
2.5. MODIFICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA INCLUSSIÓ 
DE  L'ASSEGURANÇA PROFESSIONAL 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
 

Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta ofereix als municipis hi adherits el “Servei mancomunat 

d'assistència tècnica».. 
 

2. Diversos tècnics/tècniques han fet arribar a la Mancomunitat que les tasques que realitzen als 

municipis adscrits al servei fan necessàries subscriure una assegurança de responsabilitat civil 

especifica. 
 

3. S’ha elaborat informe tècnic favorable sobre esta qüestió: 
 

4. El cost que suposa la contractació d’esta assegurança haurà de ser sufragat pels ajuntaments dels 

municipis que per raó de les funcions dels tècnics/tècniques es tinguen que formalitzar.  
 

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

 

Es formula al Ple la següent proposta d’ACORD: 
 

Primer. Modificar les instruccions del "Servei Mancomunat d'Assistència Tècnica" en el sentit 

d'incloure en les quotes a liquidar als ajuntaments adherits, la despesa corresponent de 

l’assegurança, als tècnics que per les seues funcions siga necessari formalitzar, en la següent forma:  
 
 
3ª IMPORT DEL SERVEI MANCOMUNAT. 
 
L’import total del servei mancomunat a satisfer per cada municipi estarà en funció de la dedicació horària sol·licitada per 

l’Ajuntament, d’acord amb els següent quadre de detall: 
 

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL 
DEDICACIÓ COST  ANUAL   COST ASSEGURANÇA 

1 dia /setmana (7 h.) durant 11 mesos a l'any.  6.900 €/any  

2 dies /setmana (14 h.) durant 11 mesos a l'any. 13.600 €/any  

3 dies /setmana (21 h.) durant 11 mesos a l'any, 20.250 €/any  

4 dies /setmana (28 h.) durant 11 mesos a l'any, 26.850 €/any  

5 dies /setmana (35 h.) durant 11mesos a l'any, 33.400 €/any  

 

ARQUITECTURA 
DEDICACIÓ COST  ANUAL   COST ASSEGURANÇA 

1 dia /setmana (7 h.) durant 11 mesos a l'any.  7.900 €/any  

2 dies /setmana (14 h.) durant 11 mesos a l'any. 15.700 €/any  

3 dies /setmana (21 h.) durant 11mesos a l'any, 23.400 €/any  

4 dies /setmana (28 h.) durant 11 mesos a l'any, 31.000 €/any  

5 dies /setmana (35 h.) durant 11 mesos a l'any, 38.500 €/any  

 

ENGINYERIA FORESTAL I DEL MEDI RURAL 
DEDICACIÓ COST  ANUAL   COST ASSEGURANÇA 

1 dia /setmana (7 h.) durant 11 mesos a l'any.  7.900 €/any  

2 dies /setmana (14 h.) durant 11 mesos a l'any. 15.700 €/any  

3 dies /setmana (21 h.) durant 11 mesos a l'any, 23.400 €/any  

4 dies /setmana (28 h.) durant 11 mesos a l'any, 31.000 €/any  

5 dies /setmana (35 h.) durant 11mesos a l'any, 38.500 €/any  



 

 

A requeriment de qualsevol municipi, la Mancomunitat estudiarà la possibilitat i condicions per a la prestació del servei en 

un règim de dedicació horària distint als previstos en l’anterior graella.  
 

Este import serà revisable anualment i s’aprovarà conjuntament amb els pressupostos anuals de la Mancomunitat, en 

funció de l’evolució dels costos salarials, i serà objecte de la corresponent liquidació de la quota econòmica als ajuntaments. 
 

Es formalitzarà una assegurança per als casos en què estos/estes professionals hagen de redactar projectes tècnics, realitzar 

direccions d’obra i altres tasques semblants que impliquen una responsabilitat qualificada especial. 
 

Els imports que figuren en les taules corresponents al preu per mòdul d’adhesió s’incrementarà en la quantia corresponent 

a l’assegurança que, per raó de les seues funcions, puga considerar-se necessari formalitzar. 
 

L'import de l'assegurança, si es el cas,  s'abonarà junt a la liquidació corresponent una vegada presentat el rebut 

corresponent pel treballador/a  
 

L’impagament de la quota en el període assenyalat en la liquidació podrà comportar el cessament de la prestació del servei 

mancomunat.  
 
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. 
 

 


