
2.4. CREACIÓ D’UN CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS EN ELS MUNICIPIS ADHERITS AL SERVEI 
MANCOMUNAT DE SERVEIS SOCIALS. 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 

Ateses les següents consideracions: 

1. Per resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de 29 de 

desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, es convoquen 

per a l’exercici 2018 les subvencions per a impulsar l’elaboració de plans municipals d’inclusió i 

cohesió social, als articles 3 i 4 de l'ORDRE 11/2017,  reguladora de la subvenció per al 

desenvolupament de plans municipals d’inclusió i cohesió social, es determina l'obligatorietat de 

crear el Consell d'Inclusió. 

 

2. Entre els fins de la Mancomunitat de la Ribera Alta a l' article 6 dels seus  Estatuts, està la 

Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació o 

risc d’exclusió social. 

3. Per resolució de la Presidència de data 14/2/2018, s'incoà el procediment tendent a la redacció i 

aprovació d'un Pla Comarcal d'Inclusió i Cohesió Social concorde a l'estructura del Pla Valencià 

d'Inclusió i Cohesió Social 2017-2020 de la Generalitat.  

4. El personal tècnic dels serveis socials de la mancomunitat, han elaborat una memòria en la que es 

manifesta la conveniència d' elaborar un pla municipal d'inclusió i cohesió social, així com crear el 

Consell municipal d'inclusió i drets socials, com una eina de planificació, ordenació, gestió i direcció 

de mesures i accions d'inclusió i cohesió social vinculades la comarca, que siga elaborat per la 

Mancomunitat a través d'un procés participatiu i transversal, seguint l'estructura del Pla Valencià 

d'Inclusió i Cohesió Social com a marc de referència. 

 

5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat.  

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

 

Es formula al Ple la següent proposta d’ACORD: 
 

PRIMER.- Ratificar la resolució de Presidència de data 14/2/2018, tot aprovant l' inici de la 

elaboració d'un Pla Comarcal d'Inclusió i Cohesió Social concorde a l'estructura del Pla Valencià 

d'Inclusió i Cohesió Social 2017-2020 de la Generalitat.   

SEGON.- Assolir el compromis de crear el Consell Municipal d'Inclusió i Drets Socials de la 

Mancomunitat de la Ribera Alta, com una eina de planificació, ordenació, gestió i direcció de 

mesures i accions d'inclusió i cohesió social vinculades la comarca, amb un caracter participatiu i 

transversal, seguint l'estructura del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social com a marc de referència. 

 

TERCER. Facultar a la Presidència per a tot allò necessari per a l’execució i desenvolupament d’este 

acord. 
 

QUART.- Traslladar estos acords a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 

 

 


