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ESBORRANY 
 

PLE DE L’AJUNTAMENT  

 
Sessió ordinària 

 
Lloc:     Saló d'actes ajuntament  de Sumacàrcer  
Data:  12 de juliol de 2018 

                              Sessió núm.       2/2018 
Hora:     19.45 – 21.40 h 

 
ASSISTENTS:   
President: Txema Peláez Palazón 
Vocals: 19 vocals, amb 341 drets de vots. 
 
Cadascun del vocals figura relacionat en annex a esta acta amb indicació per a cadascun d’ells de població, 
condició, nom i cognoms i grup polític comarcal al que pertanyen i drets de vot  representats. 
 
Altres assistents: Jesús J. Ribes Feliu, secretari acctal i interventor; Sergio Machí Felici, gerent, Andrea 
Garcia Alcantarilla, TAG 
 
A Sumacàrcer, al lloc, a la data i a l’hora indicats, es reuniren les persones indicades, en la condició que per 
a cadascuna s’hi assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària prèviament convocada. Els assumptes 
tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar en la convocatòria, són els del següent; 
 
 

 
ORDRE DEL DIA:  

 

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
2. ASSUMPTE A TRACTAR I DEBATRE: 
2.1. Creació i aprovació de les instruccions del servei PANGEA 
2.2. Proposta de la Mancomunitat de la Ribera Alta al Consorci de la Ribera sobre la forma de prestació del 
servei de recollida d'animals abandonats 
2.3. Puntualitzacions a les normes generals de funcionament de les borses de treball temporal de la MRA 
2.4. Conveni amb l’IVAJ ~ “XARXA JOVE” 
2.5. Servei de borsa de treball temporal d’agents de la PL: modificació de les instruccions del servei i 
puntualització de les normes de funcionament de la borsa   
2.6. Modificació de les instruccions del servei d'Agència de Desenvolupament Local. 
2.7. Modificació de les instruccions del servei d’assistència tècnica per la incorporació de nou perfil 
professional 
2.8. Sol·licitud de reconeixement  compatibilitat  per arquitecte superior de la Mancomunitat. 
2.9. Conveni marc de col· laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'igualtat i polítiques 
inclusives, la Diputació provincial de València, la Universitat de València-Estudi General, la Mancomunitat 
de la Ribera Alta i l'Ajuntament d'Alzira, per a la constitució d'un laboratori social especialitzat en serveis 
socials en la comarca de la Ribera Alta: modificacions puntuals 
2.10. Conveni amb la Diputación Provincial de Albacete per a la posada a disposició de la totalitat 
d'aplicacions i ferramentes d'administració electrònica que integren la plataforma SEDIPUALB@ 
2.11. Modificacions pressupostàries: 26/2017 i 6/2018 i 7/2018 
2.12. Operacions de Tresoreria 
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2.13. Moció de suport de la Mancomunitat de la Ribera Alta al Dret Civil Valencià després de les sentències 
del Tribunal Constitucional. 
2.14. Moció de suport a l'acolliment del Poble Sahrauí 
2.15. Moció institucional sobre sol· licitud de mesures front als danys de la forta pedregada de l'1de juliol  
2.16. (Prèvia aprovació del tractament) Guardó d’Honor de la Mancomunitat/2018 
2.17. (Prèvia aprovació del tractament) Recolzament a la concessió de l’Alta Distinció de la GV a Paco Muñoz 
3. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA 
4. PRECS I QÜESTIONS 

 
 

----------------------------- // ------------------------------- 
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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 LA SESSIÓ ANTERIOR  
Es dóna compte de l’esborrany d’acta de la sessió de data 23 de gener de 2018, la qual s’ha fet arribar als 
integrants del Ple amb anterioritat a la sessió. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Aprovar l'acta de la sessió plenària núm. 1/2018, celebrada amb data 23 de gener de 2018, en els 
seus propis termes. 
 
 
 
2. ASSUMPTES A TRACTAR: 
Punt 2.1. Creació i aprovació definitiva del servei Pangea i de les instruccions del servei. 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Pel President es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La realitat de la població estrangera en la nostra comarca, que representa un 6,7% del total, ha de 
comportar el plantejament de nous reptes per a la convivència i també la recerca de noves oportunitats que 
cal abordar des d’una perspectiva global i integradora. 
 
2. La Mancomunitat de la Ribera Alta compta amb un servei de promoció de la integració i la convivència 
amb persones migrades, dins de la xarxa Pangea de la Comunitat Valenciana. Diversos municipis han 
manifestat la seua voluntat de participar en este projecte experimental. 
3. L’equip professional de l’oficina Pangea de la Mancomunitat de la Ribera Alta consta de educadores 
socials, advocada i tècniques superiors d’integració social. 
4. S' ha elaborat unes instruccions reguladores del servei en les que es distingeix dues classes d'actuacions 
possibles: 
-- Actuacions sense cost per als ajuntaments, sempre amb coordinació prèvia amb els serveis socials de cada 
municipi, que comprenen una pluralitat d’actuacions en l’àmbit educatiu, sanitari, de participació ciutadana, 
cultural i esportiu, col· laborant amb el teixit associatiu, tot tenint en compte que l’eix de totes les accions 
són tant les persones estrangeres i com les autòctones.  
– Actuacions que per les seues especials característiques i/o complexitat, requereixen d'una contraprestació 
per part de l'ajuntament adherit. 
 
4. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Aprovar la creació del servei Pangea, així com les instruccions del servei. 
 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat, de les instruccions 
aprovades. 
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Segon. Traslladar este acord als municipis mancomunats. 
 
 
 
Punt 2.2. Proposta de la Mancomunitat de la Ribera Alta al Consorci de la Ribera sobre la forma de 
prestació del servei de recollida d'animals abandonats. 
 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Pel President es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. Es comenta que el cost de la posada en marxa se subvencionarà per les ajudes del 
Pla SOM, el cost del servei serà al voltant de 0.80 €/ habitant. Que es preveu la contractació de 3 persones, 
unes instal· lacions per a uns 150 gossos i formules de col· laboració amb les associacions. La voluntat  és 
arribar a «0» sacrificis. Es preveu la posada en funcionament al llarg del 2019.  
 
Seguidament es produeixen diferents intervencions. L'alcaldessa de Carlet proposa que es realitze una 
campanya d'esterilització de felins i  que s'aprove abans de finalitzar la legislatura. L'alcalde de Gavarda 
manifesta que tots els municipis, independentment de la seua població, haurien de solidaritzar-se i adherir-se 
al servei. L'alcalde d'Alzira manifesta que, conformement ha ocorregut amb els vectors, on tots els municipis 
s’han unit, hauria de passar amb este servei de canera i que esta és una qüestió problemàtica i conflictiva. 
Caldria des de la Mancomunitat traslladar el problema al Govern de la Generalitat, perquè se n’adoptaren. 
 
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions: 
Ateses les següents consideracions: 
1. El Consorci de la Ribera està duent a terme un procés d’anàlisi de la viabilitat de la prestació del servei de 
recollida d’animals abandonats mitjançant la fórmula de gestió directa per la pròpia entitat, sense recórrer a 
empreses externes. 
 
2. Analitzades les dades de l’estudi es considera oportú que es continue endavant amb la implantació del 
servei. De les dades cal assenyalar que 31 municipis, d’un total de 46, han manifestat el seu interès inicial en 
participar d’este projecte i que el cost del servei s’ha estimat en 0’80 a 0’90 € per habitant 
 
3. Correspon resoldre al Consorci de la Ribera, qui assumirà, cas d’implantar-se finalment, la titularitat i la 
prestació del servei. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Manifestar al Consorci de la Ribera el recolzament d’esta Mancomunitat a que continue impulsant 
la implantació del servei comarcal de canera, amb subjecció a les següents condicions: 
- El cost per als municipis adherits al servei siga de 0.8 €/habitant i sense cap altre cost. 
- Els municipis adherits hauran d’assolir un compromís de permanència en el servei de 4 anys. 
- Realització de campanyes d’esterilització de felins. 
 
Segon. Traslladar a la Generalitat Valenciana la necessitat de que participe en la solució de la problemàtica 
generada pels gossos. 
 
 
 
Sent les 20.15 h, s'absenta de la sessió l'alcaldessa de Carlet. 
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2.3. Puntualitzacions a les normes generals de funcionament de les borses de treball temporal de la 
MRA  
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Pel President es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. 
 
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions: 
1. En data 22 de juny de 2017 es van aprovar les “BASES APLICABLES, AMB CARÀCTER GENERAL, 
PER A LA GESTIÓ DE LES BORSES DE TREBALL TEMPORAL DE LA MANCOMUNITAT".  

 
2. S’ha detectat la necessitat d’introduir diferents puntualitzacions al contingut de les bases per tal 
d’assegurar el seu bon funcionament. Els serveis de la mancomunitat han confeccionat una proposta de 
modificació. 
 
3. Cal donar aprovació a la modificació. 
 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Aprovar, la modificació puntual de les «BASES APLICABLES, AMB CARÀCTER GENERAL, 
PER A LA GESTIÓ DE LES BORSES DE TREBALL TEMPORAL DE LA MANCOMUNITAT», en allò 
relatiu a: 
- Inclusió i descripció del concepte i regulació aplicable a nomenaments de llarg duració. 
- Periodicitat de la informació pública sobre la situació de cada borsa. 
- Puntualització de les normes de l’ús de la borsa per ajuntaments i entitats vinculades a la Mancomunitat. 
 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, de les modificacions 
aprovades i de les bases resultants de la modificació. 
 
Segon. Publicar el text de les bases aprovades en el Tauler d’Edictes i en la pàgina web de la Mancomunitat. 

 
 
 
2.4. Conveni amb l'IVAJ "XARXA JOVE".  

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Pel President es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. D'acord amb els seus Estatuts, la Mancomunitat de la Ribera Alta té com a objecte la defensa i la 
promoció dels interessos comuns dels municipis que la integren i l’organització i prestació mancomunada de 
totes aquelles activitats que tinga assumides, de conformitat amb estos estatuts. Podrà promoure,executar i 
prestar totes aquelles actuacions, obres o serveis, públics o privats, que contribuïsquen a satisfer les 
necessitats i aspiracions dels municipis integrants. 
 
2. En eixe sentit, es planteja la formalització d'un Conveni amb objecte d'establir una col· laboració entre el 
Consell de la Generalitat, a través de l' Institut Valencià de la Joventut i la Mancomunitat de la Ribera Alta, 
per al "Suport a la Xarxa Jove" mitjançant l'objectiu de desenvolupar , integrar i coordinar més eficientment 
les polítiques públiques de la Comunitat Valenciana que incideixen en la població jove.  
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3. El  Conveni manifesta la voluntat de les parts per a impulsar i realitzar futures actuacions concretes 
derivades de les contingudes en aquest Conveni i es preveu una subvenció de l'IVAJ a l'efecte de 12.500 € a 
la Mancomunitat. 
 
4.  Per resolució de la presidència de data 11 de juny s'ha aprovat l'esmentat conveni. 
 
5. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer.  Aprovar, tot ratificant la resolució prèvia de la Presidència en eixe mateix sentit, el conveni de la Mancomunitat 
de la Ribera Alta amb la Generalitat Valenciana, a través de l’IVAJ, tendent a l’establiment d’una col· laboració per al 
"Suport a la Xarxa Jove", amb l'objectiu de desenvolupar , integrar i coordinar més eficientment les polítiques públiques 
de la CV que incideixen en la població jove.  
 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del conveni aprovat. 
 
Segon. Comunicar este acord a l' Institut Valencià de la Joventut. 
 
 
 
2.5. Servei de borsa de treball temporal d’agents de la PL: modificació de les instruccions del servei i 
puntualització de les normes de funcionament de la borsa. 
   
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Pel President es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. 
 
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions: 
Es dona compte del contingut i la motivació de la proposta. La Gerència explica la situació de la borsa i la incidència de 
la nova normativa legal en la seua aplicació. Comenta que s'haurien d’introduir una sèrie de modificacions puntuals a les 
instruccions del servei. 
 
Ateses les següents consideracions:  
1.l Mitjançant acord de Ple de data 14/07/2016 es va aprovar la creació del servei de Borsa de Treball Temporal 
d’Agents de Policia Local, així com les Instruccions del Servei, a les quals es preveia la possibilitat de subministrar la 
uniformitat per part de la Mancomunitat. 
 
2. Amb data 22/05/2018 s’ha publicat al DOGV nº 8300 el Decret Llei 2/2018, d’11 de maig, del Consell, de 
modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, 
disposant que els nomenaments de personal funcionari interí realitzats a l’empara d’aquesta disposició transitòria 
finalitzaran, com a màxim, el 31 de desembre de 2018. 
 
3. Com a resultat de la nova normativa, resulta poc viable econòmicament la previsió de subministrar la uniformitat dels 
agents de la PL per part de la Mancomunitat contemplada en l’apartat 5é de les Instruccions del Servei de Borsa de 
Treball Temporal d’Agents de Policia Local. Cal esmenar les instruccions en eixe sentit. 
 
4. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
5. Cal resoldre a eixe respecte. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat per unanimitat, ACORDA:  
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Primer.  Aprovar la modificació de les instruccions del Servei de borsa de treball temporal d'agents de la PL en els 
termes que s'assenyalen en document annex.  
 
A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat de les instruccions aprovades. 
 
Segon. Autoritzar a la Presidència per a donar compliment i adoptar-ne les resolucions que resulten 
necessàries/oportunes a conseqüència de la modificació de les instruccions aprovada.  
 
Tercer. Traslladar este acord als municipis adherits al servei.  
 
 
 
2.6. Modificació de les instruccions del servei Agència de desenvolupament Local. 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Pel President es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta, d’acord amb els ajuntaments dels municipis adherits, sol· licita 
periòdicament la subvenció al SERVEF per a prestar en eixos municipis el servei d’Agència de 
Desenvolupament Local (ADL), mitjançant la incorporació d’un/a tècnic/a a temps parcial, tot assumint-se 
per l’Ajuntament corresponent el  cost d’aquest servei en la part no subvencionada pel SERVEF. 
 
2. La Mancomunitat de la Ribera Alta, d’acord també amb els municipis adherits, ha procedit a reorganitzar 
el servei d’Agent de Desenvolupament Local (ADL’S), per tal de simplificar el procés que venia seguint-se 
fins ara per a materialitzar eixe cofinançament per part dels ajuntaments respectius. 
 
3. Així, a partir d’ara, la Mancomunitat de la Ribera Alta practicarà una única liquidació anual de la quota 
als ajuntaments, per l’import corresponent, exclusivament, a la part no subvencionada pel SERVEF i en 
proporció al percentatge de dedicació horària del tècnic/a del servei en l’Ajuntament.  Esta quota anual serà, 
no obstant i de forma excepcional, semestral per al període juliol-desembre de 2018.  
 
4. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Aprovar les noves instruccions del servei d’Agència de Desenvolupament Local, tot recollint-hi, en 
particular, l’obligació dels ajuntaments adherits de fer efectiva la quota resultant, en la modalitat i 
periodicitat establerta, dins del terminis fixats per la Mancomunitat de la Ribera. L’import de la quota es 
correspondrà amb el cost de la prestació del servei en la part no subvencionada pel SERVEF, en proporció a 
l’horari de dedicació del tècnic/a ADL del servei a cada municipi. 
 
Segon. Traslladar als ajuntaments adherits les noves instruccions per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
 
 
 
Punt 2.7. Modificació de les instruccions del servei d'assistència tècnica per la incorporació de nou 
perfil professional. 
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Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Pel President es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. 
 
L'alcaldessa de Senyera proposa que s'incloga també un servei d'enginyer agrònom, per unanimitat s'acorda 
incloure este punt en la proposta d'acord. 
 
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions: 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta ofereix als municipis hi adherits el “Servei mancomunat d'assistència 
tècnica», el qual inclou diferents modalitats: «Enginyer industrial» i «Arquitectura Superior». 
 
2. A proposta de diversos ajuntaments membres, es proposa ampliar el servei d’assistència tècnica per a 
incloure el servei nous perfils professionals. 
 
3. El cost que suposa la prestació d’este servei haurà de ser sufragat pels ajuntaments dels municipis que 
s’adherisquen, en funció de les hores setmanals de dedicació del professional al municipi en qüestió, d’acord 
amb les Instruccions del Servei. 
 
4. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
5. Correspon resoldre al Ple. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Aprovar l'ampliació del «Servei d'assistència tècnica», amb la incorporació de la modalitat 
professional d’Enginyeria Forestal i del Medi Rural, així com l’adaptació corresponent de les instruccions 
del servei. 
 
Segon. Facultar a la Presidència per a tot allò necessari per a l’execució d’este acord. 
 
Tercer. Traslladar l’acord adoptat als municipis mancomunats. 
 
 
 
2.8. Sol· licitud de reconeixement de compatibilitat per arquitecte superior de la Mancomunitat. 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Pel President es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. Tomás Pastor Martínez és funcionari públic interí, per programa, arquitecte superior, d’esta 
Mancomunitat, adscrit al Servei mancomunat d’assistència tècnica. 
 
2. Tomás Pastor Martínez ha presentat la 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 Valenciana 10/2010. 
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4. Es tracta d’un lloc de treball amb un Complement Específic inferior al 30 % del sou base corresponent al 
lloc. Resulta aplicable, consegüentment, l’excepció a la norma general d’incompatibilitat prevista en 
l’article 16.4. de la Llei 53/1984. Això no obstant, resulten d’aplicació els terminis i condicions generalment 
aplicables a l’exercici pels funcionaris públics d’activitats compatibles. 
 
5. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
6. Correspon resoldre al Ple de la mancomunitat, per majoria simple. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer a Tomás Pastor Martínez, 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: 
 
1. No podrà treballar en projectes amb els quals tinga relació o coneixement en virtut de la seua condició de 
funcionari públic d’esta Mancomunitat. 

 
2. 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. 
 
çLa jornada de treball exercida en virtut d’este reconeixement de compatibilitat no podrà excedir del 50% de la 
jornada de treball ordinària. 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. 
 
 
 
2.9. Conveni marc de col· laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'igualtat i 
polítiques inclusives, la Diputació provincial de València, la Universitat de València-Estudi General, la 
Mancomunitat de la Ribera Alta i l'Ajuntament d'Alz ira, per a la constitució d'un laboratori social 
especialitzat en serveis socials en la comarca de la Ribera Alta: modificacions puntuals. 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Pel President es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1.En 2005 es plantejà per la Generalitat Valenciana la possibilitat de formalitzar un Conveni Marc per a 
establir una col· laboració entre el Consell de la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria 
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Diputació Provincial de València, la Mancomunitat de la Ribera Alta, 
l’Ajuntament d’Alzira i la Universitat de València, Estudi General, per a la constitució d’un espai 
d’investigació aplicada, formació i innovació en matèria de Serveis Socials, en l’àmbit territorial de la 
comarca de la Ribera Alta. 
 
2. Amb data 30 d'octubre de 2017 el ple de la Mancomunitat aprovà el Conveni de Col·laboració esmentat. 
 
3. Mitjançant comunicació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives de data 12 de juny es dona 
compte que el Conveni ha sigut adaptat després l'informe preceptiu  de l'Advocacia General de la 
Generalitat. 
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4. Cal aprovar la redacció definitiva del Conveni, tot incloent el seu text íntegre en la redacció de l'acord. 
 
5. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
6. Cal resoldre a la respecte. 
 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Aprovar, pel que fa la Mancomunitat de la Ribera Alta, el conveni definitiu amb la Generalitat, 
mitjançant la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Diputació Provincial de València, la 
Universitat de València-Estudi general, la Mancomunitat de la Ribera Alta i l'Ajuntament d'Alzira, regulador 
de la constitució d'un laboratori social, especialitzat en serveis socials, en la comarca de la Ribera Alta, en 
els termes que es transcriuen: 
 

 
"CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE 
IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA, LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL, LA MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA ALTA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALZIRA,PARA 
LA CONSTITUCIÓN DE UN LABORATORIO SOCIAL ESPECIALIZADO EN SERVICIOS SOCIALES, EN LACOMARCA 
DE LA RIBERA ALTA 
València, a __ de ___________ de 2018 
REUNIDOS 
De una parte, Mónica Oltra Jarque, Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, nombrada por Decreto 8/2015, 
de 29 de junio, del Presidente de la Generalitat, por el que se nombra vicepresidenta, consellers, secretaria y portavoz del Consell 
(DOGV nº 7560 de 30/06/15), encontrándose autorizada para lafirma de este convenio por Acuerdo del Consell de fecha …. de 
…...... de 2018. 
De otra, Jorge Rodríguez Gramage, en condición de Presidente de la Diputación Provincial de València, con domicilio social en 
València, Plaza de Manises, 4 (P. 46001) y con CIF: P-4600000-F, actuando en nombre y representación de la misma, legitimado 
para este acto en virtud del artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
De otra, Txema Peláez Palazón, en condición de Presidente de la Mancomunidad Ribera Alta, con domicilio social en Alzira, Calle 
del Naranjo, 116 (P. 46600) y con CIF: P-9600005-D, actuando en nombre y representación de la misma, legitimado para este acto 
en virtud del acuerdo adoptado el 10 de septiembre de 2015 en sesión plenaria. 
De otra, Diego Gómez García en condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alzira, con domicilio social en Alzira, Calle 
San Roque, 6 (P. 46600) y con CIF: P-4601700-J, actuando en nombre y representación del mismo, legitimado para este acto en 
virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno local de 23 denoviembre de 2017. 
Y de otra, María Vicenta Mestre Escrivá, en condición de rectora Magnífica de la Universidad de Valencia,Estudio General, con 
domicilio social en Valencia, avda. Blasco Ibáñez núm. 13 de Valencia (CP. 46010) y con CIF: Q-4618001-D, legitimada para este 
acto en virtud del artículo 94 de los Estatutos de la Universidad de Valencia, aprobados por Decreto 128/2004, de 30 de julio, del 
Consell de la Generalitat (DOCV núm. 4811 de 03 de agosto) y facultada a partir de su nombramiento por el Decreto 41/2018, de 6 
de abril, del Consell de la Generalitat (DOGV núm. 8270 de 10 de abril). 
Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos los confieren, reconociéndose capacidad 
y legitimación suficientes en derecho para otorgar el presente convenio, y a este efecto, 
EXPONEN 
I. Que la Constitución Española, en su artículo 9.2, dispone que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos 
que impidan o dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social”. 
II. De acuerdo con esto, el artículo 10 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana establece que “la Generalitat 
defenderá y promoverá los derechos sociales de los valencianos que representan un ámbito inseparable del respecto de los valores y 
derechos universales de las personas y que constituyen uno de los fundamentos cívicos del progreso económico, cultural y 
tecnológico de la Comunidad Valenciana”. 
III. Que, igualmente, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en su artículo 49,apartados 24 y 27, establece la 
competencia exclusiva de nuestra Comunitat en materia de servicios sociales, juventud y promoción de la mujer, así como en 
materia de las instituciones públicas de protección y ayuda de menores, jóvenes, emigrantes, tercera edad, personas con 
discapacidad y otros grupos o sectores necesitados de protección especial. 
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IV. A la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas le corresponden, en virtud del Decreto 103/2015, de 7 de 
julio, del Consell, las competencias de la Administración de la Generalitat en materia de políticas de prestación social, servicios 
sociales, dependencia, personas 
con discapacidad, familia, mayores, menores, adopciones, juventud, mujer, igualdad, inmigración y voluntariado social. 
V. En el ámbito de la Generalitat, el Decreto 5/2017, de 20 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y 
funcional de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, otorga a este órgano “la dirección y ejecución de 
la política del Consell en materia de políticas de prestación social, servicios sociales, dependencia, personas con discapacidad, 
familia, mayores, menores, adopciones, juventud, mujer, igualdad, inmigración y voluntariado social”. 
VI. En desarrollo de las previsiones estatutarias, la Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana, establece, en su artículo 4, que las actuaciones en el ámbito de los servicios sociales 
tenderán a establecer una política social para superar las condiciones que dan lugar a la pobreza y a la desigualdad social, 
evitando y corrigiendo los mecanismos que originan la marginación y promoviendo mayores cotas de bienestar social. Asimismo, 
en su artículo 5i), establece como competencia de la Generalitat, investigar,documentar y formar en la problemática que presentan 
los diferentes sectores de servicios sociales,promoviendo en este contexto la colaboración con la Universidad y otros foros 
formativos, educativos, culturales, sindicales y empresariales. 
VII. Asimismo, el artículo 7 de la Ley de Bases de Régimen Local dispone que “las competencias propias de las entidades locales se 
ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su 
programación y ejecución con las otras Administraciones Públicas”. 
VIII. El artículo 25 de la misma ley dispone que “el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal...”. 
IX. Por lo que respecta a las provincias, en el mismo sentido se pronuncia el artículo 31.2 de la mencionada Ley de Bases, 
estableciendo que “son fines propios y específicos de la provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio 
intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular: a) Asegurar la prestación integral y adecuada en 
la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal; y b) Participar en la coordinación de la 
Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado”. 
X. Que el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades dispone que “la Universidad realiza el 
servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, siendo funciones de la Universidad al 
servicio de la sociedad: a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; b) La 
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la 
creación artística; c) La difusión, la valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la 
vida, y del desarrollo económico; y d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación 
a lo largo de toda la vida'. 
XI. Que la Universitat de València es una entidad de Derecho Público dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
goza de autonomía, de acuerdo con lo que establecen la Constitución y las leyes, para el ejercicio del servicio público de educación 
superior, mediante el estudio, la investigación, la docencia, la transferencia de conocimiento a la sociedad y la extensión 
universitaria. Y, por ello, asume, como objetivo, la vinculación con su entorno, para mejorar las 
condiciones de vida de los ciudadanos a los que sirven, colaborando en su desarrollo socioeconómico; siendo, en consecuencia, un 
principio de su actividad la contribución al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad; y, procurando la proyección 
más grande posible de sus actividades. 
XII. En su carácter multisectorial y pluridisciplinar, la Universitat de València desarrolla actividades de docencia, investigación y 
desarrollo científico y tecnológico, y cuenta , con una dilatada experiencia en la realización de proyectos de investigación y 
estudios sobre políticas públicas, llevados a cabo por los distintos departamentos universitarios que acreditan sus conocimientos, 
capacidad y experiencia probada en la realización de este tipo de trabajos. 
XIII. Que los Servicios Sociales, como sistema de proximidad y de atención fundamentalmente a las personas, necesita de la 
generación de investigación científica que ayude a determinar las mejores políticas a desarrollar, siendo fundamental el papel de 
las universidades públicas como generadoras de conocimiento mediante el despliegue de búsquedas aplicadas. 
XIV. La Universitat de València, como centro de investigación y especialización teórica y práctica en el campo del desarrollo 
social local, tiene, entre sus finalidades, impulsar y promover cualquier 
iniciativa encaminada a potenciar el estudio y la investigación en el campo del desarrollo local y la 
cohesión social, los objetivos de la cual son propiciar el desarrollo humano mediante trabajos de 
intervención comunitaria ante situaciones de vulnerabilidad y exclusión social; profundizar en el 
Estado del Bienestar y en los procesos de participación social, concertación y dinamización social. 
XV. En la redacción del presente Convenio se ha observado lo establecido en el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, 
que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro. 
XVI. De acuerdo con el artículo 6.3 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, la suscripción de los convenios 
corresponde a los titulares de los departamentos del Consell, atendiendo a lasmaterias objeto de convenio sobre las que ejercen sus 
competencias. 
XVII. Existe autorización expresa para suscribir el presente Convenio por acuerdo del Consell de fecha ..de …... de 2018, tal como 
establece el artículo 12.6 b) del Decreto 176/2014, de 10 de octubre del Consell, por el que se regula los convenios que suscriba la 
Generalitat y su registro. 
Basándose en estas previsiones normativas, las partes firmantes, 
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MANIFIESTAN  
1. Que todas las partes tienen, como objetivo e interés común, el bienestar de la ciudadanía y la obtención de los máximos niveles 
posibles de calidad de vida, por lo que hay que determinar las mejores políticas sociales a desarrollar para la consecución de este 
objetivo. 
2. Que consideran fundamental el papel de las universidades públicas, como generadoras de conocimiento mediante el despliegue 
de investigaciones aplicadas, estudios exhaustivos, rigurosos y actualizados de las necesidades sociales y su evolución temporal, 
sobre todo en el ámbito de los servicios y las políticas sociales. 
3. Que se considera necesario conocer el resultado y el impacto de las actuaciones -prestaciones, 
programas y servicios- de los Servicios Sociales, sus beneficios, riesgos y costes, así como desarrollar instrumentos y estrategias 
socialmente innovadoras y procesos de calidad, incluyendo indicadores sociales y sistemas de medición y evaluación. 
Por todo lo que anteriormente se ha expuesto, las partes formalizan el presente convenio marco de colaboración (de ahora en 
adelante, convenio marco), con las siguientes 
ESTIPULACIONES 
Primera. Objeto del convenio 
Es objeto del presente convenio marco la regulación de la colaboración entre el Consell, a través de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la Diputación Provincial de Valencia, la Mancomunidad de la Ribera Alta, el 
Ayuntamiento de Alzira y la Universitat de València-Estudi General, a través de sus departamentos, para la mejora continua de los 
servicios sociales municipales, mediante la constitución de un laboratorio social, sin personalidad jurídica, configurado 
únicamente como un espacio en el que concurren las partes firmantes para investigación aplicada y para la formación e innovación 
en materia de servicios sociales en el ámbito territorial de la comarca de la Ribera Alta. 
Segunda. Objetivos del convenio 
Para la consecución de la anterior finalidad, los objetivos del presente convenio son los siguientes: 
a) Implementar una experiencia pionera en el terreno de la colaboración y la cooperación entre los diferentes niveles de las 
administraciones públicas valencianas con competencias en materia de servicios sociales y la Universitat, para conseguir la 
máxima sinergia en la mejora de los servicios sociales municipales. 
b) Constituirse en referente de la Comunitat Valenciana en materias de: 
a) Innovación Social, 
b) Experimentación Social, 
c) Formación en Servicios Sociales, 
d) Estudio e investigación sobre igualdad e inclusión social, específicamente en: promoción de 
la autonomía personal, protección, inclusión social, intervención, acogida, convivencia y 
atención en la emergencia social, 
e) Evaluación de políticas y recursos en Servicios Sociales. 
c) Maximizar la rentabilidad social de las acciones e intervenciones desarrolladas desde la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y las áreas de servicios sociales de las administraciones locales de 
la comarca de la Ribera Alta. 
d) Diseñar, elaborar, desarrollar y probar nuevos indicadores de medida de las necesidades sociales y realizar la explotación de 
fuentes y bases de datos específicas que permiten explorar Sistemas de Información útiles para la planificación y evaluación de los 
servicios sociales municipales. 
e) Realizar análisis de coste-beneficio de los centros, recursos y programas de acción social en la 
Ribera Alta. 
f) Establecer criterios objetivos y científicos que faciliten la evaluación de la eficacia y la eficiencia de las inversiones y políticas 
realizadas en materia de servicios sociales, con el fin de maximizar su 
rentabilidad y poder así dirigir los recursos existentes hacia las necesidades más urgentes y 
prioritarias en cada momento. 
g) Generar un banco de buenas prácticas en materia de servicios sociales, para que sirvan de difusión y estímulo a la generación de 
ideas e iniciativas nuevas en materia de intervención social 
comunitaria. 
h) Incrementar el impacto de las estrategias, actuaciones e inversiones en materia de servicios 
sociales, mediante la aplicación de las conclusiones y resultados de las investigaciones y 
evaluaciones de programas sociales que se puedan llevar a cabo. 
i) Establecer mecanismos de coordinación con redes de estudio e investigación relacionadas con los servicios sociales, tanto 
nacionales como internacionales, para la puesta en común de experiencias en seminarios, foros e intercambios. 
j) Difundir los resultados de los análisis realizados. 
k) Organizar cursos específicos, jornadas, talleres, encuentros, congresos, actividades de estudio e 
investigación, publicacio  nes, así como cualquier otra actuación que esté relacionada con el objeto 
del presente convenio, con el fin de servir de punto de encuentro entre varias experiencias, y 
también para la difusión de productos y resultados, sensibilización y generación de iniciativas. 
Tercera. Obligaciones económicas 
La aplicación y ejecución de este convenio, incluyéndose a este efecto todos los actos jurídicos que pudieran 
dictarse en su ejecución y despliegue, no podrá suponer obligaciones económicas para la Generalitat y, en todo caso, deberá ser 
atendida con sus medios personales y materiales. 
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Cuarta. Naturaleza del convenio 
El presente convenio marco es de carácter administrativo y se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
Quinta. Ejecución del convenio marco 
El presente convenio marco manifiesta la voluntad de las partes para impulsar y realizar futuras actuaciones concretas derivadas 
de las contenidas en este convenio marco, que se formalizarán necesariamente mediante convenios específicos de colaboración (de 
ahora en adelante, convenios específicos) suscritos entre cualquiera de las partes bajo firmantes, en los que se indicará, entre otros 
contenidos, los siguientes aspectos: 
� Definición del objeto que se persigue. 
� Las obligaciones y derechos de cada parte, de acuerdo con las competencias de cada una de ellas. 
� Descripción del plan de trabajo, que incluirá las distintas fases del mismo y la cronología de su 
desarrollo. 
� En su caso, presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el programa o proyecto, especificando las 
aportaciones de cada administración. 
� Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto. 
� Nombres de las personas que se responsabilizarán del seguimiento del convenio específico. 
� Aspectos relacionados con la confidencialidad de la información y de los resultados. 
� Regulación de la propiedad intelectual e industrial que del convenio específico pueda derivarse. 
En relación con el personal de las instituciones que participan en estas actuaciones, en ningún caso se derivará ningún vínculo 
jurídico ni relación laboral ni estatutaria con la otra parte, ni más compromisos que los estipulados en el presente convenio marco. 
Los convenios específicos suscritos a raíz de este convenio marco observarán lo que establece el Decreto 
176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regulan los convenios que suscriba la Generalitat y suregistro. 
Sexta. Difusión de la colaboración 
Las entidades firmantes se comprometen a destacar su mutua colaboración en todos los medios que se utilizan, respetando en todo 
caso las directrices de imagen externa que se indican por todas las partes, y también los logotipos, marcas y el resto de elementos 
distintivos de cada parte. Cualquier forma de colaboración conjunta realizada en el ámbito del presente convenio marco habrá de 
reconocer y hacer constar la participación de las partes. Adicionalmente, se comprometen a dar la máxima difusión posible de las 
actividades a través de sus canales habituales y, en especial, a través de internet u otros soportes electrónicos y la utilización de 
enlaces en las páginas de las entidades firmantes. 
Séptima. Difusión de los resultados 
Con el objetivo de conseguir la máxima difusión de los resultados de los proyectos de investigación, las actuaciones que se realicen 
como consecuencia de los convenios específicos particulares derivados del presente convenio marco, podrán ser divulgadas 
indistintamente por cualquiera de las cinco instituciones firmantes del presente convenio marco a las que estén adscritos los 
equipos profesionales que los implementan, de acuerdo con las estipulaciones de los convenios específicos correspondientes. 
En cualquier caso se debe respetar la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y sus 
disposiciones de desarrollo. 
Octava. Comisión mixta de seguimiento y control del convenio 
El seguimiento y control de la implementación del presente convenio serán llevados a cabo por una comisión mixta integrada por 
� El Delegado o Delegada del Consell para el Modelo Social Valenciano o persona en quien delegue. 
En el caso de delegación, se procurará la presencia equilibrada de mujeres y hombres. 
� La Presidenta o el Presidente de la Diputación Provincial de València o persona en quien delegue. 
� El Presidente o Presidenta de la Mancomunidad de la Ribera Alta o persona en quien delegue. 
� El Alcalde o Alcaldesa de Alzira o persona en quien delegue. 
� El Rector o Rectora de la Universitat de València o persona en quien delegue. 
La comisión estará presidida, de manera rotativa y por períodos de un año y seis meses, por cada una de las instituciones bajo 
firmantes, empezando por la Delegación del Consell para el Modelo Social Valenciano. 
La Secretaría de la Comisión corresponderá, de manera rotativa y por períodos de un año y seis meses, a cada una de las 
instituciones bajo firmantes, empezando por la Diputación Provincial de València. 
Todas las instituciones firmantes deberán tener copia de las actas, acuerdos e informes a que pueda emitir la comisión en el 
desarrollo y ejecución de sus funciones. En el ámbito de la Generalitat se remitirán a la Delegación del Consell para el Modelo 
Social Valenciano. 
De acuerdo con lo que establece el artículo 9 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regulan los 
convenios que suscriba la Generalitat y su registro, esta comisión mixta realizaría las siguientes funciones: 
1. Supervisar la ejecución del convenio, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar 
la correcta realización de las actividades convenidas en los convenios específicos, incluyendo a este efecto la solución, en primera 
instancia, de las controversias de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios suscritos 
derivados del presente. 
2. Informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar durante la ejecución de los convenios suscritos 
derivados del presente, así como, en su caso, proponer las actualizaciones o modificaciones correspondientes en las anualidades 
derivadas del retraso. 
3. Emitir, si lo acuerda la comisión, un informe o valoración final sobre el grado de cumplimiento de los objetivos consignados en 
el convenio marco.En aquello no previsto en este convenio marco, la comisión de seguimiento se deberá ajustar, en cuanto a su 
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funcionamiento, a todo lo que se establece en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, que regula los 
órganos colegiados, y en el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, antes mencionado. 
Novena. Vigencia del convenio marco 
El presente convenio marco entrará en vigor el día de su firma, y tendrá una duración máxima inicial de 4 años, sin limitación de 
posibles prórrogas, que serán expresas en cualquier caso, a cuatro años adicionales más. No obstante, cualquiera de las partes 
podrá, en todo momento, incluyendo sus eventuales prórrogas, poner fin a su participación, formulando denuncia escrita delante de 
las otras partes, con una antelación mínima de dos meses a la fecha en que se vaya a dar por finalizado el convenio por su parte. 
La finalización del presente convenio marco, sea cual sea la causa, supondrá automáticamente y sin necesidad de formalidad 
alguna, la finalización de los convenios específicos que se hubieran suscrito al amparo de este, excepto cuando en el mismo 
convenio específico se hubiera dispuesto expresamente lo contrario. En este caso, el convenio específico continuará vigente hasta la 
completa realización de su objeto. 
Décima. Causas de resolución 
El presente convenio se puede resolver por las siguientes causas: 
1. Por la expiración del plazo de duración de este. 
2. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
3. Por el incumplimiento por cualquiera de las partes de las condiciones establecidas en el presente convenio. 
4. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
Undécima. Resolución de controversias 
Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del presente convenio 
marco deberán resolverse de mutuo acuerdo o, en su caso, mediante la comisión de seguimiento que se haya previsto. Si no es 
posible conseguir el mencionado acuerdo, estas serán sometidas 
a la jurisdicción contencioso-administrativa y a los juzgados y tribunales de la ciudad de Valencia. 
Decimosegunda. Publicidad y transparencia 
De acuerdo con lo que establece el artículo 20 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios 
que suscriba la Generalitat y su registro, se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
De conformidad con lo que establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, y también la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de 
la Comunitat Valenciana, y para un adecuado cumplimiento de las exigencias de publicidad activa, por el que a la publicación de 
los convenios se refiere, este convenio será objeto de publicación en el portal de transparencia de la Generalitat. Asimismo, las 
instituciones firmantes se comprometen a publicarlo en sus portales de transparencia, al estar sometidas a las exigencias de 
publicidad activa previstas en la Ley valenciana 2/2015, de 2 de abril. 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes firman el presente documento por triplicado, a un solo efecto, en el 
lugar y fecha indicados ut supra." 
 

Segon. Facultar a la Presidència per a la firma del conveni. 
 
Tercer. Comunicar este acord als municipis mancomunats i a les entitats participants en el conveni. 
 
 
 
2.10. Conveni amb la Diputación Provincial de Albacete per a la posada a disposició de la totalitat 
d'aplicacions i ferramentes d'administració electrònica que integren la plataforma SEDIPUALB@ 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Pel President es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. La tècnica jurídica de la mancomunitat explica que abans d'octubre ha d'estar en 
marxa l'administració electrònica per aplicació de la llei 39/2015 i degut al retard de la diputació de valència 
en la seua implantació s'ha considerat l'adhesió a la plataforma de la Diputación de Albacete tenint en 
compte que es una plataforma referent a nivell estatal en la qual estan adherits municipis com Mislata, Quart 
de Poblet, Picassent, Sagunt, Catarroja i fins i tot la Mancomunitat de l'Horta Sud. Que la voluntat de la 
Diputación de Albacete és que siga traduïda a valencià a final d'any. S'explica que el cost és molt inferior a  
una plataforma privada, al voltant de  50 € per usuari a l'any. Assenyala que té voluntat de servei públic. 
 
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions: 
Ateses les següents consideracions:  
1. Es planteja la formalització d'un Conveni amb la Diputació Provincial d’ Albacete per a la implantació del servei de 

les aplicacions de l’ administració electrònica integrades en la plataforma SEDIPUALB@, en compliment del previst en 

la Llei 39/2015, de 1 de octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que integra la 
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regulació de l’ Administració electrònica en su articulat, así com el previst al respecte en la Llei 40/2015, de Règim 

Jurídic del Sector Público. 
 

2. La Mancomunitat de la Ribera Alta té com a objecte el compliment de la referida normativa, que obliga (parcialment 

a partir del 2 d’ octubre de 2020) a  la implantació vinculant del règim de comunicació entre les administracions 

publiques i administrats per mitjans electrònics, especialment en matèria de notificacions (DF 7ª LPA). 
 

La Mancomunitat pretén oferir als interessats la possibilitat de comunicar-se per via telemàtica, així com establir dita 

comunicació quan siga obligatòria, articular la utilització dels mitjans electrònics en la tramitació de procediments 

administratius, i efectuar notificacions electròniques segons imposa la referida normativa.  
 

3. El Conveni té per objecte la posada en marxa de l’ administració electrònica en la Mancomunitat de la Ribera Alta, 

sent intenció el facilitar adhesions posteriors dels municipis interessats que el sol·liciten, en el seu cas. 
 

4. Quant a la repercussió de costos per l’ utilització de la plataforma Sedipualb@, s’estima un cost unitari per usuari de 

54,34 € per a l’exercici 2018 i de 30,72€ per hora de personal de desenvolupament informàtic, en el seu cas. Tot això 

segons figura a l’Annexe I. 
 

5. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 

6. Cal resoldre a la respecte. 
 

 

 
 
El  Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
 

Primer. Aprovar, pel que fa a la Mancomunitat de la Ribera Alta, l’adhesió al servei de la Plataforma Sedipualb@ per al 

desenvolupament de l’Administració electrònica, en els termes abans esmentats.  
 

Segon. Aprovar, pel que fa a la Mancomunitat, la signatura del conveni a subscriure amb la Diputació Provincial 

d’Albacete per a la posada a disposició de la totalitat d’ aplicacions i ferramentes d’administració electrònica que 

integren la plataforma SEDIPUALB@, el qual s’ adjunta com a document annex al present. 
 

Se sol·licita a la Diputación de Albacete, així mateix, que estudie la possibilitat d'aprovar les possibles adhesions 

futures al conveni per part d'ajuntaments integrants d'esta Mancomunitat. Així com la possibilitat de firmar el conveni 

per una duració de dos anys, més altres dos. 
 

Tercer. Facultar a la Presidència tant per a la firma del conveni, com  a la realització de les gestions que siguen 

oportunes a tal fi. 
 

Quart. Donar compte al Ple de la Mancomunitat en la propera sessió que celebre. 
 
 
 
2.11.Assumpte: Aprovació de modificacions de crèdit per transferència i generació d’ingressos. 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Per l' Interventor es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions:  
1. Amb data 23 de gener de 2018, el Ple de la Mancomunitat va aprovar el pressupost de l’entitat pera a 
l’exercici 2018. 
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2. La Mancomunitat necessita de dotar pressupostàriament tant en ingressos com en despeses diverses 
accions que van a realitzar-se durant l’exercici 2018.  Les accions en concret s’enumeren a continuació: 
3.  Pla de Competitivitat Turística per a l’exercici 2018, aportació de la Mancomunitat, per import de 
40.000,00 euros. 

4. Contracte projecte d’adaptació Tram La Barraca-Portixol Benifairó via verda trenet, per a execució de les 
obres per la Conselleria, per import de 18.100,00 euros. 
 
3. Cal fer també una modificació de crèdits per transferència a fi d’adequar  els crèdits a les partides 
pressupostàries correctes en la partida de despeses de serveis socials i de reajustar les partides 
pressupostàries del projecte CD-ETA per a l’exercici 2018, tant d’ingressos com de despeses.   

 
4. En l’exercici 2017, davant la necessitat de fer front a la despesa corresponent al Pla de Competitivitat 
Turística del 2017, es va realitzar, mitjançant decret de la Presidència, una modificació de crèdits amb 
caràcter urgent. Cal ratificar eixa modificació pressupostària, la 26/2017. 

 
5. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 

 
6. Correspon resoldre al Ple. 

 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Aprovar la modificació de crèdits 6/2018 per transferència de crèdits que seguidament es descriu: 
 

Disminucions Augments 
Partida Import Anterior Import 

disminució 
Import Import 

final 
Import 

augment 
Import 

anterior 
Partida 

 final 

134 1200000 

Retribucionsbàsiquesfuncionariinterí Servei 

multes. 

45.163,00 17.500,00 27.663,00 18.100,0

0 
18.100,00 0 151 6400000 Treballs realitzats per altres 

empreses. Trenet 

134 1210000 

Retribucionscomplementàriesfuncionariinte

rí Servei multes 

              

134 1600000 Quotesseguretat social multes             943 4670101 Aportació al Consorci de la 

Ribera. PCT 

                

231 2269910 DespesesServeisSocials de 

Base 
58.350,00 31.600,00 26.750,00 40.000,0

0 
40.000,00 0   

              920 2310000 Locomoció i despeses de viatge 

representants 

330 

12010000Retribucionsbàsiquesfuncionariint

eri CD-ETA 

              

        6.500,00 2.000,00 4.500,00 920 21312000 Locomoció i despeses de 

viatge personal 

330 2269901 Despeses CD-ETA NJ               

  28.158,00 16.000,00 12.158,00         

920 1200000 

Retribucionsbàsiquesfuncionari 
      15.000,0

0 
5.000,00 10.000,0

0 
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              231 4620000 Transferències serveis socials 

920 1210000 

Retribucionscomplementàriesfuncionari 
              

  50.000,00 40.000,00 10.000,00 40.000,0

0 
40.000,00 0   

920 1600100 QuotesS.Social             330 1211000 Retribucions Complementàries 

funcionari interí CD-ETA 

                

              330 1600000 Quotes S.Social CD-ETa. 

  17.200,00 7.548,76 9.651,36 20.630,2

3 
8.016,32 13.081,4

7 
  

              330 2269900 Despeses diverses CD-Eta 

                

              920 1200001 Retribucions funcionari CD-ETA 

coof. 

        11.517,0

2 
1.041,25 10.475,7

7 
  

  14.474,14 5.142,53 9.331,61       920 12100001 Retribucions funcionari  CD-

ETA coof. 

                

        8.695,72 3.633,72 5.062,00   

              920 1600101 Quotes S. Social coof 

  78.540,00 2.570,73 75.969,27         

        2.570,73 2.570,73 0   

                

                

  78.650,00 6.873,56 71.776,44 6.873,56 6.873,56 0   

                

                

                

        2.379,97 2.379,97 0   

  49.280,00 2.379,97 46.900,03         

                

                

                

Total disminucions 129.615,55 
129.615,

55 Total Augments 
 

 
Segon. Aprovar la modificació de crèdits 7/2018 per generació d’ingressos, que seguidament es descriu: 
 

Ingressos Despeses 
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Partida Import 

Anterior 
Import 

augment 

Import 
 final 

Import final 
 

Import 

augment 

Import 

anterior 

Partida 

49700Subvenció 

Unió Europea 

projecte CD-ETA. 

63.117,12 5.503,95 68.621,07 10.744,43 
 

 

4.661,93 
 

 

 

 

2.048,71 
 

 

3.455,24 

8.695,72 
 

 

1.206,69 

330 2269900 Despeses 

directes CD-ETA  
330 1310000 Retribucions 

personal laboral CD-ETA 

Total Augment ingressos 5.503,95 5.503,95 Total Augment despeses 

 

 
Tercer. Ratificar  l’aprovació de la modificació de crèdits número 26/2017 que a continuació es descriu: 
 

Disminucions Augments 
Import 

Anterior 
Import 

disminució 

Import 
 final 

Import final 
 

Import 

augment 

Import 

anterior 

Partida 

5.000,00 
 

 

 

 

 

10.000,00 
 

 

 

 

140.000,00 

4.966,07 
 

 

 

 

 

2.650,00 
 

 

 

 

10.207,21 
 

33,93 
 

 

 

 

 

7.350,00 
 

 

 

 

129.792,79 

142.823,28 17.823,28 125.000,00 943 4670100 Aportació 

al Consorci de la Ribera 

 

Total Disminucions 
 

17.823,28 17.823,28 Total Augments 

 

Quart. Sotmetre a exposició pública este acord. 
 
 
 
2.12. Operacions de tresoreria 2018, donar compte de l'adjudicació. 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Per l' Interventor es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. Esta Mancomunitat es troba sovint amb la necessitat de concertar pòlisses de crèdit/operacions de 
Tresoreria per tal d’atendre les seues necessitats d’anticipar els ingressos compromesos que requereixen de 
la prèvia realització de la despesa per a generar el dret a percebre diferents aportacions prèviament 
compromeses. 
 
2. Segons informe de la Tresoreria, la Mancomunitat precisa en este moment de la liquides per al 
funcionament ordinari de la mateixa, per la qual cosa  cal procedir a sol· licitar una operació de tresoreria, 
amb caràcter urgent per import de 360.000 euros. Així mateix precisa igualment la concertació d’una 
operació de tresoreria destinada a facilitar l’execució del projecte “Taller d’ocupació T’AVALEM II– LA 
RIBERA EN GESTIÓ” per import de 190.000 euros. 
 
3. La Intervenció de la Mancomunitat va emetre informe a eixe respecte,  del qual s’assenyala: 
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«Resulten aplicables, entre d’altres, els següents preceptes legals: article 21. 1 f) de la Llei 7/1985, articles 50, 51, 52 i 53 de la 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
 
L'import dels ingressos ordinaris del pressupost aprovat per a l’exercici 2018 es de  2.406.915,25€. L'import dels ingressos 
ordinaris del darrer exercici pressupostari liquidat, el de 2017, és  de 3.404.806,22€.  
L’import acumulat de les dues operacions proposades (550.000 euros) suposa el 16,15 % dels ingressos ordinaris de la liquidació 
del pressupost de 2018. Per tant, es respecta el límit del 30 % previst a l'article 50 del TRLHL.» 
 

De l’informe emès es conclou  la capacitat de l’entitat local per a fer front, en el temps, a les obligacions que 
de les operacions de tresoreria es deriven per a la Mancomunitat 
 
4. Per a la selecció de l’entitat bancària adjudicatària s’ha d’incoar i tramitar procediment al qual, després de 
fixar les condicions mínimes de les operacions financeres, s’ha de demanar ofertes al menys a tres entitats 
financeres, per tal de contractar amb les millores condicions possibles. Això s’ha realitzat amb anterioritat a 
la sessió. 
 
5. Pel que fa la competència per aprovar operacions de tresoreria, cal assenyalar: 

– El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta en sessió de data 13 de Juliol de 2017 aprovà “ la 
delegació en la Presidència de la Mancomunitat de l'exercici de les competències del Ple de la Mancomunitat en matèria de concertació 
i contractació de pòlisses de crèdit/operacions de Tresoreria que de conformitat a la legalitat vigent resulten delegables; en tots aquells 
casos en els que l’operació a contractar es refereixca, de forma específica i concreta, a l’anticipació de l’import d’ajudes/subvencions 
aprovades, amb caràcter definitiu i vinculant, per a l’execució de projectes o programes d’actuació de la Mancomunitat, específic i 
concrets. L’exercici d’esta competència delegada s’ajustarà a la normativa aplicable i haurà de comptar, prèviament, amb el preceptiu 
informa de la Intervenció de la Mancomunitat.” 

 
En dita sessió de Ple s’acordà: “ donar compte al Ple de la Mancomunitat de les resolucions adoptades en exercici de la 
delegació aprovada ... en matèria de concertació i contractació de pòlisses de crèdit/operacions de Tresoreria que de conformitat a 
la legalitat vigent resulten delegables; en tots aquells casos no inclosos en el punt anterior d’este acord. L’exercici d’esta 
competència delegada s’ajustarà a la normativa aplicable i haurà de comptar, prèviament, amb el preceptiu informa de la 
Intervenció de la Mancomunitat”. 
 
Finalment en l’esmentada sessió s’acordà:  “autoritzar a la Presidència per  a la firma de les operacions aprovades i per a 
tot allò que resulte adient o necessari per  donar compliment a allò acordat”. 
 
– Al Ple de la Mancomunitat, en sessió de data 23 de gener de 2018 aprovà el següent acord: “Delegar en la 
Presidència per a l’aprovació de les operacions de préstec o tresoreria que siguen necessàries per a l’execució del Pressupost, 
donant compte al Ple.” 
 
6. Mitjançant resolucions de la Presidència de data 19 de juny de 2018, s’aprovà incoar els expedients per a 
la contractació de dues operacions de tresoreria per a les finalitats esmentades, i sol· licitar ofertes a diverses 
entitats financeres, d’acord amb la normativa de prudència financera aplicable a les entitats locals: 
- Resolució de 8 de juny de 2018  rectificativa  de la de 5 de juny de 2018 per la que s’actualitza la taula 
corresponent al mes de juny de 2018. 
- Annex 3 de la Resolució de 4 de juliol de 2017, apartat 2.b  ii. “Operacions a curt i a llarg termini 
concertades per les Entitat Locals que no complisquen les condicions de elegibilitat al Fons 
d’ImpulsEconòmic: 75 punts bàsics.” 
 
7. Finalitzat el termini establert, únicament s’ha rebut oferta de l’entitat BBVA, que compleix la normativa 
de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
Fora de termini, s’ha presentat oferta oberta per part de l’entitat financera BANKIA amb unes condicions 
(tipus fixe : 1,20 % i comissió de no disponibilitat : 0,10% trimestral), les quals són menys avantatjoses que 
les presentades per BBVA. 
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8. La competència per a adjudicar les esmentades operacions de tresoreria, correspon a la Presidència de la 
Mancomunitat, en aplicació dels acords de Ple esmentats. No obstant, per la Presidència, es formula 
proposta d’acord. 
 
9. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 
 
10. Cal resoldre al respecte. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Adjudicar a l’entitat bancària BBVA la contractació d’una operació de tresoreria destinada a 
facilitar les despeses del funcionament ordinari  de la Mancomunitat amb subjecció a les següents 
condicions i terminis: 
1. Import  :360.000,00 € 
2. Duració : Dotze mesos 
3. Interès : Fixe 0,14% 
4. Comissió d’obertura, estudi i cancel· lació anticipada : exempta 
5. Comissió de no disponibilitat : 0,025% trimestral 
6. Quotes d’interessos i amortització : trimestral 
 
Segon. Adjudicar a l’entitat bancària BBVA la contractació d’una operació de tresoreria  destinada a 
facilitar l’execució del projecte “Taller d’ocupació T’AVALEM II– LA RIBERA EN GESTIÓ ”,; amb 
subjecció a les següents condicions i terminis: 
7. Import  :190.000,00 € 
8. Duració : Dotze mesos  
9. Interès : Fixe 0,14% 
10. Comissió d’obertura, estudi i cancel· lació anticipada : exempta 
11. Comissió de no disponibilitat : 0,025% trimestral 
12. Quotes d’interessos i amortització : trimestral 
 
Tercer. Restar assabentats dels acords d'adjudicació de les operacions de tresoreria esmentats. 
 
Quart. Autoritzar a la Presidència per  a la firma de les operacions aprovades i per a tot allò que resulte 
adient o necessari per  donar compliment a allò acordat. 
 
 
 
2.13. Moció de suport de la Mancomunitat de la Ribera Alta al Dret Civil Valencià després de les 
sentències del Tribunal Constitucional  
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Pel President es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. 
 
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions: 
1. Un dels principals objectius de la Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia, en la que 
es reconeix els valencians la condició de Nacionalitat Històrica, va ser garantir la competència de la 
Generalitat valenciana per a legislar sobre el dret civil, igualant-nos així a la resta de pobles de tradició 
foral, i acabar aquesta injusta discriminació.  
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2. Com a conseqüència d'aquest restabliment de la competència, les Corts Valencianes aprovaren les Lleis 
següents:  
• Llei 10/2007, de 20 de març, de Règim Econòmic Matrimonial Valencià.  
• Llei 5/2011 d'1 d'abril, de Relacions Familiars dels fills i filles, els progenitors dels quals no conviuen 
(coneguda com a Llei valenciana de custòdia compartida).  
• Llei 5/2012, de 15 d'octubre d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana.  
 
Totes aquestes Lleis foren objecte de recurs d'inconstitucionalitat per part del Govern.  
 
3. L'Associació de Juristes Valencians va impulsar al juny de 2015 un manifest que exigia la retirada 
d'aquests recursos i defenia el dret civil valencià, i el va presentar en 173 municipis i nombroses entitats i 
associacions per a demanar el suport. Fins ara, i per via de mocions en els plens municipals, més de 155 
ajuntaments (que representen uns 3.800.000 valencians) s'han sumat a la petició; a part, les Corts, el Consell 
de la Generalitat i les tres diputacions provincials també ho han fet diverses institucions i entitats públiques i 
privades, des d'universitats a sindicats passant per associacions culturals. Una mostra tan patent de la 
voluntat i el desig d'una societat no va ser prou perquè el Govern d'Espanya retirara els recursos 
d'inconstitucionalitat, ni tan sols per a iniciar una negociació que posara fi a un conflicte que dura més de 
tres segles.  
 
4. Finalment, han arribat les sentències. La STC núm. 82/2016, de 28 d'abril, declara inconstitucional la Llei 
de Règim Econòmic Matrimonial Valencià; al mateix temps, buida de contingut i d'eficàcia normativa dos 
articles de l'Estatut d'Autonomia (art. 7.1 i DT 3a), articles que en el seu moment van aprovar les Corts 
Valencianes i les Corts Generals d'Espanya, i que mai han sigut recorreguts. La STC 110/2016, de 9 de juny, 
torna a negar la competència valenciana en matèria de dret civil i declara inconstitucionals els aspectes 
civils de la Llei 5/2012, d'Unions de Fet. I el passat 26-XII es va publicar la STC 192/2016, per la que el 
Tribunal Constitucional concloïa la inconstitucionalitat del nostre Dret, en aquest cas de la Llei 5/2011, de 
relacions familiars (La Llei valenciana de custòdia compartida). Com s'assegura en el vot particular d'un dels 
magistrats del Tribunal Constitucional, pensem que era possible una altra interpretació constitucional de 
l'Estatut d'Autonomia i de les seues competències en matèria del dret civil. 
 
5. En aquest moment, els valencians i valencianes tot just podem legislar en l'àmbit dels costums agraris, 
quan precisament l'Estatut va voler deliberadament, tant en la redacció de 1982 com en la reforma de 2006, 
que el Poble Valencià tinguera un dret civil que donara respostes àgils, modernes i pròpies als problemes 
actuals dels valencians, i liquidar la injusta discriminació que patim com a poble des de l'abolició dels furs 
en 1707.  
 
6. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement amb l'abstenció del representant 
del grup Esquerra Unida, la proposta. 
 
7. S’estima adient que el Ple de la Mancomunitat es manifeste. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Manifestar el suport a la competència de la Generalitat Valenciana en matèria de Dret Civil 
Valencià, tal com està previst en l’Estatut d'Autonomia Valencià.  
 
Segon. Sol·licitar a les Corts Valencianes que prenguen la iniciativa de la reforma de la Constitució perquè 
la competència en matèria de dret civil prevista en l'Estatut d'Autonomia Valencià, aprovat tant per les Corts 
Valencianes com per les Corts Generals, tinga encaixe dins de la Constitució.  
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Tercer. Comunicar aquesta decisió als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a tots els grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al president de la Generalitat Valenciana i al president 
del Govern Espanyol, i a l'Associació de Juristes Valencians.  
 
Quart. Traslladar este acord a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.  
 
 
 
Es planteja i resulta aprovada per unanimitat, la declaració d’urgència i tractament del següent punt: 
 
2.14. Moció de suport a l'acolliment del Poble Sahrauí 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Pel President es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. 
 
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions: 
1. La Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià és una ONG fundada 
en 1996 i formada per 21 associacions que tenen entre els seus objectius la solidaritat amb la població 
sahrauí. La finalitat de la Federació d’Associacions és doble: 

• Millorar les condicions de vida tant dels refugiats sahrauís com de la població resident en el Sàhara 
Occidental ocupat per Marroc i 

• Promoure i coordinar el treball en xarxa de les seues associacions en campanyes i actuacions conjuntes. 
 
2. La Federació d’Associacions porta endavant el projecte Vacances en Pau, un programa que ha permès 
que l’arribada, acolliment, estància i retorn de xiquets i xiquetes sahrauís als nostres pobles. s’haja 
desenvolupat sense contratemps. Aquest programa, s’organitza a través de les associacions de solidaritat 
amb el Poble Sahrauí de diferents localitats de la Comunitat Valenciana garantint el benestar de les i els 
menors, a més de fons econòmics amb els quals poder cobrir les despeses de desplaçament des dels camps 
de refugiats sahrauís a Tindouf fins a la Comunitat Valenciana, documentació, equipatges així com les 
activitats i trobades que s’organitzen amb els xiquets i els monitors en cada municipi. 
 
3. L’objectiu de Vacances en Pau és l'acolliment temporal de menors que són víctimes del conflicte sahrauí i 
resideixen als camps de refugiats del sud d’Argèlia. El programa, que enguany inclourà 163 xiquets a les 
províncies de València i Castelló, ofereix als més menuts un període de descans i desenvolupament personal 
en la llar de famílies valencianes, i treballa també en la promoció de la tolerància i interculturalitat entre la 
societat sahrauí i valenciana. 
 
4. S’estima adient que el Ple de la Mancomunitat es manifeste. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Reconèixer el treball de la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País 
Valencià dins del projecte Vacances en Pau i l’esforç de les famílies acollidores. 
 
Es posen els serveis de la Mancomunitat a disposició de la Federació per a recolzar el treball en xarxa, 
principalment  mitjançant el servei especialitzat “PANGEA”. 
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Es planteja i resulta aprovada per unanimitat, la declaració d’urgència i tractament del següent punt: 
 
2.15. Moció institucional sobre sol· licitud de mesures front als danys de la forta pedregada de l'1 de 
juliol de 2018. 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Pel President es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. Pel portaveu del grup socialista es proposa la inclusió de nous punts a l'acord, 
relatiu a sol· licitud d'ajudes a diferents administracions públiques, s'admet per unanimitat. 
 
 
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions: 
1. En la vesprada del dia 1 de juliol de 2018 es va produir un temporal de pedra i vent que va afectar 
diverses poblacions de la Ribera i va causar importants danys en els cultius i algunes infraestructures. 
 
2. Com a conseqüència d’aquest temporal, un total de 15.000 hectàrees de cultiu, entre cítrics i caqui, s’han 
vist afectades, fet que suposa grans pèrdues econòmiques que poden elevar-se fins a 80 milions d’euros. 
 
3. La Mancomunitat de la Ribera Alta no és aliena a aquesta circumstància i, com a entitat pública pròxima 
al ciutadà, sol· licita a la resta d’administracions públiques que facen tots els possibles per ajudar els afectats 
a superar aquesta situació. 
 
4. S’estima adient que el Ple de la Mancomunitat es manifeste. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Sol· licitar a les diferents administracions competents de l’Estat i de la Comunitat Autònoma: 
 

– La declaració de zona catastròfica dels termes municipals afectats pel temporal del passat 1 de 
juliol.  
 
– El ràpid subministrament subvencionat de trampes contra la Mosca de la fruita (Ceratitis capitata) 
i establir una ampliació de termini per a la seua sol· licitud a la Conselleria d'Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 
 
– Aplicació de la línia 311 del caqui i un increment del valor de danys fins al 100% en el moment en 
què la taxació siga igual o superior al 80 %. 
 
– Paralització de les quotes de la seguretat social durant un any. 
 
– Ajuda de mínims a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural. 
– Devolució, pel Ministeri d’Hisenda, de l'IBI de rústica corresponent a 2018 de les parcel· les 
afectades. 
– Reducció dels mòduls d'IRPF agraris de l'exercici 2018. 
– Establiment de dos anys de moratòria en els crèdits agrícoles concertats. 
- Establiment de línies d'ajudes als agricultors afectats en crèdits i indemnitzacions a fons perdut. 

 
Segon. Sol· licitar a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball l'establiment 
de programes extraordinaris d'ocupació, destinats principalment als treballadors i treballadores del sector 
agrari afectats per la pedregada. 
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Tercer. Sol· licitar al ministeri de treball, migracions i seguretat social que les ajudes del servei públic 
d'ocupació estatal (SEPE) per a la col· laboració amb les corporacions locals per a la campanya del 2019 
s'ajusten a la situació de pèrdua de jornals. De manera que, com a mínim, siguen equivalents a les de la 
campanya anterior a la pedregada. 
 
Quart. Sol· licitar a la Conselleria d'Agricultura que facilite a la major brevetat possible tractaments de 
fungicides que permeten la cicatrització de les ferides en la fusta i evitar així la introducció de fongs de 
l'interior de l'arbre. 
 
Cinqué. Traslladar este acord al Govern de la Nació i al Consell de la Generalitat. 
 
 
 
Es planteja i resulta aprovada per unanimitat, la declaració d’urgència i tractament del següent punt: 
 
2.16. Guardó d’Honor de la Mancomunitat/2018. 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en sessió de data 14-12-2006 aprovà la creació del Guardó 
de la Mancomunitat per a reconèixer, segons l’article 1 del Reglament, “a favor de persones físiques i 
entitats de la Ribera, públiques i privades, mereixedores de tal distinció en base a l’especial tasca o labor 
realitzada en les seues activitats ja siga artístiques, culturals, esportives, cíviques, professionals o 
investigadores, i que hagen destacat d'una forma pública i notòria, afavorint els interessos de la Ribera i el 
seu progrés cultural, econòmic o social en general”. 

  
2. En la primera edició del guardó de la Mancomunitat en l’any 2007 va ser atorgat a l’editorial Bromera, en 
2008 a l’edició comarcal del Levante EMV, en 2009 a Asunción Francés (Presidenta de l’Associació 
Tyrius),  en l’any 2010 al Col.lectiu d’Ajuda i Emergència en Acció, en l’any 2011 a Jorge Martínez 
“Aspar”, en l’any 2012 al professor Jose Lluís Bauset, en l’any 2013 al pintor benimodolí Rafael Armengol, 
Escola de Música de Carcaixent en l'any 2014 , a Xúquer Viu en l'any 2015, a la Comissió redactora de 
l’esborrany d’estatuts de la Mancomunitat de l’any 1996 en l'any 2016 i  a la Coordinadora de Centres de 
Ensenyament en Valencià de la Ribera en l'any 2017. 
      
3. Cal tramitar el procediment tendent a determinar/concretar la destinació del reconeixement anual que 
suposa l’atorgament del guardó, tot confeccionant una proposta per a la seua elevació al Ple de la 
Mancomunitat. 
 
4. L'Ajuntament de Benimodo ha presentat proposta de lliurament del Guardó de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta de l’any 2018, a favor de Didin Puig Grau, en atenció als mèrits que en ella concorren, com 
activista  "infatigable", en pro de la nostra cultura, principalment de la nostra llengua i com a lluitadora, 
igualment «infatigable» al llarg de la seua ja dilatada vida, per la consecució de llibertats i de la igualtat de 
gènere. 
 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
6. La Junta de Govern ha dictaminat favorablement la proposta. 
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7. Correspon resoldre al Ple. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Aprovar l’atorgament del guardó d’honor de la Mancomunitat/2018, a favor de Didin Puig Grau, en 
atenció als mèrits que en ella concorren, com activista "infatigable", en pro de la nostra cultura i 
principalment de la nostra llengua i com a lluitadora, igualment «infatigable» al llarg de la seua ja dilatada 
vida, per la consecució de llibertats i de la igualtat de gènere  
 
Segon. Fer entrega a Didin Puig Grau d’una reproducció de la figura commemorativa del guardó d’honor de 
la Mancomunitat, durant la celebració de l’acte públic de lliurament d’este reconeixement. 
 
 
 
Es planteja i resulta aprovada per unanimitat, la declaració d’urgència i tractament del següent punt: 
 
2.17. Recolzament a la concessió de l’Alta Distinció de la GV a Paco Muñoz. 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Pel President es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. El riberenc Paco Muñoz és tot un referent de la cultura valenciana, principalment dins de l’àmbit musical 
ja que ha estat una peça clau de la Nova Cançó Valenciana: ha divulgat moltíssimes cançons tradicionals 
valencianes, i d’altres, adaptades per a xiquets i xiquetes; així com ha musicat els nostres poetes, el cantar a 
la nostra terra i sempre amb la nostra llengua. 
 
2. A més, Paco Muñoz ha destacat com a defensor de les llibertats socials i com a divulgador de la nostra 
cultura. Va començar la seua tasca professional com a cantant a mitjans dels anys 70, i actualment la seua 
discografia compta amb més de 25 títols, 10 dels quals estan destinats al públic infantil. Ha musicat poemes 
de Vicent Andrés Estellés, Miquel Martí i Pol, Teodor Llorente, Lluís Guarner, Salvat-Papasseit o Màrius 
Torres, entre d’altres. 
 
3. Paco Muñoz ha recollit cançons tradicionals que estaven perdent-se i n’ha versionades d’altres, amb la 
qual cosa, ha aconseguit al llarg dels anys que generacions de criatures cresqueren amb elles i les feren 
pròpies; sobretot, en les Trobades d’Escoles en Valencià. Amb la seua discogràfica, PM Produccions, ha 
recuperat i donat a conéixer cançons dels anys seixanta i principi dels setanta. 
 
4. S’estima adient que el Ple de la Mancomunitat es manifeste. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. Sol· licitar de Generalitat Valenciana que, pels mèrits exposats, considere la concessió i el 
lliurament de l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana a favor de Paco Muñoz i Martínez, durant la 
celebració de la festivitat del 9 d'Octubre, de l’any 2018. 
 
Segon.  Traslladar este acord al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana. 
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3. ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA 

No es va tractar cap assumpte. 

 
 
4. PRECS I QUESTIONS 

No es va plantejar cap assumpte. 

 
 
 
Sense més assumptes a tractar, el president de la sessió, alçà la sessió, a les 21.40 h, tot agraint el tractament 
dispensat per l’Ajuntament de Sumacàrcer. 
 
I, perquè hi conste, estenc esta acta. 
 
El president El secretari acctal. 
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ANNEX  

ASSISTENTS A LA  SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA  12/07/2018  
 

POBLACIÓ  CONDICIÓ  NOM I COGNOMS  GRUP POLÍTIC  
COMARCAL  

DRETS DE 
VOTS 

Alcàntera de Xúquer Alcalde JULIO AURELIO GARCÍA MARTINEZ GRUP SOCIALISTA 11  

Alfarp  Alcalde RAÚL MINGUEZ SOLÁ GRUP SOCIALISTA 11 

Algemesí Alcaldessa MARTA TRENZANO RUBIO GRUP SOCIALISTA 33  

Alzira  Alcalde DIEGO GOMEZ GARCIA GRUP COMPROMÍS 39  

Antella Alcaldessa EMILIA ÓRTIZ CASTILLO  GRUP MIXT 11 

Benifaió Alcaldessa MARTA ÓRTIZ MARTÍNEZ GRUP SOCIALISTA 23 

Benifaió Segon vocal XAVIER MARTÍNEZ FONTESTAD GRUP SOCIALISTA  

 Benimodo Alcalde FRANCISCO TERUEL MACHI GRUP POPULAR 13  

Carcaixent Segon  vocal VICENT ALBELDA ROSELLÓ GRUP COMPROMIS 31  

Càrcer Alcalde JOSEP BOTELLA PARDO GRUP MIXTE 11 

Carlet Alcaldessa MARIA JOSEP ORTEGA REQUENA GRUP COMPROMIS 25 

Carlet Segon vocal RUBEN PASCUAL CANO GRUP SOCIALISTA  

Cotes Alcaldessa ROSA EMILIA LORENTE SORIANO GRUP MIXTE 9 

L'Enova Alcalde TOMÀS GINER ESPARZA GRUP SOCIALISTA 9 

Gavarda Alcalde VICENTE JOSÉ MOMPÓ ALEDO GRUP POPULAR 11 

Llombai  Segon vocal SALVADOR CLIMENT PELLICER GRUP MIXT 13 

Manuel Segon vocal RAMIRO MONROIG ZAMORANO GRUP SOCIALISTA 13 

Massalavés Alcalde GREGORIO ANDREU ESCRIHUELA GRUP POPULAR 11 

Massalavés Segon vocal ENRIQUE GRAU SALES GRUP POPULAR  

Montserrat  Alcalde JOSEP Mª MAS GARCIA GRUP SOCIALISTA 17 

Senyera Alcaldessa PAQUI MOMPARLER ORTA GRUP SOCIALISTA 11 

 Sumacàrcer Alcalde TXEMA PELAEZ PALAZÓN GRUP SOCIALISTA 11  

Tous Alcalde CRISTÓBAL GARCÍA SANTAFILOMENA GRUP POPULAR 11 

Turis  Alcalde  EUGENIO JAVIER FORTAÑANA  GRUP SOCIALISTA 17 

   TOTAL 341 

 


