, seguidament es descriu: 

 
Disminucions Augments 

1. Partida Import 
Anterior 

2. Import 
disminució 

Import  
 final 

Import final 
 

. Import 
augment 

4. Import 
anterior 

5. Partida 

920 2200000 
Material d’oficina.  18.000,00 3.000,00 15.000,00 34.000,00 3.000,00 31.000,00 

920 6240100 
Elements de 
transport P.I. 

 
Total disminucions 

                                                        
3.000,00 3.000,00 Total augments 

 
Segon. Tramitar i exposar públicament l’aprovació d’este acord. 
 
Tercer. Sotmetre este acord a ratificació del Ple de la Mancomunitat. 
 
 
 
 
2.15. Liquidació i Compte General/2020 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari llig la proposta. L’Interventor l’explica. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. Pel serveis d’esta Mancomunitat s’ha confeccionat i preparat la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, així com 
també la documentació del Compte general de l’entitat corresponent a l’exercici 2020.  
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Es consolida també amb el Compte general de la Mancomunitat de la Ribera Alta, els comptes  del Consorci de la 
Ribera i l’organisme autònom, Pater, de conformitat amb la 2.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, ja que la Mancomunitat de la Ribera Alta es la entitat publica amb major 
percentatge de participació en el Consorci de la Ribera. 

 
2. La Presidència, per Decret 863 de data 07/06/2020 va aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020. 

 
3. Resulta aplicable el Text Refós de  la Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes Locals i resta de normativa vigent en 
matèria d’hisendes locals. 

 
4. Correspon a la Comissió Especial de Comptes, el dictamen del Compte General 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa Especial de Comptes, per unanimitat, 
formula el següent DICTAMEN:  
 
Primer. Restar assabentats de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020. 

  
Segon. Dictaminar favorablement el Compte General del Pressupost de la Mancomunitat de la Ribera Alta de  l’any 
2020 (el qual inclou a més del d’esta entitat, els comptes del Consorci de la Ribera i del seu Organisme Autònom PATER, tot consolidant-los); tot 
proposant al Ple la seu aprovació. 

 
Tercer. Sotmetre a informació pública durant 15 dies hàbils i 8 mes mitjançant anunci en el BOP per a la tramitació 
corresponent,  

 
COMPTE GENERAL 2020 MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 

     
   

 

 
 91.224,92 59.695,71  
 4.542.715,21 4.504.523,86  
    
  147.107,85  
  147.107,85  

 4.542.715,212 4.651.631,71  
  

  

 

44.518,61 
 271.958,11 
 64.066,02  
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Quart.  Adjuntar com annexe la Liquidació consolidada de la Mancomunitat i el Consorci de la Ribera. 
 
Cinqué.  Rendir compte del mateix a la Sindicatura de Comptes i als organismes que legalment procedisca.  
 
 
 
3 ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA. 
Es van tractar els següents assumptes: 
 
3.1. Lliurament Guardó 2020: El president comenta que el lliurament serà el dia de demà, a les 20:00 h. en Alberic. 
Convida a tots a assistir a l’acte. 
 
3.2. Propera sessió plenària: Està previst celebrar-la el dia 29/VII, en Alcàntera de Xúquer, a les 19.30 h. Es planteja 
em este moment un breu debat sobre la data i l’hora. Finalment es decideix que siga eixe dia, però a les 18.00 h. 
 
3.3. XXV aniversari Mancomunitat de la Ribera Alta: El president comenta i recorda l’efemèride i informa de que esta 
prevista amb eixe motiu la realització d’una Conferència sobre Experiències RSU, el dia 25 de novembre. 
 
Tots les presentes queden assabentats 
 
 
 
4.PRECS I QÜESTIONS 
No es planteja cap assumpte. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president alça la sessió, a les 14.05 h de la qual, com a secretari, estenc esta 
acta. 

 
El president                                                                                                                           El secretari 
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