
 

 

 

JUNTA DE GOVERN DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

 
Esborrany 

Sessió ordinària 
Lloc:  Seu de la Mancomunitat (sala de Presidència) 
Data:  15 de juny de 2020 

Sessió núm.:            02/20 
     Hora:       13.00 h  a  14.14 h 

 
 ASSISTENTS:   

President: Txema Peláez Palazón 
 

Vocals: Grup comarcal Vocals: Grup comarcal 
Marta Trenzano Rubio Grup Socialista Francisco Teruel Machí Grup Popular 
Pere Blanco Vega Grup Esquerra Unida José Vicente Alemany Motes Grup Socialistes Alginet        
Jesús Tierraseca Rodríguez Grup Mixt  Antonio Carratalà Minguez Grup Ciutadans per Alberic

  
Héctor Roig Roig Grup Compromís     
Maria Josep Ortega Requena Grup Compromís 
 

VOCALS ABSENTS: 
Neus Garrigues Calatayud   Grup Socialista 
Amparo Estarlich Martorell  Grup Socialista 
Antonio Hernandiz Chermes  Grup Ciudadanos 
Vicente J. Mompó Aledó  Grup Popular 
   
Secretari: J. Lluís Blanco Vega 
Interventor: J. Jesús Ribes Feliu 
Gerent: Sergio Machí Felici 
 
A Alzira, al lloc, data i hora indicats, es reuniren les persones relacionades, en la condició que per a cadascuna 
s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària prèviament convocada de la Junta de Govern, la qual assoleix així 
mateix la condició de comissió Informativa en relació als assumptes a tractar i resoldre en el Ple de la Mancomunitat. 
La sessió se celebra fent ús de l’aplicació de de forma 
 
 Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria, són els del següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
2.1. Servei de recollida de residus: creació del servei, reglament, instruccions i plec de condicions per a la contractació del servei 
2.2. Projecte ”Recuperació del traçat de l’antic trenet”:  ajust del conveni amb l’Ajuntament d’ Alzira 
2.3. Conveni amb l’IVAJ per a l’expedició del carnet Jove 
2.4. Conveni amb els ajuntaments de Montserrat i de Montroi per a la digitalització del  patrimoni 
2.5. Conveni amb la Mancomunitat de la Ribera Baixa i el  Consorci de la Ribera, per a la gestió de projectes singulars 
en economia baixa en carboni 
2.6. Creació del “Servei de manteniment d’infraestructures i instal·lacions públiques” 
2.7. Ajust de les bases generals reguladores dels processos de selecció de la Mancomunitat 
2.8. Ajust de les normes reguladores de personal interí de la Mancomunitat 
2.9. Pla d’Inversions 2020/2021: proposta de sol·licituds 
2.10. Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat 
2.11. Subvenció a entitats per a activitats esportives i culturals 
2.12. Guardó d’honor de la Mancomunitat 2020 
2.13. Compte general/2019: dictamen 
ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA 
PRECS I QÜESTIONS 
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Oberta la sessió per la Presidència comenta la raó de concreció de la data de celebració de la sessió, dilluns, el dictamen 
del Compte General de l’exercici anterior. Tots els assistents a la sessió manifesten trobar-se en territori espanyol. Es 
passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia, amb el resultat que seguidament s’indica. 
 
 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 

Es dóna compte de l’esborrany d’acta de la sessió de data 11 de març de 2020, la qual s’ha fet arribar als vocals integrants 
de la Junta de Govern. Resulta aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
2.1. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS: Ajust del servei i aprovació dels documents per a la seua posada en marxa 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es comenta la data prevista per a la contractació i la 
posada en funcionament del nou servei. També l’adhesió de Carcaixent al servei mancomunat per a la Vall d’Aigües 
Vives. Es planteja un debat amb diferents intervencions. 
 
Finalitzades les intervencions i ateses les següents consideracions: 
Antecedents: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta, ve prestant el servei de recollida i gestió de la facturació i cobrament dels envasos 
lleugers des l’any 2001 (pocs mesos desprès de establir-se l’obligatorietat legal de la implantació de la recollida 
selectiva). Anys desprès, en el 2005 es va acordar incloure a este servei la recollida mancomunada de paper i cartró. A 
este servei estan adherits actualment diferents municipis. 
  
2. Igualment, el Ple de la Mancomunitat en data 10 de març de 2016 va aprovar l’ampliació del servei de gestió de 
residus urbans a la recollida i transport a planta de tractament de la fracció resta de residus sòlids urbans (RSU). 
  
3. El nou marc legal i estratègic per a la gestió integral de residus contingut en la Directiva 2008/98/CE, de 19 de 
novembre sobre residus, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, la Llei 10/2000, de 12 de 
desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, així com el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, 
estableix mesures basades en la reducció de la producció de residus i la seua utilització com a recursos, que afecten de 
manera directa a la prestació d’este servei, el qual, ha d’adaptar-se a estes noves exigències. 
 
4. La Mancomunitat ha encetat un procediment d’adaptació del servei per tal de prestar un servei de recollida selectiva 
i transport de residus orgànics, fracció resta, envasos lleugers, paper i cartró, bolquers i producte d’higiene intima i 
voluminosos de la Mancomunitat de la Ribera, en diverses modalitats de recollida, amb la finalitat de reduir costos, 
aprofitant l’economia a escala que suposa la contractació mancomunada, donant un servei de qualitat adaptat a la 
normativa d’aplicació. 
 
5. S’han elaborat unes instruccions i confeccionat una proposta de reglament que desenvolupen les normes de 
funcionament del servei amb les entitats locals i amb els ciutadans, en previsió del compliment de les previsions legals 
i conveniència per a la bona marxa del servei. 
 
6. Per part dels serveis tècnics s’han redactat el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives per 
a encetar el procediment de contractació del servei, mitjançant un procediment obert per una duració de 6 anys, més 
4 possibles pròrrogues anuals, subjecte a regulació harmonitzada i publicació en el DOUE. 
 
Fonaments: 



 

 

 

I. De conformitat amb el que s'estableix en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així com 
en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, correspon amb caràcter general a les entitats locals la 
competència per a la gestió dels residus municipals.  
  
Es tracta d’un servei susceptible de ser prestat des de la mancomunitat en virtut de la disposició transitòria 11a de la 
Llei 27/2013 LRSAL ja que es refereix a prestar competències dels municipis establertes per als municipis en els articles 
25 i 26 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, ( desprès de la reforma de la LRSAL) en concret la 
competència municipal a la que es refereix es l’article 25.2.b “gestió de residus sòlids urbans....” 
Així  també ho recullen els Estatuts de la Mancomunitat en els articles següents : 
-Article 6.  “Son fins de la Mancomunitat : 
1. La Mancomunitat podrà assumir activitats destinades a l'atenció dels següents fins: 
a) La prestació de serveis relacionats amb les matèries i competències en què la legislació vigent admet que els municipis 
actuen mancomunadament, com són: 
- Protecció del medi ambient urbà: parcs i jardins públics, gestió de residus sòlids urbans.... “ 
- Article 23. Els serveis de la Mancomunitat 
5. Els serveis que presta la Mancomunitat, en el marc de la legislació vigent, són els següents: 
- Servei de gestió de residus urbans. 
  
II. No procedeix una modificació dels Estatuts per aprovar la creació d’un nou servei, sinó que es tracta d’una adaptació 
del servei existent “gestió de residus sòlids urbans” a la normativa en vigor per a prestar un servei de recollida selectiva 
i transport de residus orgànics, fracció resta, envasos lleugers, paper i cartró, bolquers i producte d’higiene intima i 
voluminosos de la Mancomunitat de la Ribera, en diverses modalitats de recollida: modalitat porta a porta (PaP), 
contenidors, o combinació ambdós. 
 
III. L’òrgan competent per al seu coneixement i resolució, de conformitat amb la delegació de competències efectuades 
pel Ple en matèria de contractació de data 3 d’octubre de 2019 es la Junta de Govern, que pot resoldre respecte de 
l’adaptació del servei, així com de la formulació de proposta de plecs reguladors de la licitació i la contractació del servei. 
  
IV. S’han emés informe per part dels diferents departaments de la Mancomunitat. 
  
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple la següent 
proposta d’ACORD: 
 
Primer. Ajustar el “Servei de gestió de residus urbans” actualment existent, tot determinant que endavant el seu objecte 
consistirà en «recollida i transport a planta de tractament de residus orgànics, fracció resta, envasos lleugers, paper i 
cartró, bolquers i producte d’higiene intima i voluminosos dels integrants de la Mancomunitat de la Ribera adherits al 
servei, en diverses modalitats de recollida: modalitat porta a porta (PaP), contenidors, o combinació ambdós». 
  
Segon. Aprovar les Instruccions de la prestació del servei ajustades al nou objecte del servei, les quals regulen les normes 
de funcionament del servei i les relacions entre la Mancomunitat i les entitats adherides al mateix. 
  
A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, exemplar de les Instruccions aprovades. 
  
Tercer. Aprovar el Plecs de Clàusules Tècniques i Econòmiques i Administratives Particulars, per a la selecció i 
contractació de la prestació  del “Servei de recollida i transport a planta de tractament, mitjançant procediment obert i 
adjudicació a la oferta mes avantatjosa, en base a la valoració de diversos criteris per a la selecció del contractista pels 
imports distribuïts per trams que s’assenyalen en el Plec (millorables a la baixa)”. 
  
A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, dels plecs aprovats. 
  



 

 

 

Quart. Dictaminar favorablement la proposta de Reglament del servei de gestió de residus urbans de la Mancomunitat 
de la Ribera Alta, regulador de les condicions de prestació del servei i de les relacions entre l’administració prestadora 
del servei i els ciutadans, en tots aquells aspectes relacionats amb la prestació del servei. 
 
A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, del Reglament.  
  
Cinqué. Facultar i delegar a la Presidència tan amplament com en dret procedisca per disposar quantes resolucions 
seguen necessàries per a l’execució d’estos acords. 
 
 
 
2.2. Projecte ”Recuperació del traçat de l’antic trenet”:  ajust del conveni amb l’Ajuntament d’ Alzira 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.  El president explica contingut del projecte i el 
finançament de l’actuació: una subvenció de l’IDAE i una aportació de l’Ajuntament d’Alzira i comenta l’ajust de la 
distribució de l’aportació de l’Ajuntament d’Alzira al llarg de les diferents anualitats. No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta disposa d’un projecte de recuperació del Camí Natural de l’Antic Trenet entre 
Alzira-Carcaixent i Tavernes de la Valldigna.  
 
Mitjançant Acord de Ple de data 28 de setembre de 2011, l’Ajuntament d’Alzira manifesta que es propietària de terrenys 
per on transita el Camí Natural de l’Antic Trenet i que autoritza la seua habilitació com a Camí Natural a la Mancomunitat 
a promoure i executar les obres per a la seua habilitació. 
 
La Mancomunitat, en successius anualitats, ha vingut executant diferents trams del projecte, tot comptant amb la 
col·laboració dels ajuntaments d’Alzira, de Carcaixent, Benifairó i de la Barraca d’Aigües Vives, així com amb el 
finançament de diferents administracions públiques. 
 
La Mancomunitat de la Ribera Alta, mitjançant resolució de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético) 
de data 3 de febrer de 2020 ha obtingut una subvenció per a la  Rehabilitació del camí natural de l’Antic Trenet per a la 
millora de la mobilitat urbana sostenible per un import de 411.578,61 € de conformitat amb el RD 616/2017, de 16 de 
juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singular d’entitats locals que afavorisquen el pas 
a una economia baixa en carboni, en el Marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, 
modificat pel RD 1516/2018, de28 de desembre, i el RD 316/2019, de 26 d’abril.   
 
La consignació existent en el pressupost de la Mancomunitat es de 411.578,61  euros procedents de la subvenció 
atorgada per l’IDAE), que cobreix com a màxim el 50% de les actuacions, i es necessita en conseqüència un finançament 
addicional  411.578,61 euros equivalent a l’altre 50% que stà previst que s’aporte per l’Ajuntament d’Alzira en virtut del 
corresponent  Conveni de Col·laboració 
 
Per a iniciar l’expedient de contractació de les obres es precisa disposar de la consignació suficient i, a més, es considera 
procedent iniciar els tràmits per a que l’obra puga finançar-se en varies anualitats, mitjançant la declaració de 
plurianualitat. 
 
De conformitat amb allò disposat en l’article 174 del Reial Decret  2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), li correspon al Ple de la Mancomunitat  la declaració de 
plurianualitat de les obres, 
 
D’altra banda, cal establir un conveni per a la col·laboració econòmica de l‘Ajuntament d‘Alzira i la Mancomunitat en la 
redacció dels projectes, execució d’obres, i les altres actuacions necessàries per a l’adequació i recuperació del Camí 
Natural l’Antic Trenet previstes en la Resolució de concessió de la subvenció concedida per l’IDAE . 



 

 

 

 
En virtut d’aquest conveni que es proposa, la Mancomunitat de la Ribera Alta destinarà íntegrament el finançament 
obtingut mitjançant la subvenció de l’IDAE a la recuperació del traçat de l’antic trenet en els termes descrits en la 
clàusula primera (Objecte) del present Conveni, en concret el 50% (màxim 411.578,61 €) durant les anualitats de 2020 
a 2023.  L’ajuntament d’Alzira, per la seua banda, aportarà l’altre 50% de l’import de les actuacions (màxim 411.578,61 
€), durant les anualitats de 2020 a 2023.  
 
Vistes les característiques i contingut del projecte i del conveni proposat, es considera que esta actuació revesteix un 
elevat interès comarcal pel que fa a la potenciació del turisme, a la promoció de la mobilitat i a la vertebració de la 
comarca. 
 
2. Mitjançant aprovació de la Junta de Govern de data 11 de març es va aprovar una proposta de conveni, que ha sofert 
un ajust en el relatiu a la distribució de la inversió amb la finalitat d’adequar els percentatges de cada anualitat, a les 
previsions de l’Ajuntament d’Alzira. 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple la següent 
proposta d’ACORD: 
  
Primer. Declarar la plurianualitat de la inversió “REHABILITACIÓ CAMÍ NATURAL ANTIC TRENET CARCAIXENT-TAVERNES 
DE LA VALLDIGNA, PER A LA MILLORA DE MOBILITAT SOSTENIBLE”, amb següent detall: 
  

 ANUALITAT Mancomunitat  Ajuntament d’Alzira 

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

ANY 2021 20%                      82.315,72€ 20%                     82.315,72€ 

ANY 2022 40%                    164.631,44€ 40%                    164.631,44€ 

ANY 2023 30%                    123.473,59€ 35%                   144.052,52€ 

TOTAL 411.578,61€ 411.578,61€ 

 
Segon. Aprovar la proposta de conveni entre l’Ajuntament d´Alzira i la Mancomunitat de la Ribera Alta per a la adequació 
i recuperació del camí natural de l’antic trenet (2020-2023). 
  
A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, el conveni  aprovat. 
  
Tercer. Facultar al President de la Mancomunitat tan amplament com en dret procedisca per a la signatura del Conveni 
i quantes actuacions, concrecions, acords i resolucions siguen necessàries per la execució i desenvolupament del mateix. 
 
 
En este moment, sent les 13.35 h, s’incorpora a la sessió l’alcaldessa de Carlet 

 
 
2.3. Conveni amb l’IVAJ per a l’expedició del carnet Jove 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president explica el contingut del conveni. No es 
planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 



 

 

 

1. La Mancomunitat de la Ribera Alta, d’acord amb l’establert en els seus Estatuts té atribuïda com a competència pròpia 
la Promoció de l’ocupació, i cultura, esport i ocupació del temps lliure, desenvolupant a l’efecte diferents activitats, amb 
la finalitat de promoure la participació de la Joventut en el desenvolupament social, econòmic i cultural. 
  
2. Es planteja la formalització d'un conveni amb l’IVAJ amb l’objectiu de col·laborar en la consecució d’objectius comuns, 
en particular, la col·laboració adreçada a l’expedició del denominant “carnet jove” amb l’objectiu de promoure i facilitar 
a tots els jóvens la seua mobilitat i intercomunicació, així com possibilitar-los l'accés, mitjançant de l’articulació de 
determinats avantatges, a béns i serveis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu recreatiu, esportiu, de consum, 
de transport i semblants. 
  
L'article 47.3 de la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut, establix que 
l'emissió i la gestió dels carnets correspondrà a l'Institut Valencià de la Joventut, que podrà portar-les a terme 
directament o a través d'entitats públiques o privades. 
  
Igualment, l'article 51 del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, estableix la possibilitat que el Carnet Jove clàssic es 
puga obtindre acudint a les oficines de l'IVAJ i també a aquelles entitats de caràcter públic amb què l'IVAJ subscriga el 
conveni corresponent. 
  
3. S’estima necessari signar el conveni redactat a l’efecte per l’IVAJ.  
  
4. Cal aprovar la redacció del Conveni. 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple la següent 
proposta d’ACORD: 
  
Primer. Aprovar, pel que fa la Mancomunitat de la Ribera Alta, el “Conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià de 
la Joventut i la Mancomunitat de la Ribera Alta per a l’emissió del Carnet Jove”, al qual es regulen les condicions de la 
col·laboració entre amb dues entitats en relació a l’emissió del Carnet Jove des del departament de Joventut de la 
Mancomunitat. 
  
El conveni té un vigència inicial de 4 anys, prorrogable anualment fins a un màxim de 4 anys. 
  
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat, del conveni aprovat. 
  
Segon. Facultar a la Presidència per a la firma del conveni i per a les gestions oportunes per dur a bon fi l’acord adoptat. 
  
Tercer. Publicar el text íntegre del conveni en la pàgina web de la Mancomunitat, una vegada signat, 
  
Quart. Traslladar este acord a l’IVAJ. 
 
 
 
2.4. Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Montserrat i Montroi sobre digitalització de patrimoni local 
Es dóna compte del contingut i la motivació de la proposta. El president explica el contingut del conveni, tot assenyalant 
que no sempre és necessari aprovar un conveni per a esta col·laboració. No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta va aprovar en el mes d’octubre del 2018 la posada en marxa del Servei comarcal 
de Patrimoni, amb l’objectiu de digitalitzar el patrimoni de La Ribera, als efectes de garantir, no només la pervivència 
del mateix, sinó el seu lliure accés, permetent l’enriquiment de bases de dades que es posaran a l’abast d’estudiosos, 



 

 

 

públic en general i administracions que requerisquen de la seua difusió. El projecte es troba en fase de disseny de 
diversos programes pilot. 
  
2. Es planteja la formalització de dos convenis a instancies dels Ajuntaments de Montserrat i Montroi, respectivament, 
amb l’objectiu d’establir unes línies bàsiques de col·laboració per a la digitalització de patrimoni local d’estos municipis 
. 
3. Cal aprovar la redacció del Conveni. 
  
4. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
  
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple la següent 
proposta d’ACORD: 
 
Primer. Aprovar, pel que fa la Mancomunitat de la Ribera Alta, el «Conveni per a la  digitalització del patrimoni local de 
Montserrat» i el  «Conveni sobre digitalització del patrimoni local de Montroi», als quals s’estableix el marc de 
col·laboració entre esta mancomunitat i l’ajuntament de cadascun dels municipis per la digitalització de patrimoni del 
municipi, dins del projecte global de digitalització del patrimoni de la Ribera. 
  
Ambdós convenis tenen un vigència inicial de 4 anys, prorrogables a un màxim d’altres 4 anys. 
  
A l'expedient constaran exemplars, diligenciats pel secretari de la Mancomunitat, dels convenis aprovats. 
  
Segon. Donar compte al Ple de la Mancomunitat. 
  
Tercer. Facultar a la Presidència per a la firma del conveni i per a les gestions necessàries per a dur a bon fi l’acord 
adoptat. 
  
Quart. Publicar el text íntegre dels convenis en la pàgina web de la Mancomunitat, una vegada signats. 
  
  
 
2.5. Conveni amb la Mancomunitat de la Ribera Baixa i el  Consorci de la Ribera, per a la gestió de projectes singulars 
en economia baixa en carboni 
Es dóna compte del contingut i la motivació de la proposta. El president explica el contingut del conveni tot dient que 
pretén ser una fórmula per tal de poder accedir a la subvenció convocada, ja que el Consorci, com a tal entitat,  no pot 
ser-ne beneficiari de la subvenció, demanar-la. L’alcaldessa de Carlet comenta que el proppassat dissabte va eixir una 
publicació de convocatòria de subvenció i s’assenyala que eixa n’és una altra convocatòria. No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions 
Antecedents 
1. El BOE de 17 de juny de 2017 presenta el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, en el qual es va publicar la convocatòria 
(modificada per Reial Decret 316/2019, de 26 d'abril) per la qual es regula la concessió directa de subvencions a 
projectes singulars d'entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa 
operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. 
2. Segons el que es disposa en les normes citades, les mancomunitats de municipis poden ser beneficiàries de les ajudes 
sempre que actuen bé en representació d'una agrupació formada per municipis o bé, en el seu cas, realitzen les 
inversions i promoguen les actuacions acollides a la línia d'ajudes d'aquests municipis. 
 



 

 

 

3. Les mancomunitats estan interessades a promoure i impulsar, amb els municipis mancomunats, la sol·licitud i 
desenvolupament de projectes en els municipis que reduïsquen les emissions de CO2 mitjançant la implantació de 
mesures d'estalvi i eficiència energètica, de mobilitat urbana sostenible i d'ús de fonts d'energia renovables. 
 
4. Tenint en compte que només es podran presentar sol·licituds corresponents a projectes singulars que suposen una 
inversió total elegible (com a suma de totes les mesures d'actuació que es plantegen en la sol·licitud) superior a 50.000€, 
la Mancomunitat podrà presentar totes les sol·licituds dels municipis perquè agrupadament siguen superiors a aquest 
import. 
 
5. El Consorci de la Ribera, entitat formada per la mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa, està 
especialitzada en la gestió i desenvolupament de projectes relacionats amb l'eficiència energètica i va gestionar, entre 
2008 i 2010, la licitació conjunta que va derivar per a la instal·lació en 12 municipis de panells de plaques fotovoltaiques 
en cobertes d'edificis municipals. 
 
6. Per als treballs necessaris per a la preparació, sol·licitud, gestió i desenvolupament dels projectes que es presenten a 
l'esmentada convocatòria per la Mancomunitat en representació dels municipis a l'empara de la citada convocatòria, 
es pretén l'encàrrec de gestió i formalització d'un conveni amb el Consorci de la Ribera per a la seua execució. 
  
Fonaments jurídics 
1. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, preveu en el seu article 11, la figura de l'encàrrec 
de gestió a altres òrgans o entitats de la mateixa o de diferent administració per raó d'eficàcia o quan no es posseïsquen 
els mitjans tècnics idonis per al seu acompliment. L'encàrrec de gestió que pretén compleix amb el que es disposa en 
aquesta norma. 
 
2. El conveni que es formalitza en execució de l'esmentat encàrrec de gestió s'insereix en la tipologia prevista en l'article 
47.2.a) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, reguladora del règim jurídic del sector públic, que preveu la possibilitat que 
una administració pública encomane a una altra les tasques o funcions de caràcter material, tècnic o de serveis –que no 
es regisquen pel dret privat- quan la primera no tinga els mitjans tècnics idonis per a fer-ho i siga convenient per a les 
parts per raons d'eficàcia, El contingut del conveni inclou els requisits establerts en aquest. 
 
3. La matèria objecte del conveni està inclosa dins de les competències atribuïbles als municipis per la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (d'ara en avant, LRSAL) i recollides en l'article 25 de la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local, entre altres, les següents matèries: I. Urbanisme, i; II. Medi ambient urbà, i per 
tant entre les atribuïbles a les mancomunitats. 
 
4. Pel que respecta a la viabilitat econòmica d'aquest, no posa en risc, pel seu import, l'estabilitat pressupostària i 
financera de les administracions signants del conveni, donat el cofinançament per part dels municipis mancomunats. 
 
5. És competència del Ple de la mancomunitat l'aprovació de l'encàrrec de gestió i la formalització de convenis amb 
altres administracions públiques, segons el que s'estableix en l'article 47.2.h de la Llei 7/185 de 2 d'abril reguladora de 
les Bases de Règim Local. 
 
6. Vistos els informes de Secretaria / Intervenció, 
 
  
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple la següent 
proposta d’ACORD: 
 
Primer. Encomanar al Consorci de la Ribera els treballs necessaris per a la preparació, sol·licitud, gestió i 
desenvolupament els projectes que es presenten pels municipis mancomunats en la convocatòria per a la selecció de 
projectes singulars d'economia baixa en carboni que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de 



 

 

 

creixement sostenible 2014-2020, corresponents al programa d'actuacions d’instal·lacions solars fotovoltaiques 
d'autoconsum en els edificis municipals, conforme a la convocatòria publicada en el BOE de 17 de juny de 2017, Reial 
Decret 616/2017, de 16 de juny de 2017 i el posterior Reial Decret 316/2019, de 26 d'abril. 

  
Segon. Aprovar el conveni amb el Consorci de la Ribera de formalització de l’encomanda objecte del  punt anterior, a 
l’empara del conveni marc general de col·laboració amb les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa, amb 
l’objectiu de participar en la citada convocatòria i d’establir les línies generals dels convenis quer caldrà firmar amb els 
ajuntaments que s'adherisquen a aquesta convocatòria. 

  
Tercer. Traslladar aquest acord a la Mancomunitat de la Ribera Baixa i al Consorci de la Ribera. 
 
 
 
2.6. Creació del “Servei de manteniment d’infraestructures i instal·lacions públiques” 
Es dóna compte del contingut i la motivació de la proposta. El president explica l’objecte del servei i quin és el seu origen 
i primera destinació:  el manteniment de la via verda de l’Antic Trenet una vegada es complete la infraestructura. Això 
sense perjudici de que en el futur atenga també altres necessitats de manteniment. Comenta que, en tot ,cas, el 
finançament del servei radicarà en les aportacions dels ajuntaments o d’altres entitats. No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions 
1. El passat 22 de maig ha tingut lloc el reconeixement i comprovació de les obres del “PROJECTE DEL CAMÍ NATURAL 
DE L'ANTIC TRENET ENTRE L'ANTIGA ESTACIÓ DE LA BARRACA D'AIGÜES VIVES I EL BAIXADOR DE BENIFAIRÓ DE LA 
VALLDIGNA “, executades per la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el marc del programa de Camins Naturals. 
  
La Direcció General, d'acord amb els compromisos subscrits en el seu moment, ha fet lliurament infraestructura a  la 
Mancomunitat, per al seu ús públic, amb la qual cosa és competència nostra el manteniment, la conservació i la gestió 
del Camí Natural. 
  
Esta actuació forma part del projecte global de la Mancomunitat de condicionament i senyalització de part de l'antic 
traçat de l'antic ferrocarril entre Carcaixent i Dénia, per a ser destinat al seu ús públic com a Camí Natural. 
  
Aquest darrer tram de l'itinerari d'aproximadament 5,4 km de longitud, se suma als 7,6 km que ja han sigut rehabilitats 
anteriorment, completant un tram d’13 km,  aproximadament, que transcorre pels termes de Carcaixent, Alzira, la 
Barraca d’Aigües Vives i Benifairó de la Valldigna. 
  
2. Per a complir amb seguretat jurídica amb l’obligació de mantenir, conservar i gestionar esta infraestructura, cal 
procedir a la creació del servei mancomunat, al qual s’haurien d’adherir posteriorment els municipis concernits, en el 
seu cas.  
  
3. Tot i que inicialment es tracta de donar resposta a la necessitat de mantenir esta infraestructura (Camí Natural de 
l’Antic Trenet al seu pas per la Ribera Alta), en previsió de que en un futur puguen sorgir altres necessitats o propostes 
per a mancomunar el manteniment o gestió d’alguna altra infraestructura o instal·lació d’ús públic, es considera 
convenient que la denominació del nou servei a crear contemple de forma genèrica eixa possibilitat.  
  
4. El finançament de les despeses generades pel servei hauran de ser assumides pels municipis o altres entitats 
participants en cada cas, d’acord amb els criteris de repartiment que per a cada infraestructura o instal·lació 
s’establisquen en les instruccions del servei, i sense perjudici de les ajudes o subvencions que es puguen aconseguir per 
a eixa finalitat. 
 
  



 

 

 

Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple la següent 
proposta d’ACORD: 
  
Primer. Aprovar la creació del «Servei mancomunat de manteniment, conservació i gestió d’infraestructures i 
instal·lacions públiques», així com les corresponents instruccions del servei. 
  
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, de les instruccions del servei.   
 
Inicialment es preveu assumir el manteniment i la gestió del camí natural de l’Antic Trenet al seu pas per la Ribera Alta, 
prèvia concreció de les condicions, amb assumpció de les corresponents obligacions econòmiques, amb les entitats 
locals participants en el camí. 
   
Segon. Facultar a la Presidència per a la formalització dels convenis o altres instruments jurídics que pogueren resultar 
necessaris per a la materialització i desenvolupament d’este acord. 
  
 
2.7. Ajust de les bases generals reguladores dels processos de selecció de la Mancomunitat 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. S’explica el contingut de l’ajust i la seua motivació. No es 
planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta va aprovar per Junta de Govern celebrada el dia 5 d’octubre de 2018, unes bases 
generals per als processos selectius de places de personal funcionari de carrera i laboral fix vacants en la plantilla, així 
com per als processos selectius de personal funcionari interí i contractat laboral temporal de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta.  
  
2. S’estima necessari a la vista de la jurisprudència existent sobre les puntuacions dels exàmens de les convocatòries, 
ajustar les bases generals introduint una modificació al respecte.  
  
3. Els serveis de la Mancomunitat han confeccionat una proposta de modificació de les bases generals. 
  
Aquesta modificació, ha sigut tractada en Mesa la Mesa General de Negociació dels Empleats públics de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta en data 11 de juny de 2020. 
 
4. Cal donar aprovació a la modificació de les bases. 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA: 

 
Primer. Aprovar l’Ajust de les bases generals per als processos selectius de places de personal funcionari de carrera i 
laboral fix vacants en la plantilla, així com per als processos selectius de personal funcionari interí i contractat laboral 
temporal de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en el sentit d’afegir a la base setena lletra d) el següent redactat: 
 
 

[...] L’acreditació del mèrit Experència requereix, en tot cas, certificat de vida laboral, actualitzat, expedit per la 

Seguretat Social. Alternativament, cas d'haver-se cotitzat mtijançant una mútua, haurà d'aportar-se certificació de la 

Mutualitat en la qual s'haguera cotitzat. No es considerar cap experiència laboral  sense que que s’haja acreditat la 

corresponent cotització. 

 
En el cas de serveis prestats en l'administració pública, s'haurà d'aportar, a més, certificació expedida per 

l'Administració Pública, en la qual consten: els serveis prestats, la jornada, total o parcial, o el nombre d’hores prestades 

en l'administració, el càrrec o condició en la qual ha prestat els serveis i detallar les funcions exercides per l'aspirant. 



 

 

 

 

En el cas de serveis prestats en l'empresa privada, s'haurà d'aportar, a més, contracte de treball o certificat d’empresa”. 

 
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat, del contingut de les bases, íntegres, amb 
l’ajust aprovat. 
 
Segon. Publicar el text íntegre de les bases ajustades en el Butlletí Oficial de la Província de València, al Tauler d’Edictes 
i en la pàgina web de la Mancomunitat. 
 
 
 
2.8. Ajust de les normes generals de funcionament de les borses de treball de la Mancomunitat de la Ribera Alta 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. S’explica el contingut de l’ajust i la seua motivació. 
 
Ateses les següents consideracions: 
 1. Per Junta de Govern en sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2018 es van aprovar les normes de funcionament 
aplicables amb caràcter general per a la gestió de les borses de treball temporal, per als processos selectius de places 
de personal funcionari interí i contractat laboral temporal que convoque la Mancomunitat de la Ribera Alta. 

  
Aquestes normes de funcionament de les borses temporals, van ser objecte d'audiència en la Mesa General de 
Negociació dels Empleats públics de la Mancomunitat de la Ribera Alta en la seua sessió de 13 de novembre de 2018, a 
fi que pels seus integrants es realitzaren les al·legacions que estimaren oportunes. 
  
2. S’ha detectat la necessitat de modificar les normes de funcionament de les borses temporals. 
2.1. Per acord de Junta de Govern de data 16 de maig de 2019, es va ampliar el “Servei mancomunat de selecció de 
personal interí mitjançant borsa de treball temporal”, per tal d’incloure en el mateix qualsevol tipus de lloc de 
treball/especialitat professional que puga resultar d’interés per als municipis adherits i/o per a la pròpia Mancomunitat. 
  
N’hi han especialitats del servei que compten en varies borses, per la qual cosa, s’estima convenient que la Junta de 
Govern aprove unes modificacions de les normes de funcionament de les borses temporals de personal per a regular el 
seu ús. 
 
2.2. A més, es planteja la necessitat de regular la situació dels funcionaris interins/contractats temporals, a l’acabament 
de la vigència del nomenament/contractació temporal. 
 
Cal ajustar el contingut de les bases en relació a eixes dues qüestions. 
  
3. Aquestes modificacions, han sigut aprovades per la Mesa la Mesa General de Negociació dels Empleats públics de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta en data 11 de juny de 2020. 
  
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, amb l’abstenció Pere Blanco Rodríguez i el vot a afvor de la resta dels presents, 
ACORDA: 

 
Primer. Aprovar l’Ajust de les normes aplicables amb caràcter general per a la gestió de les borses de treball temporal 
de la Mancomunitat de la Ribera Alta, dels processos selectius que convoque la Mancomunitat de la Ribera Alta per a 
la selecció de personal funcionari interí i contractat laboral temporal, en el sentit de redactar el punt 3.3. de les normes 
en la següent forma: 
 

«3.3. Ordre dels oferiments 

Amb caràcter general per als oferiments d’ocupació (ja siga, indistintament, oferiment de nomenament com a funcionari interí i de contractació 
laboral temporal), la Mancomunitat seguirà el nombre d'ordre dels integrants de la borsa vigent en cada moment, per a cada especialitat professional. 



 

 

 
 

Les persones que havent ostentat la condició de funcionari interí//contractat temporal de la Mancomunitat de la Ribera Alta (no  d’altres entitats) i 
durant més de 3 anys, vegen finiquitada la seua relació professional amb l’entitat per finalització de la vigència del nomenament interí o del contracte 

temporal i no hagen sigut sancionats per infracció greu o molt greu; tindran dret a accedir als nomenaments/contractacions de la seua especialitat 

professional que es plantegen (encara que siguen en altres entitats), amb preferència sobre persones de nova incorporació. Este dret preferencial 
estarà en vigor durant un màxim de 3 anys des de la finalització del seu darrer nomenament/contractació per la Mancomunitat. En el cas de coincidir 

una pluralitat de persones amb dret preferencial, l’oferiment es farà atenent a l’ordre que ocupaven en la borsa de la que procedien i, de procedir 

de borses diferents, a la persona amb major antiguitat en la Mancomunitat. Si durant la vigència del dret preferencial la persona titular del dret 
rebutja un oferiment d’ocupació ofert per la Mancomunitat este dret preferencial decaurà. 
  

En tot cas, els integrants d’una borsa de treball temporal que durant la vigència d’esta no han arribat a ser nomenats o contractats per la 
Mancomunitat, no gaudiran de cap dret a partir del moment en el que finalitze la vigència de la borsa que formaven part.» 

   
  
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat, del contingut de les normes de 
funcionament, íntegres, amb l’ajust aprovat. 
  
Segon. Publicar el text íntegre de les normes ajustades, en el Butlletí Oficial de la Província de València, al Tauler 
d’Edictes i en la pàgina web de la Mancomunitat. 
 
 
 
2.9. Pla d’Inversions 2020/2021: proposta de sol·licituds 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president explica la proposta i concreta inversions. 
Comenta també modificació de les instruccions del PPOS, per a invertir fora de terrenys propis, (per a propers anys). 
L’alcalde de Catadau pregunta si els contenidors  l’equipament informàtic, és per a tots els municipis. El president 
contesta que els contenidors sí, amb diferents tipologies. L’equipament informàtic no. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. Amb data 2 de juny de 2020 la Diputació Provincial de València aprovà la convocatòria d'ajudes del Pla d’Inversions 
(SOM) per al bienni 2020-2021. 
  
2. La quantitat assignada a la Mancomunitat de la Ribera Alta és de 358.418,36 €. 
  
3. Cal determinar les inversions a les quals destinar eixe import, ajustadament als criteris, prioritats i condicions del  Pla. 
  
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple la següent 
proposta d’ACORD 
  
Primer. Sol·licitar a la Diputació Provincial de València,  en el marc del Pla d’Inversions per al bienni 2020-2021, ajuda 
econòmica per a les inversions i per l’import que es detalla seguidament: 
  

Descripció de l' inversió IMPORT (€) 

ELEMENTS PER ALS MUNICIPIS MANCOMUNATS: 
Contenidors i cubells per a recollida de residus 

295.000,00 

ELEMENTS PER A LA PRÒPIA MANCOMUNITAT 
Nova instal·lació elèctrica en la seu, millora rampa  garatge, 
vehicle i eines manteniment, bicicletes elèctriques, i 
aplicacions i equipament informàtic. 

63.418,36 

TOTAL 358.418,36 € 

  
Segon. Facultar al president perquè dispose d’allò necessari per a l’execució d’este acord. 
  

 



 

 

 

2.10. Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. S’explica el contingut de l’ajust i la seua motivació. 
 
Ateses les següents consideracions: 
 
1. La creació de la figura de les «mancomunitats d’àmbit comarcal» constitueix una de les principals novetats de la 
recentment aprovada Llei 21/2018 de la GV. de Mancomunitats de la CV (endavant LMANC). Aquest nou tipus de 
mancomunitats es configura –segons la pròpia Llei- com una peça bàsica en una doble vessant: d’una banda, com a 
estructura associativa estable i sòlida per a la millora dels serveis oferits als ciutadans i de la seua participació en els 
afers públics i, d’altra banda, la de convertir-les en la referència bàsica per a la implementació de les polítiques i els 
serveis de la resta d’administracions públiques de la CV. 
  
2. La LMANC, al llarg del seu articulat, estableix per a les «mancomunitats d’àmbit comarcal» un règim específic i 
substancialment diferent al de la resta de mancomunitats. També estableix una sèrie de requisits i circumstàncies a 
exigir/acomplir per les mancomunitats que pretenen que se’ls reconega dita condició. 
  
3. La Mancomunitat de la Ribera Alta acompleix els requisits i les circumstàncies exigides en la  LMANC per a assolir la 
condició de «mancomunitats d’àmbit comarcal», així consta i s’acredita en l’expedient administratiu tramitat en relació 
a esta sol·licitud. 
  
4. S’estima oportú i convenient per als interessos i les aspiracions de la pròpia mancomunitat, els dels ajuntaments que 
la integren i fins i tot els dels ciutadans de la comarca, aconseguir el reconeixement de la condició de «mancomunitat 
d’àmbit comarcal» per a la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
  
5. El procediment per a la sol·licitud de qualificació de mancomunitat d’àmbit comarcal es regula en l’article 13 de la 
LMANC: “Amb els acords previs adoptats per majoria absoluta dels membres legals del ple de la mancomunitat, les 
mancomunitats ja constituïdes que no tinguen el caràcter d’àmbit comarcal podran sol·licitar en qualsevol moment la 
qualificació com a tals al departament del Consell competent en matèria d’administració local, sempre que complisquen 
tots els requisits establits per a la qualificació com a tals i així ho acrediten.” 
  
En sessió plenària celebrada en l’any 2018, el Ple de la Mancomunitat ja es va manifestar en relació a la  pretensió 
d’aconseguir el reconeixement de la condició de «mancomunitat d’àmbit comarcal». 
  
6. Per Junta de Govern en sessió celebrada el passat dia 11 de març de 2020, es va aprovar la proposta d’acord de 
modificació dels Estatuts de la Mancomunitat per tal d’ajustar-los als requeriments que la legislació vigent imposa als 
estatuts de les mancomunitats d’àmbit comarcal i a les necessitats i aspiracions de l’entitat.  
  
7. S’estima oportú i convenient ajustar la proposta de modificació dels estatuts als efectes d’ajustar la seua redacció en 
matèria de violència de gènere, així com afegir el nou servei de manteniment d’infraestructures i 
instal·lacions  públiques. 
  
8. A l’expedient consta el text de la proposta d’adaptació dels Estatuts actuals de la Mancomunitat, a doble columna. 
Consta també informe justificatiu de la proposta d’acord i informe de la Secretaria de la Mancomunitat. 
  
9. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat, tot requerint-se a l’efecte majoria absoluta. 
  
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa, per unanimitat, formula al Ple la següent 
proposta d’ACORD: 
 



 

 

 

Primer. Aprovar, amb l’objectiu d’aconseguir el reconeixement de la condició de «mancomunitat d’àmbit comarcal» a 
favor d’esta Mancomunitat de la Ribera Alta, el següent: 
  
1r. Aprovar, pel que fa esta Mancomunitat, la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat per tal d’ajustar-los als 
requeriments que la legislació vigent imposa als estatuts de les mancomunitats d’àmbit comarcal i a les necessitats i 
aspiracions de l’entitat. Així com, ajustar la seua redacció en matèria de violència de gènere e incloure el nou servei de 
manteniment d’infraestructures i instal·lacions  públiques.  
  
L’aprovació de la modificació dels Estatuts queda condicionada a l’aprovació del reconeixement de la Mancomunitat de 
la Ribera Alta com a «mancomunitat d’àmbit comarcal». La modificació aprovada entrarà en vigor simultàniament a 
l’entrada en vigor i plena eficàcia de dit reconeixement. 
  
A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, el text, a doble columna, de la modificació dels 
Estatuts aprovada. 
  
2n. Sol·licitar de la Generalitat Valenciana el reconeixement de la qualificació com a Mancomunitat d’àmbit comarcal», 
a favor de la Mancomunitat de la Ribera Alta, a l’empara de la Llei 21/2018 de la GV, de Mancomunitats de la CV, de 
data de 27 de setembre de 2018. 
  
Segon. Autoritzar a la Presidència per a la signatura de la sol·licitud del reconeixement i per a qualsevol actuació que 
resulte necessària o convenient per a portar a bon fi l’acord adoptat. 
  
Tercer. Traslladar este acord a la Direcció General d’Administració Local de la GV. 

 
 
 
2.11. Subvenció a entitats per a activitats esportives i culturals 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president explica la problemàtica i repassa la proposta 
d’acord, tot incidint en el rebuig de sol·licituds relatives a actuacions no comarcals i els motius. Es repassa la motivació 
de la denegació de diferents sol·licituds. El regidor de Esquerra unida pregunta per la subvenció a la banda de la Ribera 
i el president explica que ja compta amb un conveni específic. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta aprovà, conjuntament amb el Pressupost d l’exercici 2020, les bases de les 
subvencions a entitats sense ànim de lucre, amb destinació a programes o activitats culturals i esportives/2020”, les 
quals regulen la convocatòria, presentació de sol·licituds, reconeixement, lliurament i justificació d'ajudes i subvencions 
a entitats sense ànim de lucre que, amb domicili a alguns dels municipis de la Ribera Alta, organitzen i celebren actes 
culturals i/o esportius. 
 
 2. La Presidència, en aplicació de les bases, va aprovar la convocatòria de les ajudes-activitats culturals i/o 
esportives/2020, tot inserint-se anunci en el BOP 39, de data 26 de febrer de 2020), amb el qual s'obria el termini de 30 
dies naturals per a la presentació de projectes/sol·licituds. 
 
 3. Finalitzat el termini per a la presentació de documentació, es va reunir la Mesa Avaluadora per tal d'estudiar les 
sol·licituds i la documentació aportada i va formular proposta de resolució, de conformitat amb  la  base setena de la 
convocatòria. 
  
4. La Mesa Avaluadora ha elevat proposta d'acord a  la Junta de Govern de la Mancomunitat. 
  
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA: 



 

 

 

 
Primer. Resoldre la “Convocatòria de concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre, amb destinació a 
programes o activitats culturals i esportives/2020”, en el sentit que resulta del quadre següent: 
  
PRESSUPOST MANCOMUNITAT 10.000 € 
  

ENTITAT ACTIVITAT 
proposta de 
subvenció 

SOCIETAT ARTÍSTICA MUSICAL D'ALGINET 
IV CURS DE PERCUSSIÓ PER A 
LA RIBERA 

500,00 € 

CLUB ATLETISME CRESPO RUNNERS ALZIRA 
ACTIVITAT DE L'ESCOLA I 
CURSES CIRCUIT RIBERA DE 
XÚQUER 

El programa no 
presenta àmbit 
comarcal 

AJUNTAMENT D'ALZIRA, BIOSFIRA IV EDICIÓ BIOSFIRA 
Activitat anul·lada 
per motiu de 
l’estat d’alarma 

AGRUPACIÓ MUSICAL ARTISTICA CARLET 
CONCERT BENÈFIC PER A LA 
RESTAURACIÓ ESGLESIA DE 
CARLET 

 El programa no 
presenta àmbit 
comarcal 

CLUB FRONTENIS ALCÀNTERA DE XÚQUER 
OBERT NACIONAL DE 
FRONTENIS 

500,00 € 

AGRUPACIÓ MUSICAL DE VETERANS RIBERA 
DE XÚQUER 

2 CONCERTS EN LA COMARCA 3.000,00 € 

AJUNTAMENT D'ALZIRA, ESPARDENYÀ IV CONCURS D'ESPARDENYÀ 1.000,00 € 

NOU BASQUET ALZIRA TORNEIG MINI BASQUET 
El programa no 
presenta àmbit 
comarcal 

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR 

JORNADES DE CINEMA 
EDUCATIU, I DE DEFENSA 
PERSONAL PER A LA 
LOCALITAT DE GUADASSUAR 

El programa no 
presenta àmbit 
comarcal 

  TOTAL 5.000 € 

  
  
S’assenyala a les entitats beneficiaries de les ajudes aprovades, que resten obligades al compliment de les bases de la 
convocatòria. 
  
Segon. Notificar este acord a les entitats sol·licitants, individualitzadament i a la Intervenció de la Mancomunitat. 

 
 
 
2.12. Guardó d’honor de la Mancomunitat 2020 
El president assenyala que cal determinar la ,persona o entitat mereixedora del reconeixement del Guardo d’honor de 
la Mancomunitat 2020. Comenta una proposta inicial de guardonar al col·lectiu dels sanitaris , però ha quedat 



 

 

 

descartada. Demana altres possibles propostes. El regidor d’Esquerra Unida recorda que ja es va plantejar la possibilitat 
de guardonar a l’Escola de tabal i dolzaina. 
 
Es conclou que l’assumpte es tractarà en la pròpia sessió plenària. 
 

 
2.13. Compte general/2019: dictamen 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. L’interventor explica el rresultat i contingut del compte: 
drets reconeguts, subvencions, projectes europeus, xifres el Consorci ce la Ribera, resultat consolidat, préstecs,  
operacions de tresoreria, retards en la ,percvepció de les subvencions de les Administracions Públiques. No es planteja 
debat. 
 
Ateses les següents consideracions 
1. Pel serveis d’esta Mancomunitat s’ha confeccionat i preparat la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, així com 
també la documentació del Compte general de l’entitat corresponent a l’exercici 2019. 
Es consolida també amb el Compte general de la Mancomunitat de la Ribera Alta, els comptes  del Consorci de la Ribera 
i l’organisme autònom, Pater, de conformitat amb la 2.2 de la Lllei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, ja que la Mancomunitat de la Ribera Alta es la entitat publica amb major 
percentatge de participació en el Consorci de la Ribera. 

 
2. La Presidència, per decret número 454 de data 12/06/2020 va aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019. 

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

 
4. Correspon a la Comissió Especial de Comptes, el dictamen del Compte General 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa i Comissió Especial de Comptes, per 
unanimitat, formula al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 
Primer. Restar assabentats de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 
 
Segon. Dictaminar favorablement el Compte General del Pressupost de la Mancomunitat de la Ribera Alta de  l’any 2019 
( que inclou a mes del d’aquesta entitat els comptes del Consorci de la Ribera i de  l’organisme autònom d’aquest Pater 
consolidant-los en el mateix)   
 

COMPTE GENERAL 2019 MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI / EXERCICI 2019 
 

CONCEPTES 
DRETS 
RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES 

AJUSTOS 
RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

           a) Operacions corrents 4.233.017,80 4.235.876,30  -2,858,50 

            b) Operacions de capital 114,672,28 209.614,04 -94.941,76 

1. Total operacions no financeres (a+b) 4.347.690,08 4.445.490,34 -97.800,26 

           c) Actius financers    

           d) Passius financers 460.000,00 512.543,72 52.543,72 

2. Total operacions financeres 460.000,00 512.543,72 -52.543,72 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 4.807.690,08 4.958.034,06 -150.343,98 

 
AJUSTES: 

   
 



 

 

 

3. Crèdits gastats financiats amb romanent de 
tresoreria para despeses generals 

 
358.331,24 

 
 
 
 
 
 

4.  Desviacions de finançament negatives de l’exercici 

272.696,20 

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici. 233.146,30  

II.- TOTAL AJUSTS 
397.881,14  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 
 247.537,16 

 
ROMANENT DE TRESORERIA a 31 / XII / 2019 
 

C O M P O N E N T S  I M P O R T S  A N Y  

1. (+) Fons líquids....................... 
 
 -261.390,13 

2. (+) Drets pendents de cobro........... 
 
 

 
2.265.543,72 

  - (+) del Pressupost corrent 
   
- (+) de Pressupostos tancats 
 
  - (+) de operacions no pressupostàries 

1.467.819,76 
 

775.955,03 

21.768,93 

3. (-) Obligacions pendients de pago 

 

1.462.774,38 

 

- (+) del Pressupost corrent 
 

- (+) de Pressupost tancats 
 

- (+) de operaciones no presupuestarias 

634.183,00  

4.230,39 

824.360,99 

4. Partides pendents d’aplicació 
 
             (-) cobros realitzats pendents d’aplicació definitiva 
 

(-) pagos realitzats pendents d’aplicació definitiva 

 
 
90,00 

-90,00 

I. REMANENT DE TRESORERÍA TOTAL (1+2-3)  541.289,21 

II. Saldos de dudos cobrament 
 
III. Exces de financiació afectada 

82.497,84 
 
210.676,73 

 
IV. Remanent de tresoreria para gastos generals (I-II-III) 
 

248.114,64 

 
Se sotmet a informació pública el Compte General dictaminat, durant 15 dies hàbils i 8 mes mitjançant anunci en el BOP 
per a la tramitació corresponent. 

 
Segon.  Adjuntar com anexe la Liquidació consolidada de la Mancomunitat, el Consorci de la Ribera i Pater. 
 
Tercer.  Rendir compte del mateix a la Sindicatura de Comptes i als organismes que legalment procedisca. 
 
 
 
3 ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA. 
Es van tractar el següents assumptes: 



 

 

 

 
3.1. Estacions de la FEVE abandonades: L’alcalde d’Alginet comenta que han rebut una carta dient que van a arreglar-
ho. El president comenta que està prevista una reunió per al tractar els assumptes de tots els pobles de la línia. 
 
3.2. El president comenta que està estudiant-se la possibilitat de facilitar/contractar conjuntament la redacció dels 
PMUS, el qual s’exigeix/valora en el PLA D’INVERSIONS DE LA DIPUTACIÓ.  Tots els presents queden assabentats. 
 
 
 
4. PRECS I QÜESTIONS 
Es van produir les següents intervencions: 
 
4.1. El president comenta que hui mateix, es constitueix la comissió de mancomunitats de la FEMP i que ell estarà en 
representació de Mancomunitat. També comenta que s’ha constituït una Mesa de Reconstrucció de la CV amb 
representació de les diferents publiques i que hi participa Txema. 
 
4.2. L’alcalde d’Alginet pregunta per possibles línies d’actuació per a reduir l’atur. El president explica que trauran línies 
de subvencions de la Generalitat per a intentar millorar la situació. 
 
4.3. Es comenta que l’alcalde de Gavarda és candidat a president del PP, en la província de València. 
 
4.4. Propera sessió plenària: serà en en Alberic el dia 22/VII/2020, a les 19.30 h. S’assenyala que s’haurà de mirar per 
l’aforament del local. 
 
 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, el president alça la sessió, a les 14.14 h de la qual, com a secretari, estenc esta 
acta. 
 
El president                                                                                                                         El secretari 


