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2.9.PROPOSTA DE CANVI OBRA PLA SOM 2018-2019.  
 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
 
1. Amb data 22 de febrer de 2018 la Diputació Provincial de València aprovà les bases del Pla de 
Serveis i Obres Municipals (SOM) per al bienni 2018-2019.  
 
2. La quantitat assignada a la Mancomunitat de la Ribera Alta és de 162.081,09 €. 
 
3. Es va Formular sol·licitud d’ajuda econòmica davant la Diputació de València per a la realització 
de la inversió o les inversions següents en el marc del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) de 
2018-2019. 

Descripció de l'inversió Import/€ Aplicació pressupostària 

Subministrament cadires i taules actes públics 
Mancomunitat 

42.081,09 € 920 625000 

Subministrament desfibril·ladors per a instal·lació 
llocs públics 

70.000, 00 € 920 623000 

Instal·lació aire condicionat seu Mancomunitat 50.000,00 € 920 623000 

 
4.En atenció a les conseqüencies que han suposat per a les infraestructures de la Mancomunitat 
les inundacions del passat 16 d'octubre.  
 
5.Vistes les instruccions establertes per la Diputació Provincial de València per als canvis d'obra  
del Pla SOM 2018-2019.  
 
Es sotmet a consideració de la Junta de Govern l’ aprovació dels següents acords: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de València el següent canvi d'obra del Pla de Serveis i Obres 
Municipals: 
 

 Substituir l'obra: "Subministrament desfibril·ladors per a instal·lació llocs públics" per import de 
70.000 € per les següents inversions: 

 

Descripció de l'inversió 

Obres de tabiqueria i instal·lació aire condicionat despatx seu de la Mancomunitat 

Desmuntatge i alçat d'instal·lacions en desús ubicades en planta soterrani i coberta seu de la 
Mancomunitat  

Habilitació d' un espai de magatzem en el garaig de la seu de la Mancomunitat amb prestatgeries 
i altres instal·lacions 

Adquisició furgoneta Mancomunitat 

Total pressupost: 70.000 euros 

 
   



     
 
SEGON.- Assumir el compromís de consignar la quantitat necessària de l’aportació de la 
Mancomunitat en el seu Pressupost, adquirint els compromisos establerts habitualment per a la 
gestió del Pla. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Servei de Cooperació Municipal de la Diputació Provincial per al 
seu coneixement i efectes. 
 
Alzira, novembre de 2018 
 
El President 
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