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JUNTA DE GOVERN DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

Sessió ordinària 
Lloc:  Seu de la Mancomunitat (sala de Presidència) 
Data:  5 d'octubre de 2018 

Sessió núm.:            03/18 
     Hora:       13.30 h  a  14.50 h 

 
ASSISTENTS:  President: Txema Peláez Palazón  
 

Vocals:  Grup 
comarcal 

Vocals:  Grup 
comarcal 

Neus Garrigues Calatayud  PSOE Francisco Teruel Machí (portaveu) PP 
Hector Roig Roig  Compromís Iván Martínez Araque (portaveu) EUPV 
Vicente J. Mompó Aledo  PP Voro Climent Pellicer (portaveu) Mixt 
 
Vocals absents:   
Marta Ortiz Martínez        (PSOE) 
Eva Roig Tortosa         (PSOE) 
Marta Órtiz Martínez  (PSOE) 
Diego Gómez García  (Compromis) 
Lorena Calatayud Ruiz  (Compromis) 
Tonyo Carratalá Minguez (mixt) 
  
Secretari:  J. Lluis 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 ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
2. ASSUMPTE A TRACTAR I DEBATRE: 

2.1. SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ DE MANCOMUNITAT D'ÀMBIT COMARCAL A L'EMPAR DE LA LLEI DE 
MANCOMUNITATS DE LA C.V. 
2.2. CREACIÓ DEL SERVEI COMARCAL  DE  PATRIMONI CULTURAL I AMBIENTAL  DE LA RIBERA 
2.3. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PSICÒLEG. 
2.4. NOVA LICITACIÓ DE PAPER I CARTÓ I PLÀSTIC. DONAR COMPTE. 
2.5. BASES GENERALS DELS PROCESOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA 
ALTA.  

3. ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA 
4. PRECS I QÜESTIONS 

--------------- // --------------- 



 

 

 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

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

 

Oberta la sessió, es procedeix a tractar els assumptes de l’ordre del dia, amb el resultat que tot seguit 
s’indica: 
 
 
 
1. ACTA DE SESSIONS ANTERIORS 
Es dóna compte de l’esborrany d’acta de la sessió de data 3 de juliol de 2018, la qual s’ha fet arribar als 
vocals integrants de la Junta de Govern. Resulta aprovada amb l’abstenció del vocal de EUPV  el qual no va 
assistir a la sessió i el vot favorable de la resta d’integrants de la Junta. 
 
 
2. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE 
PUNT 2.1. SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ COM A “MANCOMUNITAT D'ÀMBIT COMARCAL” 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta preparada en relació a este assumpte. 
S’assenyala que, malgrat haver transcorregut més d’una setmana des de de l’aprovació de la Llei de 
Mancomunitats de la GV, esta no ha sigut publicada en el DOCV, amb la qual la Llei no ha entrat en vigor i, 
que, conseqüentment, encara no es pot aprovar, ni tampoc dictaminar, la, proposta d’acord. Així mateix, 
que, en el cas de que abans de la sessió plenària haja sigut publicada la Llei, es podrà prendre l’acord 
després d’aprovar-ne, si de cas, la declaració de la urgència del tractament de l’assumpte, atés que la 
proposta no comptarà amb dictamen previ. 
 
Tots els presents en queden assabentats i manifesten la seua conformitat amb la proposta d’acord 
confeccionada en relació a este assumpte, la qual consta en l’expedient, malgrat no dictaminar-la per la 
motivació indicada i amb la pretensió de tractar l’assumpte, per urgència, en la propera sessió plenària, en 
el cas que la Llei haja sigut publicada. 
 
 
 
PUNT 2.2. CREACIÓ DEL SERVEI COMARCAL  DE PATRIMONI CULTURAL I AMBIENTAL 
 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president explica la motiva i els objectius 
de la proposta. Comenta el projecte europeu de digitalització del patrimoni cultural i ambiental, relacionat 
amb l’objecte del servei que es proposa i també la possibilitat de demanar la col·laboració de la Diputació 
amb el mateix.  El vocal Iván Martínez, pregunta pels recursos que es destinaran a la prestació del nou 
servei. El gerent comenta que recursos humans i materials ja existents en la Mancomunitat i, a mes, 
inicialment, amb 2 persones més, durant 1 any, amb finançament del projecte europeu. Comenta també 
les diferents classes de patrimoni. Que estan previstes 2 fases en el projecte europeu. Quin serà el perfil 
previst inicialment per a eixes 2 persones: un ambientòleg i un informàtic i les diferents fases previstes per 
a la implantació i consolidicació del nou servei.  
 
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions: 
1. S’ha detectat la necessitat de contribuir a assegurar i mantenir, així com també facilitar l’accés públic, al 
patrimoni cultural i natural de la Ribera, bàsicament a través de la digitalització del patrimoni. 
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La digitalització és una formula innovadora per a fer front a aquests problemes. Però la digitalització només 
resulta viable amb un esforç conjunt i interdisciplinari entre els diversos agents implicats. A més, és 
imprescindible una aproximació de caire internacional, entenent aquest esforç es només útil quan 
s’utilitzen estàndards que permeten l’intercanvi i la preservació del material digitalitzat, garantint-ne la 
difusió.  
 
2. Els serveis de la Mancomunitat han confeccionat un document explicatiu  del nou servei, així com també 
les instruccions per al funcionament del nou servei. 
 
3. S’estima que el nou servei resulta d’interés per a les preocupacions i les apsiracions de la Mancomunitat 
i de cadascun dels diferents municipis que la integren, així com també per a la projecció i posicionament de 
la pròpia comarca atots els nivells. 
 
4. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
  
La Junta de Govern/Comissió Informativa, per unanimitat, acorda elevar al Ple de la Mancomunitat la 
següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Aprovar la creació i posada en marxa del “Servei comarcal de patrimoni cultural y ambiental”, així 
com les instruccions del servei. 
 
Segon. Traslladar este acord als municipis integrants de la Mancomunitat. 
 
 
 
PUNT 2.3.PROPOSTA D’ACORD RECONEIXEMENT  COMPATIBILITAT  PSICÒLEG 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta: El president i el secretari expliquen el 
contingut de l’acord. No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta presta el servei mancomunat EEIIA EQUIP ESPECÍFIC D' INTERVENCIÓ 
AMB  INFANCIA I ADOLESCENCIA. En consideració a les necessitats per a la prestació d'este servei i a la 
borsa constituïda a l'efecte,  es nomenà com a funcionari interí adscrit al programa esmentat com a 
psicòleg, grup A2 a Francisco Revert Ferrero, amb DNI 48.293.520-Y. 
 
2. Amb escrit de data 13 de juliol de 2018, Francisco Revert Ferrero, ha sol·licitat el reconeixement de la 
compatibilitat per a l’activitat professor associat a l' Universitat de València. 
 
3. Els serveis jurídics han emès informe. 
 
4. Resulta aplicable la Llei 53/1984 i el RD 598/1985, sobre Incompatibilitats del Personal al servei de 
l’administració pública, així com la Llei Valenciana 10/2010. 
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5. Ateses les característiques del lloc de treball, que no se superen els límits quantitatius i l’objecte de la 
comptabilitat sol·licitada: l’exercici d’activitats docents, s’estima que procedeix accedir al reconeixement 
de la compatibilitat sol·licitada, sempre que l’activitat no menyscaba la imparcialitat i la independència 
pròpies del personal al servei de l’administració públic i que no es relacione directament amb l’activitat 
que presta en esta entitat local. 
 
6. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat, per majoria simple. 
 
 
La Junta de Govern/Comissió Informativa, per unanimitat, acorda elevar al Ple de la Mancomunitat la 
següent proposta d’ACORD: 
 
Primer. Reconèixer a Francisco Revert Ferrero, amb DNI núm. 48.293.520-Y, funcionari públic interí per 
programa d’esta Mancomunitat, el dret a compatibilitzar l’exercici de l’activitat professional de professor 
associat a l’ Universitat de València, amb l’ activitat de psicòleg que com a funcionari interni per programa, 
grup A1, adscrit al servei EEIIA, desenrotlla en la Mancomunitat de la Ribera. 
 
L’exercici de l’activitat compatibilitzada no haurà de menyscabar la imparcialitat i la independència pròpies 
del personal al servei de l’Administració pública. Tampoc no haurà de relacionar-se amb l’activitat que 
desenvolupa en esta entitat local. 
 
Segon. Traslladar este acord a la persona interessada. 
 
 
2.4. Nova licitació de paper i cartó i plàstic. Donar compte.  
El President introdueix la proposta. El gerent explica els antecedents: canvis en la valoració del paper. 
Explica el canvi en les instruccions del servei i contracte pont. Separació dels dos contractes. Comenta 
taula explicativa del increment cost envasos. 
Consideracions: 
1. En data 15 de maig de 2015, entre la Mancomunitat de la Ribera Alta i l'empresa SUCEMART, S.L.O és va 
subscriure un contracte administratiu de gestió de serveis públics per a la recollida separada de Paper-
Cartó i EELL, per un termini de durada de cinc anys, amb possibilitat de prorrogar-se 4 anys més, fins a un 
total de nou anys.  
2. Malgrat això, en data 11 de juliol de 2018 l’ empresa adjudicatària presentà escrit en el qual manifestava 
la seua renuncia al compliment del contracte, manifestant que era totalment inviable la prestació del 
servei per una sèrie de circumstàncies que havien incrementat el cost del servei. 
3. Com a conseqüència de l’ anterior, és va tramitar el corresponen expedient administratiu, en virtut del 
qual, s’ acordà la rescissió del contracte amb l’ actual adjudicatària i la incoació d’ un nou procediment de 
licitació per a l’ adjudicació del servei.  
4. S'ha efectuat pels serveis tècnics de la Mancomunitat plecs de condicions per a la contractació.   
La Junta de Govern, per unanimitat, aprovà el següent ACORD: 
Punt únic.- Quedar assabentats de l'inici de la licitació per procediment obert dels serveis per a la recollida 
de Paper-Cartó i Envasos lleugers.   
 
2.5. Bases Generals dels processos de selecció de personal de la Mancomunitat de la Ribera Alta  
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El President introdueix la proposta. El Secretari explica la proposta. El Gerent comenta la possibilitat de 
negociació col·lectiva comarcal. 
Pel representant del grup esquerra Unida: ells marquen el que s'ha de valorar/considerar en l'entrevista 
per objectivitzar-lo. 
L'alcalde de Gavarda hem de defendre-nos nosaltres mateix i fer la selecció més correcta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta ha detectat la necessitat de elaborar unes bases generals, tant per als 
processos selectius de places de personal funcionari de carrera i laboral fix vacants en la plantilla, com per 
als processos selectius de personal funcionari interí i contractat laboral temporal de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta.   
 
2. Les bases regularan amb caràcter general els processos de selecció en tot allò que no establisquen en 
contra. 
 
3. Els serveis de la Mancomunitat han confeccionat una proposta de bases generals. 
 
4. Cal donar aprovació a les bases. 
 
La Junta de Govern/Comissió Informativa aprovà, per unanimitat, els següents acords: 
 
Primer. Aprovar, les "Bases generals per als processos selectius de places de personal funcionari de carrera 
i laboral fix vacants en la plantilla de la Mancomunitat de la Ribera Alta" i les "Bases generals del processos 
selectius de personal funcionari interí i contractat laboral temporal de la Mancomunitat de la Ribera Alta".   
 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, de les bases aprovades. 
 
Segon. Publicar el text de les bases aprovades en el Butlletí Oficial de la Provincia de València, al Tauler 
d’Edictes i en la pàgina web de la Mancomunitat. 
 
 
3. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA 
 
3.1.Jornades sobre la Llei de Mancomunitats, amb presencia de les diferents Mancomunitats i de la FVMP. 
En la Casa de la Cultura d'Alzira, 7/11/2018. 
3.2. Mosquit Tigre: recorda el problema amb la redacció de la partida pressupostaria. Ara diuen que amb 
un certificat del Secretari de l'ajuntament es suficient per a imputar-ho a la partida. El gerent també explica 
la situació. Cal justificar abans del 15 d'octubre, no se sap si donaran una prorroga. 
3.3.Antic Trenet, ahir tingeruem una reunió i han dit que el Ministeri va a fer-ho. Estem intentant adaptar-
ho amb un altre tram. L'alcaldessa de la Pobla Llarga, comenta que la Conselleria ha anunciat que en 2019 
faran desde la Pobla Llarga a Carcaixent i a Manuel. Es va fent una xarxa. 
3.4.Visita d'alcaldes de Centreamerica a final de novembre (dia 25), interes per diferents coses 
(depuradores,etc). En novembre es farà un altre Ple en Tous.  



 

 

 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

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

 

3.5. El proper ple serà el 10 d'octubre. 
3.6. Esta vesprada lliurament del Guardó de la Mancomunitat en Benimodo. L'alcalde de Benimodo pensa 
que la guardonada no podra assitir però no es cert. Indica que despres hi haurà un refrigeri. 
 
 
4. PRECS I QÜESTIONS 
Es van produir les següents intervencions: 
4.1. El regidor del grup Esquerra Unida, comenta la necessitat de l'ajuntament d'Alzira de una borsa de 
delineants, Pregunta si hi ha alguna prevista. Es planteja debat si es ampliació del servei d'assistència 
tècnica. 
4.2. L'alcaldessa de la Pobla Llarga, convida a tots a les festes del municipi. En especial l'entrada de Moros i 
Cristians a les 19 hores. 
4.3. El regidor de Catadau del grup compromís comenta les males condicions en que està l'escenari de la 
Mancomunitat. Les fustes s'han doblat. Soles es paga el transport i operaris si no en tens. D'altra banda 
convida a tots al primer concurs d'arròs amb fesols i naps. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta 
acta. 
 
El president                                                                                                                            El secretari 


