
 
 

 

ESBORRANY 

 

PLE DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

 

Sessió ordinària 
 

Lloc:    Plataforma telemàtica de la Mancomunitat 
Data:  29 de juliol de 2021 

Sessió núm.       1/2021 
Hora:     18.00h a 19.45 

 
ASSISTENTS:   
President: Txema Peláez Palazón 
Vocals:   37 
 
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. 
 
Altres assistents: J. Lluis Blanco Vega, secretari, José Jesús Ribes Feliu interventor; Sergio Machí 
Felici, gerent. 
 
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 ordinària 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 DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
2.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
2.1. Servei conjunt de recollida i control d'animals abandonats, per a la Ribera i la Safor: recolza-
ment de la iniciativa, assumpció d’obligacions i aprovació de conveni de cooperació 
2.2. Aprovació del contracte programa amb la GV, per a la col·laboració i coordinació en matèria 
de serveis socials, “Contracte programa amb entitats locals per a la col·laboració i coordinació 
interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024” 
2.3. Modificació Plantilla i RLT: creació de places i llocs de treball de conformitat al Contracte/Pro-
grama per als Serveis Socials 2021/2024 
2.4. Adhesió al nou Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Afers Social, la GV i l’Agenda 
2030, per a la implantació del “SIUSS” 
2.5. Pla de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar a la Mancomunitat de la 
Ribera Alta: ajust a la normativa actual 
2.6. Adhesió al nou Conveni entre l’AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributa-
ria i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les EELL, amb sol·licitud d’inclusió de les manco-
munitats 
2.7. Conveni amb l’Ajuntament d’Alzira per a la recuperació del Camí Natural de l’Antic Trenet: 
modificació de les aportacions de la Mancomunitat 2022-2023 
2.8. Reglament de la Via Verda de l’Antic Trenet Carcaixent-Dènia: ajust 
2.9. Reglament del servei de recollida de residus de la Mancomunitat: aprovació definitiva 
2.10. Liquidació i Compte General/2020 



 
 
2.11. Modificació de crèdits 14/2021 
2.12. Sol·licituds de compatibilitats: 

2.12.1. Psicòleg del servei UPCCA 
2.12.2. Enginyer Industrial del Servei d’ assistència tècnica 
2.12.3. Arquitecte del Servei d’assistència tècnica. 
2.12.4. Arquitecte superior del Servei d’assistència tècnica. 
2.12.5. Enginyer agrícola del Servei d’assistència tècnica. 

2.13. Guardó d’honor de la Mancomunitat/2021. 
2.14. Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat (adaptació al que preveu la llei 21/2018 de la GV, 

de mancomunitats de la CV, per a les mancomunitats d’àmbit comarcal): aprovació definitiva, pel que 
fa esta mancomunitat, amb incorporació de puntualitzacions resultants dels informes emesos 
per la Comunitat Autònoma i la Diputació Provincial (prèvia aprovació de la urgència) 
2.15. Aprovació del contracte programa amb la Diputació, per a la col·laboració i coordinació en 
matèria de serveis socials/2021-2024 (prèvia aprovació de la urgència). 
3.ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA 
4.PRECS I QÜESTIONS 
 

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



 
 
Oberta la sessió per la Presidència excusa al gerent, que està en Sao Tomé, amb el projecte de 
cooperació. Comenta els motius per a celebrar la sessió telemàticament. es passa a tractar els 
assumptes de l’ordre del dia, amb el resultat que seguidament s’indica.  Inicialment es pensava 
celebrar presencialment, però davant l’augment dels casos de COVID d’estes darreres setmanes, 
s’ha optat per fer-la telemàtica. També comenta que, per tal d’evitar coincidir amb sessions 
plenàries, s’ha fixat l’hora a les 18:00. Tots els presentes queden assabentats i manifesten la seua 
conformitat. 
 
Des de diferents municipis es demana la paraula a la Presidència per a comentar que els dos 
representants de l’ajuntament estan connectats a la sessió amb un mateix ordinador i amb una 
única connexió. El president comenta que es considerarà dita circumstància per al còmput dels 
assistents i dels vots emesos en cada punt de l’ordre del dia i que en la relació d’assistents es farà 
constar, més detalladament, este extrem. 
 
 
Seguidament la Presidència comença amb el tractament dels punts de la sessió amb el resulta 
que es transcriu. 
 
 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
Es dóna compte de l’esborrany d’acta de la sessió de data 22 de desembre de 2020, 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 de data 22 de desembre 2020, en els seus propis 
termes. 
 
 
 

2. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
En este moment el president comenta que, davant la necessitat d’absentar-se de la sessió de 
l’intervenctor de la Mancomunitat, proposta alterar l’ordre de tractament dels punts de la sessió 
que  figura en l’ordre del dia, per a tractar primerament els punts 2.10. i 2.11. Tots les presents 
manifesten la seua conformitat. 
 

 
 
2.10. Liquidació i Compte General/2020 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. L'interventor dona compte d'una proposta d’esmena puntual de l'acord 
adoptat, com a conseqüència d'un ajust la necessitat del qual s'ha detectat durant el termini 
d'exposició pública. La proposta d'esmena resulta aprovada per unanimitat. 
 
Ateses les següents consideracions: 



 
 
1. Pel serveis d’esta Mancomunitat s’ha confeccionat i preparat la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2020, així com també la documentació del Compte general de l’entitat corresponent a 
l’exercici 2020. 
 
Es consolida també amb el Compte general de la Mancomunitat de la Ribera Alta, els comptes  
del Consorci de la Ribera de conformitat amb la 2.2 de la Llei 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 863 de data 07/06/2020 va aprovar la liquidació del pres-
supost de l’exercici 2020, modificat pel decret número 912 de data 23/06/2021. 

 
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. En data 22 de juny de 2021 es va sotmetre a dictamen de la Comissio especial de Comptes, el 
dictamen del Compte General, en els termes que consten a l'expedient. 
 
5. Durant el període d'informació publica es va comprovar que algunes aplicacions pressuposta-
ries estaven incompletes, al no haver-se incorporat a l’exercici 2020, per la qual cosa, previ in-
forme d’intervenció, es va aprovar una nova liquidació  en la que es recullen i es reconeixien 
drets correctament en l’exercici pressupostari de 2020. Amb la qual cosa procedeix l'ajust del 
Compte General del Pressupost per a incorporar aquestes modificacions 

 
6. Correspon resoldre al Ple de la mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 

 
Primer. Restar assabentats de la liquidació del pressupost de l’exercici  2020  de conformitat amb 
la resolució de data 13/07/2020 que modifica l’anterior de data 07/06/2021 i 23/06/2021, 

 
RESULTAT PRESUPUESTARI / EXERCICI 2020 

CONCEPTES 
DRETS RECONEGUTS 

NETS 
OBLIGACIONS RECONE-

GUDES NETES 
AJUSTOS RESULTAT PRESSUPOSTARI 

           a) Operacions corrents 4.451.490,29 4.444.828,15 

  

6.662,14 

            b) Operacions de capital 91.224,92 59.695,71 31.529,21 

1. Total operacions no financeres (a+b) 4.542.715,21 4.504.523,86 38.191,35 

           c) Actius financers       

           d) Passius financers   147.107,85 -147.107,85 

2. Total operacions financeres   147.107,85 -147.107,85 

I. RESULTADO  PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 

4.542.715,21 4.651.631,71 -108.916,50 

  
AJUSTOS: 

    



 
 

3. Crèdits gastats financiats amb rema-

nent de tresoreria para despeses generals 

  

44.518,61 
  
  
  
  
  
  

  

4. Desviacions de financiació negatives de 

l’exercici 
271.958,11 

5. Desviacions de financiació possitives de 

l’exercici. 
64.066,02   

II.- TOTAL AJUSTES 252.410,70   

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO   143.494,20 

  
ROMANENT DE TRESORERIA a 31 / XII / 2020 

  

COMPONENTS 

I
M
P
O
R
T
S 
A
N
Y 

 

1. (+) Fons líquids....................... 

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

  - (+) del Pressupost corrent 

  - (+) de Pressupostos tancats 

  - (+) d'operacions no pressupostàries 

  
3. (-) Obligacions pendents de pagament 

 (+) del Pressupost corrent 

 (+) de Pressupost tancats 
 (+) d'operaciones no pressupostàries 

  
4. Partides pendents d’aplicació 

             (-) cobramenst pendents d’aplicació definitiva 

(-) pagaments pendents d’aplicació definitiva  

  
  
  

1.334.174,54 
724.882,75 

29.336,05 

  
  

534.595,31 
40.296,26 

1.293.671,84 

  
  
  
  

155,07 

 

I. ROMANENT DE TRESORERÍA TOTAL (1+2-3)   

II. Saldos de dubtós cobrament 
III. Excés de financiació afectada 

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 



 
 
 

Segon. Aprovar definitivament el Compte General del Pressupost de la Mancomunitat de la Ri-
bera Alta de  l’any 2020 en els termes de la resolució esmentada. 
 
Tercer. Aprovar el Compte General del Pressupost 2020 consolidat amb el Consorci de la Ribera. (AN-
NEX I) 

 
Quart. Rendir el Compte General del Pressupost de 2020 a la Sindicatura de Comptes 
 
 
 
 
2.11. Modificació de crèdits 14/2021 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. L'interventor explica la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents: 
1. Amb data 22 de desembre de 2020, el Ple de la Mancomunitat va aprovar el pressupost de 
l’entitat pera a l’exercici 2021. 

 
2. En el Pla d’Inversions 2020-2021 està contemplat la compra d’un vehicle elèctric amb un 
import de 28.000,00 euros. La subvenció que aporta la Diputació ascendeix a 25.000,00 euros, 
és pel que es fa necessari realitzar una modificació de crèdits per a dotar pressupostàriament el 
total del valor del vehicle. 

 
3. En data 22 de juny de 2021 es va sotmetre a dictamen de la Junta de Govern, la modificació 
de crèdits nº 14-2021. S’ha observat una errada en la transcripció de la partida augmentada. 
 
4. Atès l’informe de la intervenció. 

 
II. Fonaments de dret: 
1. Base 9ª. 1 de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2021. 

 
2. Cal aprovar una modificació de crèdits en el sentit d’arreplegar-hi consignació pressupostària 
per a atendre les obligacions previstes amb caràcter específic, tot considerant la impossibilitat 
de demorar-ho a exercicis posteriors. 
 
3. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament, tot requerint-se a l’efecte majoria simple. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, amb un vot en contra i el vot a favor de la resta d’assistents, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la  modificació de crèdits 14/2021, per transferència de crèdits  que 
seguidament es descriu: 

 
 



 
 

Disminucions Augments 
Partida Import Anterior Import 

disminució 
Import 
 final 

Import final Import aug-
ment 

Import an-
terior 

920 2200000 Material 
d’oficina. 

18.000,00 3.000,00 15.000,00 34.000,00 3.000,00 31.000,00 

Total disminucions 3.000,00 3.000,00 Total augments 

 

Segon. Exposar públicament l’aprovació d’este acord. 

 
 
 

En este moment abandona la sessió l’interventor. Es reprén l’ordre dels assumptes previst a la convocatòria de la sessió. 

 
2.1. Servei conjunt de recollida i control d'animals abandonats, per a la Ribera i la Safor: 
recolzament de la iniciativa, assumpció d’obligacions i aprovació de conveni de cooperació 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. 

 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta, la de la Ribera Baixa i la de la Safor venen prestant als 
municipis que les integren, el servei de recollida d’animals abandonats, mitjançant la 
contractació del servei de col·laboració d’una empresa externa. 
 
2. No obstant això, a la vista de la creixent sensibilitat social pel benestar dels animals, on cobra 
importància, més enllà dels cost i eficiència del servei, la transparència en el desenvolupament 
de l’activitat, diversos municipis han traslladat a les mancomunitats la conveniència de valorar 
altres alternatives per a donar resposta a la demanda social. 
 
3. Atenent estes peticions s’ha dut a terme un procés d’anàlisi de la iniciativa, amb estudi 
viabilitat de la prestació del servei conjunt de recollida d’animals abandonats, mitjançant la 
fórmula de gestió directa per la pròpia entitat, amb col·laboració amb entitats protectores, amb 
confecció d’un estudi econòmic i amb concreció de la fórmula més convenient per a la 
implantació, gestió i prestació de dit servei conjunt. 
 
4. Com a resultat del procés d’anàlisi s’ha conclòs que el projecte de servei conjunt de recollida 
d’animals abandonats resulta convenient socialment i viable econòmicament: 
4.0. Les respectives mancomunitats compten ja o disposaran en breu, d’acords municipals 
d’adhesió al servei conjunt  amb assumpció de les obligacions dimanants, d’un nombre molt 
elevat dels ajuntaments que les integren. 
 
4.1. Es compta amb la cessió d’un solar de titularitat municipal en el municipi de Tavernes de la 
Valldigna (sector “El Golfo”),  de 3.035 m², així com amb un solar municipal d’aproximadament 
4.062,92 m² en l’Alcúdia (Sector 15).  Tots dos solars compten amb els requisits bàsics necessaris 
per a la ubicació de les instal·lacions del servei. 
 
4.2. Des del Consorci s’ha confeccionat Informe-Estudi de la viabilitat econòmica del servei 
conjunt i proposta de Conveni de cooperació a aprovar per les diferents entitats participants en 



 
 
el servei conjunt, conveni al qual es descriuen els drets i les obligacions que, mútuament i 
recíprocament, assumeixen. De l’Informe-Estudi de la viabilitat econòmica resulta, entre d’altres 
extrems, el següent: 
a) El cost de les inversions inicials en instal·lacions, d’acord amb l’estudi tècnic preliminar, és de 
557.000 € (IVA inclòs) per cadascun dels nuclis zoològics, els quals es pretén que es financen 
mitjançant la formalització d’un préstec de 10 anys de durada. 
 
b) El cost econòmic anual que suposaria per a cada ajuntament la posada en marxa del servei, 
oscil·larà entre 1.00 i 1.50 €/habitant., depenent de les ajudes i subvencions que es puguen 
aconseguir per a la posada en marxa i manteniment del servei i dels municipis adherits. El servei 
es preveu que comence aprestar-se en l’any 2023. 
 
5. Consta en l’expedient informe dels serveis jurídics i de la Intervenció de la Mancomunitat. 
 
Fonaments: 
1. Resulta aplicable la següent normativa: 
 Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL). 

 Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (RDLeg. 781/1986)(TRRL). 

 Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV). 

 Llei 21/2018 de la GV, de Mancomunitats de la CV (LMCV). 

 Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic 

 Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les EL(ROF) (RD 2568/1986). 

 Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local (Reial decret legislatiu 2/2004) (TRLRHL) 

 Reglament de Serveis de les CCLL, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955. 

 Estatuts de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 

 Llei 4/1994 de la GV, de Protecció dels animals de Companyia. 
 

2. Resulten especialment rellevants per a l’objecte del procediment els següents preceptes: 
2.1. Art. 25.2. LBRL: El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 
.../... 
j) Protección de la salubridad pública. 
.../... 
 
2.2. Art. 6 del Estatuts de la ManRA: Fins 
La Mancomunitat po0drà assumir activitats destinades a l’atenció dels fins següents: 
.../... 
- La protecció de la Salubritat Pública. 

 
2.3. Art. 18. de la Llei 4/1994 de la GV: Para la recogida y retención de los animales abandonados y gestión de las 
adopciones, los ayuntamientos dispondrán de personal capacitado y de instalaciones adecuadas. 

 
2.4. Art. 47.2. LBRL: Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las 
corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: 
.../... 
h) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de las 
delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se impongan 
obligatoriamente. 
.../... 

 



 
 
2.5. Art. 57.2. LBRL: La suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia de la gestión 
pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 
 
2.6. Títol Preliminar, Capítol VI «De los convenios», articles 47 a 53, de la LRJSP. 
 
2.7. Art. 51 LMCV: Convenios de cooperación 
1. Las mancomunidades podrán celebrar convenios de cooperación con la administración general del Estado, la 
Generalitat, con las diputaciones provinciales, con otras mancomunidades, con otras administraciones públicas y con 
municipios no pertenecientes a ellas, para la más eficaz gestión y prestación de servicios de su competencia. 
Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a seis años. 
2. A través de los convenios de cooperación, las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo 
sector o población, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las partes, compartir las 
sedes, locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de competencias concurrentes o propias, ceder y aceptar 
la cesión de uso de bienes patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas 
oportunas para alcanzar cualquier otra finalidad competencia de las partes. 
 
3. S’estima, fruït del procés d’anàlisi de les possibilitats legals quant a la prestació del servei 
conjunt, s’ha conclòs que la fórmula idònia per a la implantació, prestació i gestió del servei 
conjunt és la d’un conveni de cooperació a l’empara de l’art. 51 de la Llei 21/2018 de la GV, de 
Mancomunitats de la CV, transcrit anteriorment. 
 

4. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat, tot requerint-se majoria absoluta. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Manifestar el recolzament al projecte de implantació, gestió i prestació d’un “Servei 
conjunt de recollida i control d’animals abandonats”, per a la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor, 
tot aprovant, pel que fa esta mancomunitat, la prestació del referit servei; amb subjecció a les 
següents condicions: 
 
1.1. El servei es prestarà pel Consorci de la Ribera, mitjançant Conveni de cooperació a firmar a 
l’empara de l’article 51 de la Llei  21/2018 de la GV, de Mancomunitats de la CV, objecte del punt 
segon d’este acord; en l’àmbit territorial de les mancomunitats participants del projecte. 
 
Els beneficiaris del servei conjunt seran els ajuntaments de les tres mancomunitats que ja han 
acceptat o accepten en el futur, la seua participació en el servei conjunt. 
 
El Consorci ce la Ribera podrà realitzar, de conformitat a la legalitat vigent, les contractacions de 
col·laboració que estime necessàries i podrà exercir les facultats/competències directament 
relacionades amb la prestació del servei que li permeta la legislació vigent. 
 
Les tres mancomunitats autoritzen al Consorci, dins del seu àmbit de competències, per a la 
contractació, prèvia la tramitació oportuna, de les operacions financeres, ja siga de préstec o de 
pòlissa, a curt o a llarg termini que puguen resultar necessàries per a la posar en marxa i 
gestionar, la prestació d’un “Servei conjunt de recollida i control d’animals abandonats”. Així 
mateix, autoritzen al Consorci per a sol·licitar les ajudes/subvencions susceptibles de 
facilitar/millorar/abaratir la prestació del servei i l’assumpció de les obligacions que dites 
sol·licituds puguen comportar. 



 
 
 

Les tres mancomunitats i, si escau, els propis ajuntaments adherits al servei conjunt, hauran de 
prestar-hi tota la col·laboració que resulte necessària per a la prestació del servei, inclòs l’exercici 
(amb l’auxili del Consorci) de facultats exorbitants com a administració pública territorial pròpia 
del seu territori, cas que això poguera resultar necessari o convenient per a la bona marxa del 
servei. 
 
1.2. Els ajuntaments adherits al servei, directament i cadascuna de les tres mancomunitats, 
indirectament i mitjançant l’aprovació del Conveni de cooperació objecte del punt segon, es 
comprometen i asseguren davant el Consorci de la Ribera la seua aportació econòmica a la 
inversió a realitzar per a la construcció de les instal·lacions necessàries per a la prestació del 
servei. Dita aportació està previst que es realitze al llarg dels 10 primer anys de vigència del 
servei, tot formant part integrants de la quota anual a satisfer per cada entitat per la recepció 
del servei, la qual diferenciarà entre el concepte “amortització de les instal·lacions” 
i el concepte “cost de la prestació del servei”. 
 

Si algun ajuntament pretenguera abandonar el servei conjunt abans de transcórrer el període de 
10 anys previst per a l’amortització de la inversió a realitzar en les instal·lacions del servei, haurà 
de satisfer igualment l’import de l’aportació econòmica a les despeses de la construcció inicial 
de les instal·lacions pendents; ja siga en un únic pagament, pel total de l’import restant pendent 
d’amortitzar o, anualment, tot fent efectiu el pagament de la part de la quota anual corresponent 
al concepte “amortització de les instal·lacions”. 
 
1.3. En el Conveni de cooperació específic per a la implantació, gestió i prestació d’un “Servei 
conjunt de recollida i control d’animals abandonats”, es regulen les relacions entre les tres 
mancomunitats i el Consorci de la Ribera i, també, les relacions amb els ajuntaments adherits al 
servei conjunt; així com les obligacions/drets que assumeixen les respectives entitats. Dit 
conveni de col·laboració és objecte del punt següent d’este acord. 
 
Segon. Aprovar, pel que fa esta mancomunitat, el Conveni de cooperació i entre el Consorci de 
la Ribera i les Mancomunitats de la Ribera Alta, de la Ribera Baixa i de la Safor, tendent a posar 
a posar en marxa i gestionar, la prestació d’un “Servei conjunt de recollida i control d’animals 
abandonats”. 
 

El conveni inclou l’Informe/Estudi econòmic confeccionat en relació a la implantació i prestació 
del servei conjunt, amb indicació de les quantitats imports que hi es preveu s’hauran d’assumir 
per cada ajuntament. Inclou també les relacions i les obligacions/drets que, mútuament i 
recíprocament, assumeixen les entitats públiques hi participants. 
 
El conveni preveu l’acceptació pel Consorci de la Ribera de la cessió de dos solars municipals, un 
en Tavernes de la Valldigna i un altre en ‘Alcúdia, per a la seua destinació a la construcció de 
sengles Nuclis Zoològics destinats a la prestació del servei i contempla, expressament, un 
tractament específic per tal de compensar l’aportació realitzada en terrenys per estos dos 
ajuntaments, pel qual, durant els primers anys de prestació del servei, en les liquidacions de 
quotes específiques per la prestació del servei a estos dos  ajuntaments, no s’aplicarà el concepte 
“amortització de les instal·lacions”. 
 



 
 
El conveni tindrà inicialment una vigència de 6 anys, prorrogables per 4 anys més. A la finalització 
dels quals es podrà, o no, tramitar novament la redacció i aprovació d’un Conveni de cooperació 
adreçat a esta mateixa finalitat. 
 
El conveni contempla, expressament, la possibilitat d’estendre la cooperació a altres municipis, 
per a la qual cosa els seus ajuntaments haurien d’aprovar l’adhesió al Conveni de cooperació, tot 
aprovant un conveni amb els mateixos termes i obligacions que les resultants per als ajuntaments 
integrants de les tres mancomunitats firmants, inicialment, del Conveni de cooperació. En tot 
cas, l’adhesió d’un altre ajuntament al servei conjunt comportarà el compromís, davant el 
Consorci de la Ribera, de realitzar l’aportació econòmica a la inversió a realitzar per a la 
construcció de les instal·lacions del servei corresponent al municipi en qüestió, la qual està 
previst que es realitze al llarg dels 10 primer anys de vigència del servei. Com que el Conveni de 
cooperació té una vigència inicial de 6 anys (màxim legal), ampliable a 4 anys més; si finalitzat el 
termini inicialment previst per a la vigència del Conveni de cooperació l’ajuntament adherit no 
aprovara la pròrroga del mateix per 4 anys més, este  haurà de satisfer, igualment, l’import 
pendent de la seua aportació econòmica a les despeses de la construcció inicial de les 
instal·lacions; ja siga en un únic pagament, pel total de l’import restant pendent d’amortitzar o, 
anualment, tot fent efectiu el pagament de la part de la quota anual corresponent al concepte 
“amortització de les instal·lacions”. 
 
En l’expedient consta exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del Conveni de 
cooperació aprovat. 
 
Tercer. Facultar al president de la mancomunitat per a dur a terme les actuacions necessàries 
per a la materialització d’este acord i, en particular, per a la formalització dels Conveni/s de 
cooperació per a la posar en marxa i gestionar, la prestació d’un “Servei conjunt de recollida i 
control d’animals abandonats”. 
 
 
 
2.2. Aprovació del contracte programa amb la GV, per a la col·laboració i coordinació en 
matèria de serveis socials, “Contracte programa amb entitats locals per a la col·laboració i 
coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-
2024” 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. Es fa referència a la inclussió en la part resolutiva de l'acord d'un condicionant 
vinculant el manteniment dels compromisos que la mancomunitat assoleix amb l¡'aprovació del 
Contracte/Programa, al manteniment de les obligacions que, amb esta  mancomunitat, resulten 
del mateix per a la GV i la Diputació Provincial. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la CV regula el Sistema de 
Serveis Socials en l’Àmbit de la CV, estructura el sistema de Serveis Socials en dos nivells 
d’atenció, mútuament complementaris i de caràcter continu, integrat i sinèrgic: atenció 
primària i atenció secundària. 
 



 
 
2. El Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció 
primària de serveis socials, té per objecte el desenvolupament de la Llei 3/2019 i ha introduït, 
amb la figura del contracte programa, un canvi en l’instrument que regula les relacions 
jurídiques i financeres, i també en les relacions de col·laboració financera entre la Generalitat 
i les entitats locals. 
 
3. L’article 19 del decret esmentat recull els compromisos i les obligacions de les parts que 
subscriguen el contracte programa. 
 
4. Les ajudes per part de la Generalitat a les entitats locals, s'atorgaran mitjançant el 
procediment de concessió directa. 
 
5. En virtud del programa les plantilles hauran de comprendre tots els llocs de treball 
degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, aprovant-se 
anualment amb ocasió de l'aprovació del Pressupost. 
 
6. En atenció a la instrucció rebuda per la  Mancomunitat de la Ribera Alta, des de la Direcció 
General de Gestió i Organització del Sistema, per Decret de Presidència nº 905 de data 17 de 
juny de 2021 es va aprovar el contracte programa, sense perjudici de la posterior ratificació 
per Junta de Govern i Ple en la propera sessió que este celebre atesa la naturalesa, 
l’envergadura i l’abast de les obligacions resultants del Contracte Programa. 
 
Fonaments de dret 
1. Normativa aplicable: 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
- Llei 3/2019 de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la CV. 
- Decret 38/2020 del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials. 
- Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
– El Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015 (articles 47 a 53), estableix el règim general 
dels convenis que subscriguem les Administracions Públiques. 
 

 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 

 
Primer. Aprovar, pel que fa a la Mancomunitat de la Ribera Alta, tot ratificant el Decret de 
Presidència 905/2021, de data 17 de juny, la subscripció amb la Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives de la GV, del “Contracte programa amb entitats locals per a la 
col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els 
exercicis 2021-2024”. 
 
El contracte programa té un vigència inicial des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de 
desembre de 2024, este podrà ser actualitzat o modificat per acord de les parts. 
 
A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del Contracte 
Programa aprovat. 
 
Segon. Manifestar el coneixement i assolir el compromís de donar compliment a les 
obligacions que per a esta Mancomunitat i per als ajuntaments participants del servei 



 
 
mancomunat de «Serveis Socials», resulten del Contracte Programa aprovat, inclosa la 
creació de places en plantilla per a atendre dites obligacions; tot mantenint el compromís i 
les places mentre dit Contracte Programa i les aportacions de la Generalitat hi contemplades, 
es mantinguen sense minva. 
 
Tercer. Traslladar esta resolució a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la GV i a 
la Intervenció d’esta mancomunitat. 
 
Quart. Sotmetre esta resolució a ratificació pel Ple de la Mancomunitat en la primera sessió 
que este celebre. 
 
 
 
2.3. Modificació Plantilla i RLT: creació de places i llocs de treball de conformitat al 
Contracte/Programa per als Serveis Socials 2021/2024. 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. Es fa referència a la inclussió en la part resolutiva de l'acord d'un punt 
explicitant que la motivació d'esta modificació de plantilla i RLT radica en donar compliment a 
les obligacions resultants del Contracte/Programa per a la prestació de serveis socials bàsics i 
que les places/llocs hi creats es mantindran mentre es mantinguen les obligacions que amb esta 
mancomunitat  resulten del mateix per a la GV i a la Diputació Provincial. 
 
Ateses les següents consideracions 
1. La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la CV regula el Sistema de Serveis 
Socials en l’Àmbit de la CV, estructura el sistema de Serveis Socials en dos nivells d’atenció, mú-
tuament complementaris i de caràcter continu, integrat i sinèrgic: atenció primària i atenció se-
cundària. 
 
2. El Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció pri-
mària de serveis socials, té per objecte el desenvolupament de la Llei 3/2019 i ha introduït, amb 
la figura del contracte programa, un canvi en l’instrument que regula les relacions jurídiques i 
financeres, i també en les relacions de col·laboració financera entre la Generalitat i les entitats 
locals. 
 
3. L’article 19 del decret esmentat recull els compromisos i les obligacions de les parts que subs-
criguen el contracte programa. 
 
5. Les ajudes per part de la Generalitat a les entitats locals, s'atorgaran mitjançant el procediment 
de concessió directa. 
 
6. En virtut del programa les plantilles hauran de comprendre tots els llocs de treball 
degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, aprovant-se 
anualment amb ocasió de l'aprovació del Pressupost. 
 
7. Procedeix atendre a esta obligació continguda en el contracte programa sobre modificació de 
la plantilla i de la RLT de personal per a l’exercici 2021, la qual, ha sigut objecte de negociació per 
la Mesa corresponent de sindicats. 



 
 
 
8. Consta a l’expedient informe sobre les modificacions. 
 
Fonaments de dret 
1. Normativa aplicable: 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
- Els articles 126 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text 
Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local. 
- L'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals. 
- El Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per RDL 5/2015. 
- La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021. 
- Llei 3/2019 de serveis socials inclussius de la CV. 
- Decret 38/2020 del Consell, de coordinació i financiació de l’atenció primària de SS. 
 

2. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, la modificació de la plantilla i de la RLT de personal per a l’exercici 2021, als 
efectes de de donar compliment a les obligacions que per a esta Mancomunitat i per als 
ajuntaments participants del servei mancomunat de «Serveis Socials», resulten del “Contracte 
programa amb entitats locals per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera 
en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024”, tot mantenint el compromís i les places 
mentre dit Contracte Programa i les aportacions de la Generalitat hi contemplades, es 
mantinguen sense minva. 
 
A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, de la modificació 
de la plantilla i de la RLT per personal per a l’exercici 2021. 
 
Segon. Traslladar esta resolució a la Intervenció d’esta mancomunitat. 
 
Tercer. Sotmetre esta resolució a ratificació pel Ple de la Mancomunitat en la primera sessió que 
este celebre. 
 
 
 
2.4. Adhesió al nou Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Afers Social, la GV i l’Agenda 
2030, per a la implantació del “SIUSS” 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. 
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta es va adherir al Conveni per a la difusió e implantació de 
SIUSS i la seua aplicació informàtica que es va signar entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials 



 
 
e Igualtat i la Generalitat Valenciana en data 13 de setembre de 2013, que a data de hui està 
extingit. 
 
2. En virtut d’este conveni el Ministeri facilità a la Generalitat Valenciana la llicencia d’us per a la 
utilització del programa informàtic, en entorn web (SISTEMA D’INFORMACIÓ D’USUARIS DE 
SERVEIS SOCIALS “SIUSS”), dins de l’àmbit de l’Administració Autonòmica, així com de les 
corporacions Locals del seu territori mitjançant l’adhesió a este conveni. 
 
3. Es planteja per part de la Generalitat Valenciana l’adhesió de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta al nou “conveni de data 1 de febrer de 2021 subscrit entre el Ministeri de Drets Socials i 
Agenda 2030 i la Generalitat Valenciana, amb acord d’adhesió de les Entitats Locals, per a la 
difusió e implantació de SIUSS i la seua aplicació informàtica i el intercanvi d’informació”, amb 
l’objectiu de continuar amb l’ús de l’aplicació SIUSS. 
 
4. Per resolució de la Presidència de data 31/03/2021 s’ha aprovat l’adhesió al Conveni, sense 
perjudici de donar-se compte en el proper Ple. 
 
Fonaments de dret 
1. Normativa aplicable: 
- El Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015 (articles 47 a 53), establix el règim general 
dels convenis que subscriguem les Administracions Públiques. En concret, l'article 47.2.a) 
reconeix expressament el tipus dels convenis firmats entre dos o més Administracions Públiques, 
l'article 48 regula els requisits de validesa i eficàcia dels convenis, l'article 49 el seu contingut i 
l'article 50 els tràmits preceptius per a la subscripció dels dits convenis. 
- L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
- Els articles 21, 22 i 57de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
- Els articles 123 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
2. Quant a la seua aprovació, correspon al òrgan que tinga atribuïda la competència sobre la 
matèria de la que tracte el contingut del Conveni i de les obligacions que implique. En aquest 
cas, es tracta d'un conveni que no comporta obligacions econòmiques per a la Mancomunitat. 
La matèria no està atribuïda al Ple de conformitat amb el que s'estableix en l'article 123 de la Llei 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 47, de tot el qual, s'infereix 
l'atribució de la seua aprovació a la Presidència, sense perjudici de donar-se compte en el proper 
Ple. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, amb una abstenciói el vot a favor de la resta d’assistents, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, pel que fa a la Mancomunitat de la Ribera Alta, l’adhesió al «Conveni de data 1 
de febrer de 2021 subscrit entre el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i la Generalitat 
Valenciana, amb acord d’adhesió de les Entitats Locals, per a la difusió e implantació de SIUSS i 
la seua aplicació informàtica i l’intercanvi d’informació”, amb l’objectiu donar continuïtat a l’ús 
de l’aplicació SIUSS.   
 



 
 
El conveni té un vigència inicial de 4 anys, prorrogables a un màxim d’altres 4 anys. 
 
A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del conveni 
aprovat. 
 
Segon. Facultar al President per a la firma del conveni per les gestions que siguen oportunes a 
tal fi. 
 
 
 
2.5. Pla de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar a la Mancomunitat de la 
Ribera Alta: ajust a la normativa actual 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. 
  
Ateses les següents consideracions: 
1. Amb data 26 de novembre de 2018 el Ple de la Mancomunitat va aprovar el Protocol d'actuació 
de prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar de la Mancomunitat de la Ribera 
Alta. 
 
2. Per l’equip d’educadors/es social de la Mancomunitat s’ha donat compte de la necessitat de 
adaptar i ajustar este protocol després de fer-lo servir els darrers anys i avaluar la seua utilitat i 
practicitat. 
 
3. A més, cal adaptar el protocol a la legislació en vigor actualment: Llei Orgànica 3/2020, de 29 
de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d’educació (LOE) i Llei  
26/2018, de 21 de desembre , de drets i garanties de la infància i l’adolescència. 

  
4. Consta a l’expedient esborrany del protocol d’actuació adaptat i actualitzat al nou marc legal. 
 
5. L' art. 6 dels Estatuts de la Mancomunitat estableix com a fi de l'entitat: Participar en la 
vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la actualització del Protocol de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme 
escolar a la Mancomunitat de la Ribera Alta 2021. 
 
A l'expedient constarà exemplar diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat del Protocol 
aprovat. 
 
Segon. Donar publicitat del Protocol de prevenció, detecció i tractament de l’absentisme escolar 
a la Mancomunitat de la Ribera Alta pels mitjans oportuns. 
 
 
 



 
 
2.6. Adhesió al nou Conveni entre l’AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació 
tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les EELL, amb sol·licitud d’inclusió de  
les mancomunitats 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. 
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta es va adherir al Conveni entre l’Agència Estatal 
d’Administració Tributaria i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria 
d’intercanvi d’informació tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitat locals, 
de l’any 2003. 
 
2. Este conveni va instituir un sistema estable de col·laboració mútua en els àmbits de gestió 
tributària, recaptació en via executiva dels tributs propis de les entitats locals, subministrament 
e intercanvi d’informació. 
 
3. Es planteja per les parts firmants del Conveni la necessitat d’establir un nou marc que regule 
l’intercanvi estable d’informació tributaria per part de l’Agència Tributaria a les Entitats Locals, 
així com convindre alguns aspectes relacionats amb la gestió recaptatòria de les esmentades 
entitats. 
 
4. Es considera convenient per als fins de la Mancomunitat l’adhesió a este nou Conveni 
 
Fonaments de dret 
1. Normativa aplicable: 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del Sector Público. 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria. 
 

2. Correspon respoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, amb un vot en contra i el vot a favor de la resta d’assistents, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, pel que fa a la Mancomunitat de la Ribera Alta, l’adhesió al Conveni subscrit 
entre l’Agència Estatal d’Administració Tributaria i la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies en matèria d’intercanvi d’informació tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria 
amb les entitats locals. 
 
A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del conveni 
aprovat. 
 
Segon. Acceptar la totalitat de les clàusules del Conveni en quan siguen d’aplicació a la 
Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 



 
 
Tercer. Reiterar la sol·licitud a la FEMP i a l’ Agencia Estatal de l’Administració Tributaria de 
inclusió de les Mancomunitats com a entitat local en el Conveni subscrit entre la AEAT i la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per a la recaptació en via executiva dels 
ingressos de dret públic de les Corporacions Locals de data 12 d'abril de 2019. A estos efectes, 
es proposa la següent modificació del conveni: 
 
On diu: 
Decimotercera. Corporaciones Locales que pueden solicitar su adhesión al Convenio. 
Podrán adherirse al este Convenio: 
– Los Municipios capital de provincia, así como los Municipios cuya población sea superior a 20.000 habitantes según 
los datos publicados por el INE para cada año y que para 2019 serán los que figuran en el Anexo VIII, en ambos casos 
respecto de sus propios recursos de derecho público. 
– Las Diputaciones Provinciales, Consejos Insulares y Cabildos respecto de sus propios recursos de derecho público 
definidos en la Cláusula Primera de este Convenio y de los que gestionen por delegación de los Municipios que se 
incluyan en su respectivo territorio. 
 

Hauria de dir: 
Decimotercera. Corporaciones Locales que pueden solicitar su adhesión al Convenio. 
Podrán adherirse al este Convenio: 
– Los Municipios capital de provincia, así como los Municipios cuya población sea superior a 20.000 habitantes según 
los datos publicados por el INE para cada año y que para 2019 serán los que figuran en el Anexo VIII, en ambos casos 
respecto de sus propios recursos de derecho público. 
– Las Diputaciones Provinciales, Mancomunidades, Consejos Insulares y Cabildos respecto de sus propios recursos de 
derecho público definidos en la Cláusula Primera de este Convenio y de los que gestionen por delegación de los Muni-
cipios que se incluyan en su respectivo territorio. 
 

Quart. Facultar al President per a la firma del conveni per les gestions que siguen oportunes a 
tal fi. 
 
Cinquè. Notificar este acord a la Federació Espanyola de Municipis i Provincies i a l’ AEAT. 
 
 
 
2.7. Conveni amb l’Ajuntament d’Alzira per a la recuperació del Camí Natural de l’Antic Trenet: 
modificació de les aportacions de la Mancomunitat 2022-2023 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. 
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents: 
1. El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, de data 22/VII/2020, es va acordar: 
“Primer. Declarar la plurianualitat de la inversió “REHABILITACIO CAMI NATURAL ANTIC TRENET CARCAIXENT-
TAVERNES DE LA VALLDIGNA PER A LA MILLORA DE MOVILITAT SOSTENIBLE”, cofinançada amb següent detall: 
 

 ANY 
  

MANCOMUNITAT 
 DE LA RIBERA ALTA 

 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€ 



 
 
 

1. L’inversió esmentada inclou : 
-contractes de serves de redacció de projectes i direcció de les obres 

- redacció projectes de pasarel.la i via verda,  per un import acumulat de 30.740,90  euros, dels quals 
ja s’ha efectuat el pagament total en 2020 
- direccions d’obra i coordinació de seguretat i salut, per import de 7.801,00 euros pasarel.la i 17. pel 
que fa a l’obra de via verda (pendents de contractar) total  ( 25.303,00 euros), que han de realizar.se 
entre 2021 i 2023 
- així com l’execució de varies obres (en tràmit de licitació i per exigències de la subvenció de l’IDAE han 
de adjudicar-se abans del 15 d’octubre)  amb els següents imports i terminis previstos: 

- Pasarel.la via verda, 452.182,40 euros euros ( per a executar-se en 4 mesos         2021-2022). 
- Desviament de la línia elèctrica per import de 17.502,00 euros ( que s’executarà també en 4 mesos (2021-2022) en el 
mateix temps que l’obra de la pasarel.la) 
-  Obres via verda  amb un pressupost de 301.454,92  euros ( que han d’executar-se en 14 mesos 2021-2023) 

 
2. D’altra banda, atès que totes les contractacions (segons els terminis de la subvenció de l’IDAE) 
han d’adjudicar-se abans del 15 d’octubre de 2021, i que la  major part de l’execució de les obres 
van a efectuar-se durant l’any 2022, cal ajustar el ritme d’execució de les obres amb el correspo-
nent fiançament, i per això procedeix modificar l’acord de plurianualitat inicialment aprovat, de-
terminant que l’aportació de la Mancomunitat prevista inicialment per 2023, s’avance fins 2022 
i es proposa a l’ajuntament d’Alzira efectuar un acord en termes semblants o aproximats. 
 
3. Ateses les necessitats exposades i els límits establerts en l’article 174 de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Modificar l’acord de plurianualitat la inversió “REHABILITACIO CAMI NATURAL ANTIC 
TRENET CARCAIXENT-TAVERNES DE LA VALLDIGNA PER A LA MILLORA DE MOVILITAT 
SOSTENIBLE, pel que fa a l’aportació de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en els següents 
termes: 
 

ANY 
MANCOMUNITAT 

 DE LA RIBERA ALTA 
AJUNTAMENT D’ALZIRA 

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

ANY 2021 38,5%                 195.500,14€ 20%                     82.315,72€ 

ANY 2022 59%                    242.837,28€ 40%                    164.631,44€ 

ANY 2023 2,5 %                    10.289,72€ 35%                   144.052,52€ 

TOTAL 411.578,61€ 411.578,61€ 

  

Es proposa a l’Ajuntament d’Alzira la modificació de les plurianualitats amb la finalitat de reduir 
l’aportació en l’any 2023 per a acumular-la a l’anualitat de 2022  per a possibilitar que l’execució 
de les obres i el ritme de finançament i pagament siga viable tenint en compte els terminis d’exe-
cució de les obres. 
 



 
 
Segon. Facultar al President de la Mancomunitat, tan amplament com en dret procedisca, per a 
la signatura, si escau, del Conveni i quantes actuacions, concrecions, i resolucions siguen 
necessàries per la execució i desenvolupament del mateix 
 
 
 
2.8. Reglament de la Via Verda de l’Antic Trenet Carcaixent-Dènia: ajust 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. 
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta va aprovar un Reglament regulador de l’ús i del funciona-
ment de la Via verda de l’Antic Trenet Carcaixent-Dènia. 
 
2. Procedeix fer una modificació en la seua redacció als efectes d’incloure el procediment a se-
guir per a l’autorització d’usos permesos, així com algun ajust de redacció. 
 
3. Els serveis jurídics han emès informe. 
 
Fonaments 
1. Normativa aplicable: 

 Article 149.1.18 de la Constitució espanyola (CE). 
 Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL). 
 Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (RDLeg. 781/1986) (TRRL). 
 Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV). 
 Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC). 
 Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic 
 Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les EL(ROF) (RD 2568/1986). 

 
2. Resulten especialment rellevants per a l’objecte d’este procediment els articles 4.1..a) i 22.2.b) 
de la LBRL, 55 del TRRL i 85 i ss i 128 i ss de la LPAC. 

 
3. S’estima convenient modificar el reglament de l’ús i del funcionament de la Via verda de l’Antic 
Trenet Carcaixent-Dènia, als efectes d’incloure el procediment a seguir per a la concessió o de-
negació de l’autorització d’usos permesos en la Via Verda, establint-se una fiança en els casos en 
els quals siga precís moure els pilons ubicats en la Via, amb la finalitat de facilitar i especificar el 
procediment a seguir. 

 
4. El procediment requereix d’aprovació inicial, exposició publica i aprovació definitiva en e cas 
de que es plantege al·legacions i/o observacions al text aprovat inicialment. El reglament entrarà 
en vigor amb la seua publicació íntegra en el BOP, posteriorment a la seua aprovació definitiva. 

 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat, tot requerint-se a l’efecte majoria simple. 
 



 
 
El Ple de la Mancomunitat, amb dues abstencions i el vot a favor de la resta d’assistents, ACORDA: 
 
Primer. Modificar el Reglament regulador de l’ús i del funcionament de la Via verda de l’Antic 
Trenet Carcaixent-Dènia amb la finalitat de facilitar i especificar el procediment a seguir. 
 
Segon. Aprovar el text definitiu del Reglament regulador de l’ús i del funcionament de la Via 
verda de l’Antic Trenet Carcaixent-Dènia. 

 
Seguidament es transcriu el text del reglament: 

 
«REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I DEL FUNCIONAMENT DE LA 

VIA VERDA DE L’ANTIC TRENET CARCAIXENT-DÉNIA. 
 

L’objectiu d’aquest reglament és doble: d’una banda, mantenir i conservar en bones condicions d’ús la Via 
Verda del Trenet Carcaixent-Dénia, a partir d’ara “Via Verda de l’antic Trenet”, d’altra, promoure tot tipus d’accions 
encaminades a la promoció, el manteniment i el desenvolupament d’aquesta Via Verda. 
 

Títol Preliminar. Descripció, ubicació i recorregut. 
 

La línia de ferrocarril en desús Carcaixent-Dènia, té una longitud de 65,649 kilòmetres en la seua totalitat, 
repartida entre els municipis de Carcaixent, Alzira, la Barraca d’Aigües Vives, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la 
Valldigna, Xeraco, Xeresa, Gandia, Bellreguard, Palmera, Alqueria de la Comtessa, Piles i Oliva a la província de Valèn-
cia i el Verger, els Poblets i Dénia a la província d’Alacant. I han transcorregut més de 40 anys des del seu tancament. 

 
El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, des de l'any 1993 desenvolupa el Programa de Camins 

Naturals. En base a aquest Programa el Ministeri ha realitzat 8.700 quilòmetres de camins naturals, dels quals uns 
1.200 aproximadament han estat vies verdes, denominació que reben a l'executar-se sobre antigues plataformes de 
ferrocarril. 

 
El 25 de maig de 2015, a la disposició final séptima de la llei 9/2015, es declara d’interés general l’obra de 

millora de la infraestructura rural el Camí Natural de l’Antic FC entre Alzira i Benifairó de la Valldigna (València). 
 
El Programa de Camins Naturals entén com a prioritària la promoció, valorització i el coneixement d'aquests 

camins entre la població, l'execució contribueix al desenvolupament socioeconòmic del medi rural, reutilitzant plata-
formes de ferrocarril, entre altres infraestructures, i permetent a la població apropar-se a la natura i al medi rural en 
general, satisfent la demanda creixent de l'ús eco-recreatiu del camp. En la tasca de promoció de les Vies Verdes que 
el Ministeri ha vingut desenvolupant, ha col·laborat eficaçment la Fundació dels Ferrocarrils establint, un cop executa-
des les obres, acords amb els promotors per a la seua difusió a nivell nacional i internacional, a través del Programa 
Vies Verdes. 
 

El gran avantatge de les Vies Verdes és que garanteixen l'accessibilitat i la universalitat d'usuaris, sense 
limitacions d'edat o capacitat física. 
    

Les Vies Verdes constitueixen un instrument ideal per a promoure en la nostra societat una cultura nova de 
l'oci i de l'esport a l'aire lliure, de la mobilitat no motoritzada. Representen un clar suport a la cultura de la bicicleta, 
en generalitzar el seu ús entre tots els ciutadans, exercint un important paper educatiu, en especial per als més joves. 

 
La Via Verda, al seu pas per Alzira (i la Barraca d’Aigües vives), té una longitud de 11.600 metres i comença 

després del terme municipal de Carcaixent, acabant el seu recorregut just en el començament del terme municipal de 
Benifairó de la Valldigna, aprofitant l’antic traçat en desús del ferrocarril Carcaixent-Dénia. 

 
L’ajuntament d’Alzira (i l’entitat local menor de la Barraca d’Aigües Vives), mitjançant la Mancomunitat de la 

Ribera Alta i el Consorci de la Ribera, ha recuperat i habilitat diferents trams de l’antic traçat del Trenet per al seu destí 
com a Via verda, amb la pretensió de recuperar el 100% de l’esmentat traçat. 
 



 
 

Títol I. Disposicions generals 
 

Capítol I: objecte i àmbit d’aplicació 
 

Article primer. 
 
1. L’objecte d’aquesta Ordenança és regular, en l’àmbit territorial del municipi d’Alzira (incloent-hi la Barraca 

d’aigües Vives) l’ús, la protecció i el funcionament de la Via Verda del Trenet, considerada com a part fonamental de 
l’equilibri del medi físic i ambiental que ens envolta, a fi d’obtenir-ne un ús racional. 

  
2. És obligatori el compliment d’aquesta Ordenança per als usuaris i per a qualsevol persona o col·lectiu que 

d’alguna manera interferisca en el funcionament i la conservació correctes d’aquest bé públic. 
 
3. Aquesta Ordenança s’ha redactat sense perjudici d’altra normativa que puga afectar l’àmbit de la Via 

Verda del Trenet. 
 

Títol II. Usos de la via verda 
 
Capítol I: Usos permesos 

 
Article segon. 
 
1. Tots els ciutadans tenen dret a usar i gaudir de la Via Verda de l’antic Trenet, d’acord amb el que estableix 

aquesta Ordenança. 
 
Es consideren usos compatibles els de circulació de vehicles que presten un servei públic i per als fins propis 

de la mateixa, com ambulàncies, bombers i policia, així com els de circulació de vehicles afectes a el servei i manteni-
ment de la Via Verda del Trenet, que circularan a no més de 20 km./h, excepte en els casos d'emergència. 

 
2. Els usuaris de la Via Verda han de complir les indicacions que pel que fa a la seua utilització hi haja en els 

senyals existents en la dita Via Verda, així com les indicacions dels agents responsables de la seua vigilància. 
 

3. La Via Verda del Trenet es destinarà a ser utilitzada com a ruta turística, ecològica i esportiva; i també, a 
la pràctica del senderisme, el passeig i el cicloturisme. N’estan permesos els usos següents: 

 Circulació de vianants i bicicletes (velocitat màxima 20 km/hora). 

 Utilització de les àrees de descans i les seues infraestructures. 

 Pas de vehicles, exclusivament pels encreuaments autoritzats, per a comunicar la trama de camins 
rurals existents als dos costats de la Via Verda, sense que en cap moment puguen superar la velocitat de 
20 km/h, i on tindran preferència de pas els vianants, els ciclistes i els altres usuaris de la Via Verda sobre 
els vehicles de motor. Aquests punts no seran aplicables als vehicles oficials que actuen en possibles 
emergències o eventualitats. 

 Pas de bestiar, exclusivament pels encreuaments autoritzats, per a comunicar la trama de camins 
rurals existents als dos costats de la Via Verda. Quan aquest pas es produïsca a través d’una via pecuària, 
el bestiar hi tindrà preferència, i en aquestes zones també serà aplicable la normativa específica sobre 
vies pecuàries. 

 Passeig a cavall o amb animals de característiques semblants. 

 Circulació de vehicles de manteniment i vigilància, sempre respectant les normes de velocitat i do-
nant prioritat a la resta d'usuaris en bici o a peu. 

 
4. Quan, excepcionalment i per motius d’interès, s’autoritzen actes públics en la Via Verda, s’hauran d’adop-

tar les mesures necessàries perquè l’afluència de persones no puga danyar la flora, la fauna o el mobiliari urbà de 
l’esmentada via. 

 
5. Respecte la preferència d'usos serà la regulada a través de la senyalització i, si no la prevista en el regla-

ment de circulació en vigor. 
 

Capítol II: Usos autoritzables 



 
 

 
Article tercer. 
 
En la Via Verda del Trenet, els usos subjectes a autorització seran els següents: 

 Proves esportives compatibles amb els usos permesos. 

 Qualsevol acció lúdica i recreativa compatible amb els usos permesos. 

 Circulació per la Via Verda de vehicles de manteniment i/o serveis. 
 
Article quart. 
 
Per a les activitats organitzades d’ús públic de la Via Verda, independentment del nombre de persones que 

hi participen, s’haurà de presentar una sol·licitud en el departament competent de l’Ajuntament d’Alzira, amb una 
antelació mínima de 20 dies abans de qualsevol celebració. La sol·licitud haurà d’incloure: 

 Característiques de l’activitat. 

 Recorregut que s’hi realitzarà. 

 Nombre de persones que participen en l’activitat. 

 Data i horari previstos. 

 Persona o persones responsables. 
 

Una vegada realitzada l’activitat, el departament responsable realitzarà una inspecció per comprovar l’estat 
de la zona on s’ha realitzat l’activitat. En cas que s’hi produïra algun deteriorament per alguna causa imputable al 
desenvolupament de l’activitat, la persona, les persones, l’entitat o les entitats responsables hauran de fer-se càrrec 
de totes les despeses produïdes en la seua reparació, així com de les possibles indemnitzacions que s’hagen de realitzar. 

  
Article Cinquè 
 
Amb caràcter excepcional i per a un ús específic i concret es podrà autoritzar el desplaçament de vehicles 

motoritzats, de caràcter agrícola o no, quan vinga exigit per l'existència d'accessos a les propietats particulars adja-
cents a la Via Verda del Trenet, l'eliminació o modificació resulte impossible, per causes materials o jurídiques. En 
l'autorització s'haurà d'especificar la finca, vehicle, punts o trams de la Vía Verda del Trenet transitables, velocitat de 
circulació i altres condicions d'ús que es considerin necessàries. L'esmentada autorització s'ha de situar en lloc visible 
mentre els vehicles transiten per la Vía Verde. 

 
Al llarg del recorregut hi han pilons movibles mitjançant una clau. En cas de ser necessari treure els pilons 

per a un ús autoritzat, es subministrarà al sol·licitant una clau del piló, previ dipòsit d'una fiança que queda establerta 
en la quantitat de 100.- €. Aquesta fiança es farà efectiva en el moment de la sol·licitud de l'autorització, i serà reinte-
grada al sol·licitant dins el termini de 15 dies des que es produeixi la devolució de la clau dels pilons. 
 

Capítol III: usos prohibits 
 
Estan prohibits específicament en la Via Verda els usos següents: 

 Circular amb qualsevol vehicle de motor, motos, motocicletes, cotxes, tractors, etcètera, excepte 
els propietaris autoritzats per a accedir als seus terrenys, vehicles autoritzats per la Mancomunitat de la 
Ribera Alta, vehicles de la Conselleria de Territori i Habitatge, vehicles del Seprona i vehicles oficials que 
actuen en emergències. 
 Superar els límits de velocitat establerts per a les bicicletes i altres vehicles, que és de 20 km/hora, 
a excepció de vehicles que actuen en emergències. 

 Portar animals solts i permetre’ls l’accés a zones arbustives, repoblades a on puguen realitzar dany 
a la vegetació o a la fauna. 

 No recollir els excrements dels animals i/o embrutar el mobiliari públic amb els seus orins.   

 Utilitzar la Via Verda amb la finalitat de pasturatge. 

 Encendre foc en llocs no autoritzats expressament per a la crema. 

 Caçar o perseguir qualsevol tipus d’animal. 

 Destrossar o sostraure ous dels nius o dels voltants. 

 Acampar o practicar càmping. 



 
 

 Instal·lar qualsevol tipus de modalitat publicitària, així com efectuar inscripcions o enganxar car-
tells. 

 Qualsevol manipulació que es realitze sobre arbres, plantes i fongs. 

 Tallar flors, branques o espècies vegetals. 

 Lligar engronsadores, escales, ferramentes, bicicletes, etc, als arbres i altres espècies vegetals. 

 Enfilar-se o pujar als arbres. 

 Talar o podar arbres sense autorització expressa. 

 Escorçar els arbres fent inscripcions o anellats. 

 Qualsevol altre ús no inclòs en els autoritzats. 
 

 
Article seté. 
 
S’inclouen com a prohibits tots els actes que representen un atemptat a la correcta conservació i manteniment 

de la Via Verda, com ara: 

 L’abocament de residus perillosos, residus sòlids urbans, runes de demolició, aigües residuals, pa-
pers, plàstics, etc., o qualsevol tipus de residu. 

 Actuacions vandàliques, pintura, trencament o destrosses en els senyals i el mobiliari urbà existent 
a la Via Verda. 

 Actuacions vandàliques en les plantacions existents al llarg de tot el recorregut de la Via Verda, bé 
siga arbratge, arbustos o altres espècies. 

 Mal control dels regs en les parcel·les que confronten amb la Via, amb filtracions i/o humitats im-
portants en aquesta. 

 
Capítol IV:Règim dels usos 
 

Article huité 
 
1. Els usos i activitats permesos no precisaran autorització de l'òrgan competent, sense perjudici que hagin 

de ser objecte de llicència o autorització administrativa d'una altra índole per altres òrgans o administracions públi-
ques. 

 
2. Els usos i activitats autoritzables precisaran autorització de l'òrgan competent, sense perjudici que també 

hagin de ser objecte de llicència o autorització per altres òrgans o administracions públiques. 
 
Article nové 
 
La sol·licitud d'autorització d'activitats i usos autoritzables s'ajustarà a el següent procediment: 
 
1. L'interessat podrà presentar la seua sol·licitud a la Mancomunitat de la Ribera Alta, a través de la seu 

electrònica, a l'Ajuntament d'Alzira de conformitat amb el previst a l'article 16 de la Llei 39/2015 de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 
Les sol·licituds hauran de contenir el que s'estableix a l'article 66 de la mateixa Llei, acompanyant un croquis 

indicant l'àmbit sobre el qual es formula l'autorització. La sol·licitud de l'autorització és dirigirà al President de la Man-
comunitat Ribera Alta. En cas, de ser precís treure algun pilon per a un ús autoritzat, es dipositarà pel sol·licitant una 
fiança en la quantitat de 100.- €. 

 
2. Si la recepció de la sol·licitud és formalitza a l'Ajuntament d’Alzira, aquest ho traslladarà a la Mancomunitat 

Ribera Alta en un termini de 5 dies naturals a comptar des del dia de registre d'entrada. Si la documentació presentada 
fos incompleta, la Mancomunitat Ribera Alta requerirà a l'interessat per a que l'esmene en el termini de 10 dies hàbils. 
Si no completes la documentació en el termini senyalat se li tindrà per desistit de la seua sol·licitut. 
 

3. La Mancomunitat Ribera Alta remetrà a l'Ajuntament d'Alzira la sol·licitud per que en el termini màxim de 
20 dies examine la documentació presentada i emeta un informe al respecte a la Mancomunitat Ribera Alta. 
 



 
 

4. L'Ajuntament d'Alzira informarà la petició analitzant si el peticionari de la mateixa és el titular de la propi-
etat i si disposa o no, d'alternatives viables per accedir a la parcel·la per un altre indret. Aquest informe serà traslladat 
a la Mancomunitat Ribera Alta, per a resoldre l’autorització. 
 

5. El president de la Mancomunitat Ribera Alta emetrà la Resolució, és a dir, s'autoritzarà l'ús o bé la denegarà 
i notificarà l'Ajuntament d’Alzira i a l'interessa't la corresponent Resolució. 

 
6. L'atorgament d'una autorització meritarà el pagament de la corresponent taxa, la quantia s'establirà en la 

legislació vigent en matèria de taxes i preus públics. 
 

Article dese 
 

Les autoritzacions s'atorgaran sense perjudici de les altres llicències i autoritzacions necessàries de tercers i 
deixant fora de perill els drets preexistents sobre els terrenys o béns. 

 
No suposaran en cap cas la cessió del domini públic, ni l'assumpció per l'òrgan competent en matèria d'auto-

ritzacions, de responsabilitat respecte de la titular de l'autorització o de tercers. 
 
En les autoritzacions que afectin creus amb carretera de la xarxa autonòmica, provincial o local prevaldran 

les condicions imposades per l'òrgan titular d'aquesta en tot el que afecti a la normativa d'aplicació en matèria de 
seguretat viària. 

 
La llicència municipal per a l'execució de les obres de l'activitat o ús s'atorgarà amb posterioritat al fet que 

hagi recaigut l'autorització. 
 

Article onze 
 
L'òrgan competent podrà, en qualsevol moment, modificar o suspendre temporalment o definitivament l'au-

torització si resultés incompatible amb normes aprovades amb posterioritat, produís danys en el domini públic, impedís 
la seva utilització per a activitats d'interès públic, o així es requerís per a la seva ampliació, millora o desenvolupament. 

 
El procediment per a modificar o suspendre l'autorització s'iniciarà d'ofici o a instància de part, i serà instruït 

per l'òrgan competent. En tot cas, es donarà audiència als afectats per tal que puguin formular totes les al·legacions 
convinguin als seus drets. 

 
Article Dotzè 
 
La Mancomunitat de la Ribera Alta pot establir limitacions temporals d'ús d'aquesta, en raó a l'Interès general 

de les obres que hagin de realitzar-se en ella i per motius i necessitats de la seguretat dels usuaris. 
 

Títol III. Règim jurídic/sancionador 
 

Capítol I: Disposicions generals 
 

Article tretzè 
 
1. Les accions o omissions que infringisquen el que disposa aquesta Ordenança, seran sancionades d’acord 

amb el que estableix aquest Títol, sense perjudici de la responsabilitat civil, penal o d’un altre ordre en què puguen 
incórrer els responsables. 
 

2. La denúncia de les infraccions a la Via Verda del Trenet podrà ser realitzada: 
a) Per qualsevol persona natural o jurídica. 
b) Pels agents responsables de la vigilància de la via, fent ús de les seues funcions. 
 
3. La responsabilitat serà solidària quan siguen diversos els infractors i no siga possible determinar el grau de 

participació de cada un d’ells. 
 



 
 

4. L’exercici de la potestat sancionadora correspon a l’Ajuntament d’Alzira. L’Ajuntament d’Alzira tindrà potes-
tat sancionadora per a assegurar el correcte compliment d’aquesta Ordenança, sense perjudici de les competències 
que tinguen altres entitats o administracions. L’esmentada potestat sancionadora serà exercida ajustant-se al proce-
diment establert en la Llei 36/2015, del 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públi-
ques. 

 
Article catorzè 
 
La vigilància de la via verda correspondrà tant a l’Ajuntament d’Alzira, com a la Conselleria de Territori i Ha-

bitatge, i complementàriament al SEPRONA i a les conselleries competents en matèria de turisme, obres públiques, 
cultura i esports pel que fa a la coordinació i difusió d’iniciatives o activitats promogudes per les administracions es-
mentades. 
 

Article quinzè 
 
El control del manteniment i de les obres de modificació i/o millora seran competència de l’Ajuntament d’Al-

zira, sense perjudici de la possible gestió mancomunada o consorcida d’estes funcions.   
 
A més, les administracions més amunt indicades tindran com a responsabilitats les següents: 

 
1. La coordinació i resolució d’incompatibilitats que puguen plantejar-se entre les activitats i aprofitaments 

dels recursos naturals amb la realització de sendes i el seu ús públic. 
 
2. El foment i la divulgació de l’ús públic de les sendes. 
 
3. Aquelles altres funcions previstes en aquesta normativa o que puguen derivar-se del seu desenvolupament. 
 
Capítol II: Classificació d’infraccions i sancions 

 
Article setzè 

 
1. Es consideren infraccions administratives, en relació amb el contingut d’aquesta Ordenança, les accions o 

omissions que contravinguen el que s’hi estableix. 
 

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 

3. Es consideren infraccions lleus les següents: 
a) L’incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions corresponents. 
b) La realització de qualsevol altra acció o omissió que contravinga el que prescriu aquesta Ordenança i no 

tinga la consideració d’infracció greu ni molt greu. 
 

4. Es consideren infraccions greus les següents: 
a) L’abocament a la Via Verda de residus sòlids urbans, runes de demolició, aigües residuals i qualsevol altre 

tipus de residus. 
b) Actuacions vandàliques, pintades, trencament o destrosses, etc., en els senyals de la Via Verda. 
c) Actuacions vandàliques, pintades, trencament o destrosses, etc. en els elements del mobiliari urbà existent 

a la Via Verda. 
d) Actuacions vandàliques, pintades, trencament o destrosses, etc. en les plantacions existents, bé siga en 

l’arbratge, els arbustos o altres espècies. 
e) Superar els límits de velocitat, establits en 20 km/ hora. 
f) Circular amb bestiar. 
g) El pasturatge de qualsevol animal a la Via Verda. 
h) Portar animals solts sense subjecció. 
i) Escorçar els arbres fent inscripcions o anellats. 
j) El mal control dels regs en les parcel·les confrontants a la Via, que comporten filtracions i/o humitats im-

portants en aquesta. 
k) Qualsevol altra acció o omissió que cause una deterioració física o mediambiental que es puga estimar no 

considerable per a la Via Verda. 



 
 

l) La comissió en un any de més de dues infraccions lleus, quan així haja sigut declarat per mitjà d’una resolució 
ferma. 

m) L’execució d’activitats o actuacions sense les respectives autoritzacions, sempre que no produïsquen un 
dany irreversible sobre el medi. 
 

5. Es consideren infraccions molt greus les següents: 
a) Les accions que impedisquen l’ús de la via, així com la seua ocupació sense la deguda autorització. 
b) La tala no autoritzada dels arbres i/o de la vegetació existent. 
c) Les accions o omissions que produïsquen incendis o que suposen un risc per a la seua producció, encara que 

l’incendi no arribara a propagar-se. 
d) L’abocament de residus perillosos. 
e) Circular per la Via Verda amb qualsevol vehicle de motor, motos, motocicletes, cotxes, tractors, etc.; excepte 

en els casos autoritzats. 
f) Qualsevol altra acció o omissió que cause una considerable deterioració física o mediambiental a la Via 

Verda. 
g) La comissió en un any de més de dues infraccions greus, quan així haja sigut declarat per mitjà d’una 

resolució ferma. 
h) L’execució d’activitats o actuacions sense les respectives autoritzacions, quan produïsquen un dany irrever-

sible sobre el medi. 
 
6. El termini de prescripció de les infraccions lleus serà de sis mesos, el de les infraccions greus de dos anys i 

el de les infraccions molt greus de tres anys. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar des del 
dia en què la infracció s’haguera comés. 

 
Article dissetè. 
 
1. La comissió de qualsevol de les infraccions a què es refereix l’article anterior, podrà donar lloc a la imposició 

d’una sanció valorable econòmicament. Per la graduació de la sanció que s’hi podrà aplicar, es consideraran especial-
ment els criteris següents: 

a) Existència d’intencionalitat o reiteració 
b) Naturalesa dels perjudicis causats 
c) La reincidència, per comissió, en el terme d’un any, de més d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan 

així haja sigut declarat per mitjà de resolució ferma. 
d) Beneficis obtinguts. 
 
2. Les infraccions a aquesta Ordenança se sancionaran de la forma següent: 
a) Les infraccions lleus se sancionaran amb advertència i/o multa amb una quantia de fins a 750 euros. 
b) Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de fins als 1.500 euros. 
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa de fins als 3.000 euros. 
 
3. Les sancions imposades per infraccions lleus prescriuen a l’any, les imposades per infraccions greus als dos 

anys i les imposades per infraccions molt greus als tres. El termini de prescripció començarà a comptar des de l’endemà 
a aquell en què adquirisca fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció. 

 
4. La responsabilitat administrativa prevista en aquest Títol serà compatible amb l’exigència a l’infractor de 

la reposició de la situació alterada per ell mateix al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i 
perjudicis causats.» 
 

Tercer. Inserir anunci del reglament aprovar en el tauler d’Edictes de la mancomunitat i en el 
Butlletí Oficial de la Província de València. Cas de no rebre’s al·legacions o suggeriments, l’apro-
vació del reglament esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord, tot entrant en vigor 
amb la publicació del text íntegre. 
 
2.9. Reglament del servei de  recollida de residus de la Mancomunitat:  aprovació definitiva 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. 



 
 
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents: 
1. El Ple de la Mancomunitat en data 22 de juliol de 2020 va aprovar ajustar el servei existent 
de gestió de residus urbans per a dur a terme el servei la recollida i transport a planta de trac-
tament 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 re-
collida: modalitat porta a porta (PaP), contenidors, o combinació ambdós. 
 
Igualment, va aprovar el reglament que regula les condicions en les que la Mancomunitat de la 
Ribera Alta prestarà i el usuari utilitzarà, els serveis destinats a la recollida de residus en els mu-
nicipis adherits al servei, en previsió del compliment de les previsions legals i conveniència per a 
la bona marxa del servei. 
 
2. Ha estat publicat provisionalment el reglament en el BOP nº 106 de data 10/v/2021, durant 
un termini de 30 dies sense que s’hagen presentat al·legacions. Malgrat això, s’ha detectat que 
degut a la incorporació del municipi de Carcaixent en posterioritat a la seua aprovació inicial, 
procedeix realitzar alguna modificació en relació a la modalitat de recollida mitjançant conteni-
dors temporals. 
 
3. Per part dels serveis tècnics s’han redactat de nou els articles 17 i 18 del Reglament del serveis 
de recollida i transport de residus domèstics i comercials en l’àmbit dels municipis adherits al 
servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
 
Fonaments 
1. Normativa aplicable: 
- Article 149.1.18 de la Constitució espanyola (CE). 
- Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL). 
 -Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (RDLeg.781/1986) (TRRL). 
- Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV). 
- Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC). 
- Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic 
- Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les EL(ROF) (RD 2568/1986). 
 

2. El reglament entrarà en vigor amb la seua publicació íntegra en el BOP, posteriorment a la seua 
aprovació definitiva. 
 
3. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament, tot requerint-se a l’efecte majoria simple. 
 
El Ple de la Mancomunitat, amb sis abstencions i el vot a favor de la resta d’assistents, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el Reglament del servei de recollida i transport de residus domèstics i comercials 
en l’àmbit dels municipis adherits al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta, el qual, en la 
seua redacció regula les condicions en les que la Mancomunitat de la Ribera Alta prestarà y el 
usuari utilitzarà, els serveis destinats a la recollida de residus en els municipis adherits al servei, 
en previsió del compliment de les previsions legals i conveniència per a la bona marxa del servei. 
 
A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat. 



 
 
 
Segon. Publicar el text definitiu del Reglament en el BOP. 
 
Tercer. Facultar i delegar a la Presidència tan amplament com en dret procedisca per disposar 
quantes resolucions seguen necessàries per a l’execució d’este acord. 
 
 
 
2.12. Sol·licituds de compatibilitats: 
2.12.1. Psicòleg del servei UPCCA 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. 
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents 
1. Fortunato Tapia Cascales, és personal laboral, psicòleg, d’esta Mancomunitat, adscrit al Servei 
mancomunat d’Unitat de Prevenció de Conductes Adictives (UPCCA). 
 
2.  Fortunato Tapia Cascales ha presentat sol·licitud per compatibilitzar el lloc de treball amb 
l’activitat de  docent al organisme “Centre de formació, innovació i recursos educatius de la C.V. 
(CEFIRE) depenent de la Conselleria d’Educació i vinculat a la Fundació Universitat Empresa de 
la Universitat de Valencia. 
 
3. Resulta aplicable la Llei 53/1984 i el RD 598/1985, sobre Incompatibilitats del Personal al ser-
vei de l’administració pública, així com també la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Funció Pública 
Valenciana. 
 
4. Es tracta d’un lloc de treball en l'esfera docent com a Professor en règim de dedicació no su-
perior a la de temps parcial i amb durada determinada, resulten d’aplicació els terminis i condi-
cions generalment aplicables a l’exercici pels funcionaris públics d’activitats compatibles. 
 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, amb un vot en contra i el vot a favor de la resta d’assistents, ACORDA: 
 
Primer. Reconèixer a Fortunato Tapia Cascales, amb DNI: 20822590T, personal laboral, psicòleg, 
d’esta Mancomunitat, adscrit al Servei mancomunat d’Unitat de Prevenció de Conductes Adicti-
ves (UPCCA), la compatibilitat per a l’exercici, a temps parcial, de l’activitat de docència en Orga-
nismes dependents de la Conselleria d’Educació i vinculats a la Fundació Universitat Empresa de 
la Universitat de Valencia. 
 
Segon. Traslladar este acord a la persona interessada. 
 
 
2.12.2. Enginyer Industrial del Servei d’ assistència tècnica 



 
 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. 
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents 
1. Jorge Martorell Zornoza, és funcionari públic interí, per programa, enginyer industrial, d’esta 
Mancomunitat, adscrit al Servei mancomunat d’assistència tècnica. 
 
2. Jorge Martorell Zornoza ha presentat sol·licitud de reconeixement de la compatibilitat per a 
l’exercici de l’activitat privada professional com a enginyer industrial. 
 
3. Resulta aplicable la Llei 53/1984 i el RD 598/1985, sobre Incompatibilitats del Personal al ser-
vei de l’administració pública, així com també la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Funció Pública 
Valenciana. 
 
4. Es tracta d’un lloc de treball amb una jornada de treball en esta Mancomunitat, parcial. 
Resulten d’aplicació els terminis i condicions generalment aplicables a l’exercici pels funcionaris 
públics d’activitats compatibles. 

 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Reconèixer a Jorge Martorell Zornoza, amb DNI 20832876M , funcionari públic interí, per 
programa, enginyer industrial, 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: 

 No podrà treballar en projectes amb els quals tinga relació o coneixement en virtut de la seua condició de 
funcionari públic d’esta Mancomunitat. 

 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. 

 La jornada de treball exercida en virtut d’este reconeixement de compatibilitat no podrà excedir el percen-
tatge de jornada que li resta al funcionari per a completar la jornada ordinària de treball. 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. 
 
 
 
2.12.3. Arquitecte del Servei d’assistència tècnica. 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. 
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents 
1.Francesc Aznar Antoni, és funcionari públic interí, per programa, arquitecte superior, d’esta 
Mancomunitat, adscrit al Servei mancomunat d’assistència tècnica. 



 
 
 
2. Francesc Aznar Antoni ha presentat 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 ser-
vei de l’administració pública, així com també la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Funció Pública 
Valenciana. 
 
4. Es tracta d’un lloc de treball amb una jornada de treball en esta Mancomunitat, parcial. 
Resulten d’aplicació els terminis i condicions generalment aplicables a l’exercici pels funcionaris 
públics d’activitats compatibles. 
 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, amb una abstenció,  un vot en contra i el vot a favor de la resta d’assis-
tents, ACORDA: 
 
Primer. Reconèixer a Francesc Aznar Antoni, amb DNI 44792343G, 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: 

 No podrà treballar en projectes amb els quals tinga relació o coneixement en virtut de la seua condició de 
funcionari públic d’esta Mancomunitat. 

 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. 

 La jornada de treball exercida en virtut d’este reconeixement de compatibilitat no podrà excedir el percen-
tatge de jornada que li resta al funcionari per a completar la jornada ordinària de treball. 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. 
 
 
 
2.12.4. Arquitecte superior del serveis d’assistència tècnica 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. 
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents 
1. Manuel Cortés Fenollar, és funcionari públic interí, per programa, arquitecte superior, d’esta 
Mancomunitat, adscrit al Servei mancomunat d’assistència tècnica. 
 
2. Manuel Cortés Fenollar ha presentat 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. 



 
 
 
4. Es tracta d’un lloc de treball amb una jornada de treball en esta Mancomunitat, parcial. 
Resulten d’aplicació els terminis i condicions generalment aplicables a l’exercici pels funcionaris 
públics d’activitats compatibles. 
 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, amb un vot en contra i el vot a favor de la resta d’assistents, ACORDA: 
 
Primer. Reconèixer a Manuel Cortés Fenollar, amb DNI 20832037V, 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: 

 No podrà treballar en projectes amb els quals tinga relació o coneixement en virtut de la seua condició de 
funcionari públic d’esta Mancomunitat. 

 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. 

 La jornada de treball exercida en virtut d’este reconeixement de compatibilitat no podrà excedir el 
percentatge de jornada que li resta al funcionari per a completar la jornada ordinària de treball. 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. 
 
 
 
2.12.5. Enginyer del serveis d’assistència tècnica 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. 
 
Ateses les següents consideracions: 
Antecedents 
1. José Torres Peiró, és funcionari públic interí, per programa, enginyer agrícola, d’esta 
Mancomunitat, adscrit al Servei mancomunat d’assistència tècnica. 
 
2.  José Torres Peiró ha presentat sol·licitud de reconeixement de la compatibilitat per a l’exercici 
de l’activitat privada professional com a enginyer agrícola. 
 
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. 
 
4. Es tracta d’un lloc de treball amb una jornada de treball en esta Mancomunitat, parcial. 
Resulten d’aplicació els terminis i condicions generalment aplicables a l’exercici pels funcionaris 
públics d’activitats compatibles. 
 
5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 



 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, amb un vot en contra i el vot a favor de la resta d’assistents, ACORDA: 
 
Primer. Reconèixer a José Torres Peiró, amb DNI 20015910E, funcionari públic interí, per 
programa, enginyer agrícola, 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: 

 No podrà treballar en projectes amb els quals tinga relació o coneixement en virtut de la seua condició de 
funcionari públic d’esta Mancomunitat. 

 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. 

 La jornada de treball exercida en virtut d’este reconeixement de compatibilitat no podrà excedir el 
percentatge de jornada que li resta al funcionari per a completar la jornada ordinària de treball. 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. 
 
 
 
2.13. Guardó d’honor de la Mancomunitat/2021 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. El president explica els antecedentes i motiva 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 fer un reconèxement públic, segons l’article 1 del Regla-
ment, “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 les anteriors edicions el Guardò s’ha lliurat a favor de: 
- En l’any 2007 a l’editorial Bromera. 
- En l’any 2008, a l’edició comarcal del Levante EMV. 
- En el 2009 a Asunción Francés, presidenta de l’Associació Tyrius. 
- En el 2010 al Col·lectiu d’Ajuda i Emergència en Acció. 
- El 2011, a Jorge Martínez “Aspar”. 
- Al professor Josep Lluís Bauset, en el 2012. 
- Al pintor benimodolí Rafael Armengol, en el 2013. 
- En el 2014, al Conservatori de Música de Carcaixent. 
- En el 2015, el guardonat va ser Xúquer Viu. 
- El 2016, ho va ser la Comissió redactora de l’esborrany d’estatuts de la Mancomunitat de l’any 
1996. 
- El 2017, la Coordinadora de Centres de Ensenyament en Valencià de la Ribera. 
- Didin Puig Grau, va ser guardonada en el 2018. 
- I el cantautor valencià Francesc (Paco) Muñoz, en el 2019. 
- I, per fi, el darrer guardó, el de l’any 2020, es va lliurar a l’Assemblea d’Història de la Ribera. 
 
3. Se sotmet a consideració la determinació de la persona/entitat mereixedora de ser distinguida 
amb el Guardó/2021. Per a esta edició del Guardó, es formula la proposta que figura en la part 
resolutiva, en atenció que: 

 Va ser la primera escola de dolçaina que es va crear. Va iniciar la seua activitat, amb el 
nom d’Escola Provincial de Dolçaina, en l’any 1975, per iniciativa de l’Ajuntament d’Alge-
mesí i amb el suport de la Diputació de València. 

 Va ser una peça clau en la recuperació de la dolçaina, en uns anys en què la dolçaina 
estava en gran perill de desaparèixer, ja que quasi no hi havien dolçainers. 

 Gràcies a l’Escola, es van poder mantindre els balls processionals de la Mare de Déu de 
la Salut d’Algemesí, així com d’altres poblacions de la Ribera. 

 En l’actualitat, és l’única escola de tabal i dolçaina en la Ribera reconeguda com  tal per 
la Conselleria d’Educació. 

 Per les seues aules han passat més d’un millar d’alumnes, no sols d’Algemesí, sinó d’al-
tres municipis. Han impartit docència dolçainers com Joan Blasco (primer mestre de l’Es-
cola), Diego Ramón, Alejandro Blay o el percussionista Vicent Borràs Faenes. En aquest 
apartat, cal destacar la figura de Xavier Richart, alumne i mestre de l’Escola, actual pro-
fessor de dolçaina del Conservatori José Iturbi de València i que va actualitzar la peda-
gogia en l’ensenyament de la dolçaina i el tabal. 

 
4. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, amb un vot en contra i el vot a favor de la resta d’assistents, ACORDA: 
 
Primer. Designar com a mereixedora del Guardó d’Honor de la Mancomunitat de la Ribera Alta, 
tot atorgant-li el guardó corresponent a l’any 2021, a l’Escola Municipal de Tabal i Dolçaina d’Al-
gemesí, pel seu perseverant treball per la promoció dels instruments propis de la nostra cultura 
i de les nostres tradicions que són la dolçaina i el tabal; especialment en els anys setanta del 
proppassat segle XX, quan n’hi havia una greu mancança de dolçainers i de tabaleters i l’ús d’am-
bdós instruments estava en gran perill de desaparèixer. 



 
 
 
Segon. Fer entrega a l’Escola de Tabal i Dolçaina d’Algemesí d’un exemplar de la figura represen-
tativa de l’atorgament del Guardó d’Honor de la Mancomunitat, en acte públic, commemoratiu 
de l’aprovació d’este reconeixement. 
 
 
 
ASSUMPTES PER URGÈNCIA 
Es planteja i motiva el tractament, per urgència, dels dos següents punts inclosos en l'ordre del 
dia sense  estar prèviament dictaminats. Sotmesa a votació, la urgència resulta aprovada per 
unanimitat. 
 
 
 
2.14.  Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat (adaptació al que preveu la llei 21/2018 
de la GV, de mancomunitats de la CV, per a les mancomunitats d’àmbit comarcal): aprovació 
definitiva, pel que fa esta mancomunitat, amb incorporació de puntualitzacions resultants dels 
informes emesos per la Comunitat Autònoma i la Diputació Provincial 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. S'expliquen les puntualitzacions introduïdes al text del estatuts aprovat 
inicialment, a proposta dels informes de la Gv i de la Diputació Provincial i de la proposta 
d’esmena puntual que, en conseqüència, cal introduir a la proposta d’acord. Sotmesa  votació la 
proposta d’esmena puntual, està resulta  aprovada , amb una abstenció i el vot a favor de la resta 
d’assistents. No es planteja debat. 
 
Ateses les següents consideracions: 
0. La Mancomunitat de la Ribera Alta tramita procediment tendent a aconseguir el 
reconeixement com a mancomunitat d’àmbit comarcal, amb aprovació de modificació dels 
estatuts de l’entitat per tal d’adaptar-los a les exigències legals a eixe efecte. 
 
1. La Llei 21/2018 de 16 d'octubre, de la Generalitat, de Mancomunitats de la CV publicada en el 
DOGV núm. 8406 de 19.10.2018 (endavant LMANC), que configura un nou marc jurídic, que dis-
tingeix entre mancomunitats d’àmbit comarcal i la resta, configurant a les Mancomunitats d’àm-
bit comarcal com a un eix bàsic en la prestació de serveis als ciutadans. 
 
2. En sessió Plenària de la Mancomunitat de data 26 de novembre de 2018 es va aprovar 
sol·licitar de la Generalitat 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 LMANC. 
 
3. En sessió plenària de data 22 de desembre de 2020 es va aprovar la modificació dels Estatuts 
de la Mancomunitat per tal d’ajustar-los als requeriments de la Llei 21/2018 de la GV, de 
mancomunitats de la CV per a les mancomunitats d’àmbit comarcal; tot reiterant la sol·licitud de 
reconeixement com  tal. 
 
4. S’ha remés anunci del sotmetiment a informació pública de la proposta de modificació dels 
estatuts als ajuntaments de tots els municipis integrants de la Mancomunitat. No s’han rebut 
al·legacions, ni observacions. 



 
 
 
5. S’ha requerit als ajuntaments de tots els municipis integrants de la Mancomunitat l’adopció 
d’acord d’aprovació/ratificació de la modificació dels estatuts i de la la sol·licitud de 
reconeixement com a mancomunitat d’àmbit comarcal. 
 
6. S’ha rebut informe remés des de la Direcció General d’Administració Local en relació a les 
modificacions plantejades en els estatuts i a la sol·licitud de reconeiximent com a mancomunitat 
d’àmbit comarcal. 
 
7. S’ha rebut diferents informes remesos des de la Diputació Provincial de València Direcció en 
relació a les modificacions plantejades en els estatuts i a la sol·licitud de reconeixement com a 
mancomunitat d’àmbit comarcal. 
 
8. A la vista dels nformes s’han plantejat diferents modificacions a la proposta d’estatuts, totes 
elles puntuals. Cap d’elles de caràcter substancial. 
 
9. Els acords adoptats pels ajuntaments dels municipis integrants de la Mancomunitat, 
contemplen, expressament, la possibilitat de que el Ple de la Mancomunitat ajuste la redacció 
de la modificació dels Estatuts per tal reflectir en el text definitiu les esmenes puntuals i no 
substancials, que poguera resultar necessari introduir-hi en virtut de la resta de la tramitació del 
procediment. 
 
10. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat, tot requerint-se majoria absoluta. 
 
 
Sotmés a votació, amb una abstenció, del vocal i el vot a favor de la resta d'integrants, el Ple de 
la Mancomunitat ACORDA: 
 
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, definitivament, 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, tot incloent-
hi diferents puntualitzacions resultants dels informes emesos des de la Comunitat Autònoma i 
des de la Diputació Provincial de València. 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 i el servei d’animals abandonats. 
 
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. 
 
Seguidament es transcriu el text, íntegre, dels estatuts resultants d’este acord: 
 

ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 



 
 

PREÀMBUL 
Amb la finalitat de dotar la Ribera Alta del Xúquer d’un organisme supramunicipal que gestione, rendibilitze i ordene 
tots aquells serveis i recursos que necessiten els pobles que la integren, i fins que no ens dotem d’una llei de 
comarcalització, es crea esta mancomunitat sota la denominació oficial de Mancomunitat de la Ribera Alta. És i ha de 
ser missió de la Mancomunitat vetlar per l’àmbit comarcal, entenent i vertebrant la comarca com a comunitat natural 
i històrica, integrant i integradora del nostre país, comunitat que necessàriament ha de potenciar-se com a àrea 
adequada per a la prestació de serveis d’àmbit supramunicipal. 
Estos estatuts, sense perjudici de l’obligació de donar compliment a tot el conjunt de normes legals que li siguen 
aplicables en cada moment i de l'aplicació supletòria, per a tot allò no previst en ells, de la normativa pròpia de les 
entitats locals; constituixen la norma reguladora básica específica de la Mancomunitat. 
 

TÍTOL I. Disposicions generals 
CAPÍTOL I. Constitució de la Mancomunitat 

Article 1 
a) Els municipis que històricament han integrat la Ribera Alta, emparant-se amb el que disposa l’ordenament jurídic 
vigent, es podran adherir a esta mancomunitat. Totes les referències efectuades en aquests estatuts a municipis, 
alcaldes i plens, per a les entitats locals menors s'entendran referides a entitats locals menors, presidents i juntes 
veïnals, respectivament. 
b) Els municipis d’Alberic, l’Alcúdia, Alcàntera de Xúquer, Alfarp, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Beneixida, Benifaió, 
Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Càrcer, Carlet, Castelló, Catadau, Cotes, l’Ènova, Gavarda, Guadassuar, Llombai, 
Manuel, Massalavés, Montserrat, Montroi, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, Senyera, 
Sumacàrcer, Tous, Turís i l’entitat local menor la Barraca d’Aigües Vives, constituïxen la Mancomunitat de la Ribera 
Alta. 
Article 2 
La Mancomunitat de la Ribera Alta és una administració pública local, una entitat territorial amb personalitat jurídica 
i capacitat d’obrar plena i independent de la dels municipis que la integren, per a l’exercici dels seus fins específics. 

CAPÍTOL II. Seu 
Article 3 
La Mancomunitat de la Ribera Alta té la seu a la ciutat d’Alzira, on estaran ubicats els seus òrgans de govern i 
administració. 

CAPÍTOL III. Objecte i fins 
Article 4. Objecte 
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. 
Article 5. Facultats i potestats 
1.1. La Mancomunitat té facultat per a intervindre en totes les matèries atribuïdes als municipis, especialment quan 
l’exercici d’eixes facultats es faça a un àmbit superior al municipal. 
1.2. Els municipis adherits, davant de la necessitat o conveniència de realitzar actuacions i/o de prestar serveis, amb 
un àmbit territorial superior al d’un municipi, consideraran prioritàriament l’atenció d’eixa necessitat des de l’ens 
comarcal que és la Mancomunitat, a la qual hauran de donar audiència abans de resoldre eixe respecte. 
1.3. La Mancomunitat es postula davant de les altres administracions públiques territorials com a ens apte i idoni per 
a l’atenció de necessitats, la realització d’actuacions i/o prestació de serveis, amb un àmbit territorial superior al d’un 
municipi. 
1.4. La Mancomunitat podrà assumir la delegació d’atribucions, funcions o serveis, ja siguen de simple tramitació o 
informació o siguen resolutives, que a favor seu aprove la Generalitat Valenciana o altres administracions públiques. 
2. La Mancomunitat, per al compliment del seu objecte, podrà exercir i desenvolupar en tot el seu àmbit competencial 
i territorial d’actuació totes les potestats, facultats i funcions atribuïdes als municipis, en la condició d’ens públic 
territorial. Entre altres les següents: 
a) Potestats reglamentaria i d’autoorganització. 
b) Potestats tributària i financera. 
c) Potestat de programació o planificació. 
d) Potestats expropiatòria i d’investigació, delimitació i recuperació d’ofici dels seus béns. 
e) Presumpció de legitimitat i executivitat dels seus actes. 
f) Potestats d’execució forçosa i sancionadora. 
g) Potestat de revisió d’ofici dels seus actes i acords. 



 
 
h) Prelacions i preferències i la resta de prerrogatives reconegudes en la hisenda pública per als seus crèdits sense 
perjuí de les que corresponguen a les hisendes de l’Estat, de les comunitats autònomes i dels municipis, així com la 
inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes que preveuen les lleis. 
i) Qualsevol altra potestat o facultat reconeguda a favor dels municipis que puga resultar convenient o necessària per 
al compliment dels fins de la Mancomunitat. 
Article 6. Fins 
1. La Mancomunitat assumeix entre els seus fins la gestió mancomunada d'execució d'obres i prestació de serveis 
comuns adequats per als interessos supramunicipals sel seu territori i el foment del seu desenvolupament local. 
Concreatment, podrà assumir activitats destinades a l’atenció, entre d'altres, dels fins següents: 
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, parcs i jardins públics, gestió de residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació 
acústica, lumínica i atmosfèrica en tota classes de sòl. 
– Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Promoció i gestió de l’habitatge de promoció 
pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació. 
– Infraestructura viària i altres equipaments de la seua titularitat: pavimentació de les vies públiques i accés als nuclis 
de població. 
– Protecció i gestió del patrimoni, inclòs l’històric. 
– Seguretat ciutadana, policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis. 
– Trànsit, estacionament de vehicles, mobilitat. Transport col·lectiu urbà. 
– Fires, abastiments, mercats, consum, llotges i comerç ambulant. 
– Protecció de la salubritat pública. 
– Cementeris i activitats funeràries. 
– Abastiment d’aigua potable a domicili. Clavegueram. Evacuació i tractament d’aigües residuals. Abocaments i 
vessaments. 
– Enllumenat públic. 
– Recollida i tractament de residus. Neteja viària. 
– Serveis socials, igualtat, lluita contra la violència de gènere, immigració, avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
- Infància, joventut i gent major. 
– Cultura: promoció, activitats i equipaments culturals. Promoció del valencià. 
– Esport i temps lliure: promoció, activitats i instal·lacions. 
– Educació: participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions 
educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. 
Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats en centres públics d’Educació Infantil, 
d’Educació Primària o d’Educació Especial. 
– Desenvolupament socioeconòmic: promoció econòmica i de l’ocupació. Informació i promoció de l’activitat 
industrial, comercial, agrícola i turística. 
– Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions. 
- Sanitat i salut: activitats de promoció i prevenció. Campanyes i lluita contra plagues. 
- Recollida d’animals abandonats. 
b) La realització d’aquells serveis necessaris orientats al fet que els municipis puguen exercir les competències o 
prestar els serveis en què la legislació vigent admet que actuen. Entre altres els relatius a: 
– Gestions administratives, estadística, arxius, foment de la participació ciutadana, equipament i serveis informàtics. 
Contractació i central de compres. Recursos humans i formació. 
– Subministraments, adquisició de materials fungibles, neteja d’instal·lacions públiques. 
– Gestió, liquidació, recaptació en voluntària i/o en executiva i inspecció de qualsevol tipus d’ingressos, de dret públic 
o privat, incloent-hi la gestió de sancions en matèria de trànsit o d’altres matèries. 
c) A més, podrà prestar aquells altres serveis per als quals estiga habilitada per la legislació sectorial vigent, estatal o 
autonòmica, amb l’aprovació prèvia pel Ple de la Mancomunitat i modificació dels estatuts en el sentit d’incloure-hi 
els serveis mencionats. 

 
TÍTOL II. Òrgans, atribucions i funcionament 

CAPÍTOL I. Òrgans 
Article 7. Òrgans 
1. Els òrgans de govern i administració de la Mancomunitat seran representatius dels ajuntaments mancomunats per 
mitjà de la participació de l’alcalde i de la resta dels seus representants. 



 
 
2. Són necessaris en la Mancomunitat els següents òrgans de govern i administració: Ple, Presidència,  Vicepresidència 
o vicepresidències, Junta de Govern i Comissió Especial de Comptes. 
3. Així mateix podran constituir-se òrgans de control i participació. Entre d’altres: 
a) Comissions de seguiment de serveis. 
b) L’Assemblea de Participació Comarcal, constituïda per vocals designats per la representació d’àmbit comarcal dels 
partits polítics més rellevants, la qual es reunirà, almenys, una vegada a l’any. 
c) Òrgans complementaris en forma de consells sectorials o altres òrgans semblants per a integrar i facilitar la 
participació ciutadana en els diferents àmbits d’activitat a la comarca. 

CAPÍTOL II. El Ple 
Article 8 
El Ple és l’òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat representatiu de totes les entitats locals que la 
integren. 
Article 9 
El Ple de la Mancomunitat estarà integrat pels vocals representants de les entitats mancomunades. 
Article 10 
1. El Ple està integrat per vocals nats i vocals electes en representació dels ajuntaments integrants. S’intentarà que la 
representació de cada ajuntament reflectisca la pluralitat política del Ple. 
2. Vocals nats. Ho són els alcaldes dels municipis mancomunats. 
3. Vocals electes: Ho són els regidors triats per cada ajuntament: 
3.1. Normes per a l’elecció de vocals electes: 
a) Cadascun dels municipis i entitats locals menors integrants d’una mancomunitat d’ àmbit comarcal estarà 
representat en el ple d’aquesta per l’alcalde o alcaldessa juntament amb els representats addicionals, elegits en 
atenció a la població del municipi. 
El nombre de representats addicionals elegits en atenció a la població que correspondrà a cada entitat local s’assignarà 
segons l’escala següent de trams d’habitants: 
- Fins a 5.000: 1 
- De 5.001 a 15.000: 2 
- De 15.001 a 30.000: 3 
- A partir de 30.001 habitants, per cada tram addicional de 20.000 habitants: 1 representant més. 
b) Els vocals electes seran elegits pel Ple de l’ajuntament en la següent forma: 
1r. Els regidors/es interessats presentaran la seua candidatura. 
2n. Es confeccionarà una papereta per a la votació, amb tots els candidats. 
3r. Els regidors, en votació secreta, podran votar a favor de tants candidats com vocals electes s’hagen de triar menys 
un, amb un mínim d’1 vot i un màxim de 3 vots. 
4t. Seran designats com a vocals electes els candidats amb major nombre de vots. Els empats es resoldran 
primerament a favor de l’integrant de la candidatura electoral a les eleccions municipals més votada i, de persistir 
l’empat, a favor del candidat que ocupe un lloc més alt en aquesta candidatura. 
4. Tots els vocals podran participar en els debats. 
5. Cessament 
a) La pèrdua de la condició d’alcalde comporta el cessament com a vocal nat. 
b) Els vocals electes mantindran la seua condició fins que no siguen revocats per l’ajuntament que els va designar o 
perden la condició de regidor. 
c) Si la pèrdua de la condició d’alcalde o de regidor està motivada per l’extinció del mandat, continuaran com a vocals 
en la Mancomunitat en funcions només per a l’administració ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors. 
d) Si l’ajuntament deixa de ser membre de la Mancomunitat, els seus representants perdran la condició de vocal. 
6. Cada entitat local menor d’algun dels municipis que formen part de la Mancomunitat, que no estiga adherida com 
a una integrant més de l’entitat, podrà designar un representant davant del Ple de la Mancomunitat, amb veu però 
sense vot, triat per l’entitat local menor de conformitat amb la legalitat vigent. 
Article 11. Constitució del Ple 
1. Després de la realització d’eleccions municipals, i una vegada que els ajuntaments hagen comunicat a la 
Mancomunitat els seus representants, el president en funcions convocarà la sessió plenària per a la constitució i 
elecció de la Presidència. 
Esta sessió tindrà lloc en el període dels tres mesos següents a la constitució dels ajuntaments. Si no es convoca en el 
termini assenyalat, quedarà automàticament convocada a les 12.00 hores, del primer dissabte posterior al darrer dia 
hàbil de dit termini en el lloc de realització habitual de les sessions plenàries de constitució de la Mancomunitat. El 
secretari de la Mancomunitat notificarà la convocatòria i inclourà en l’orde del dia la constitució i l’elecció de la 
Presidència. 



 
 
2. El Ple, en la sessió d’organització, considerarà, específicament, les atribucions a delegar en la Presidència i/o en la 
Junta de Govern, per a afavorir el bon funcionament de l’organització de la Mancomunitat sense perjuí del seu control 
pel Ple. 
3. El mandat del Ple de la Mancomunitat es prolongarà fins a la realització de noves eleccions locals. Després 
continuarà en funcions fins a la data de constitució de la nova corporació. En eixe període tan sols es podrà dur a 
terme l’administració ordinària, i en cap cas podran acceptar-se acords per als quals legalment es requerisca una 
majoria qualificada. L’acta de l’última sessió plenària podrà ser aprovada per la Presidència en funcions i tres vocals 
designats entre els diferents grups comarcals. 
4. El Ple de la Mancomunitat podrà realitzar sessions en la seu de la Mancomunitat i també a la casa consistorial, o 
lloc habilitat a este efecte, dels municipis integrants. 
Article 12. Funcions del Ple 
1. Corresponen al Ple de la Mancomunitat totes les atribucions que la normativa vigent en matèria de règim local 
atribux al Ple dels ajuntaments, amb les adaptacions pertinents al règim propi de les mancomunitats. 
2. En tot cas correspon al Ple de la Mancomunitat: 
a) Triar i destituir el president. 
b) L’aprovació de la modificació o reforma dels estatuts. 
c) Admissió i separació de membres de la Mancomunitat. 
d) Fixar anualment les aportacions econòmiques dels municipis integrants de la Mancomunitat. 
e) Emetre informe sobre l’acord inicial de separació de qualsevol dels seus membres. 
f) Acordar la dissolució de la Mancomunitat i nomenar els vocals de la comissió liquidadora, així com l’aprovació de la 
proposta efectuada per esta. 
g) Totes aquelles que li atribuïsquen estos estatuts. 

CAPÍTOL III. El president. Funcions 
Article 13. La Presidència 
1. El titular de la Presidència de la Mancomunitat serà triat en la sessió constitutiva del Ple de la Mancomunitat entre 
els vocals que la integren, per majoria absoluta dels drets de vot. 
2. Si cap candidat obté majoria absoluta en primera votació, es farà una segona votació en la mateixa sessió entre els 
dos candidats que hagen obtingut el major nombre de vots. Resultarà elegit el candidat que obtinga major nombre 
de drets de vot. En cas d’empat, resultarà elegit el de major edat. 
3. El titular de la Presidència deixarà de ser-ho: 
a) En perdre la condició de vocal. 
b) Per renúncia a la Presidència, que l’haurà de formular per escrit davant del Ple de la Mancomunitat, el qual adoptarà 
un acord de coneixement i elecció de nou titular de la Presidència en el termini de temps més curt possible. 
c) Pels mateixos motius i en els mateixos termes que la legislació de règim local preveu per a la pèrdua de l’alcaldia de 
les corporacions locals. 
Article 14. Vicepresidències 
La Presidència designarà una o més vicepresidències, els titulars de les quals han de pertànyer a la Junta de Govern, 
que la substituiran per l’orde del seu nomenament en cas d’absència, vacant o malaltia, o abstenció en un 
procediment. El nombre de vicepresidències no excedirà el màxim previst en la llei de mancomunitats vigent. 
Article 15. Funcions de la Presidència 
1. Corresponen a la Presidència de la Mancomunitat totes les atribucions que la normativa vigent en matèria de règim 
local atribuïx a l’alcaldia dels ajuntaments, amb les adaptacions pertinents al règim propi de les mancomunitats. 
2. La Presidència pot delegar l’exercici de les seues atribucions de conformitat amb el que preveu la normativa vigent 
en matèria de règim local per a la delegació d’atribucions en els alcaldes dels ajuntaments. 

CAPÍTOL IV. Junta de Govern. Comissions informatives. Comissions de serveis 
Article 16. La Junta de Govern i la Comissió Especial de Comptes. 
La composició, funcionament, organització i atribucions, tant de la Junta de Govern, com de la Comissió  Especial de 
Comptes, s’han d’ajustar al que, a eixe respecte, resulte aplicable i vinculant de la normativa vigent en matèria de 
règim local. 
Article 17.  Les comissions de seguiment de serveis 
1. El reglament de cada servei mancomunat específic podrà incloure la constitució d’una comissió de seguiment del 
servei que regularà el seu funcionament, per a estudiar, debatre i informar els assumptes relacionats, sempre que 
l’entitat i el volum de les qüestions plantejades en relació amb el servei ho requerisquen. 
2. La representació en estes comissions correspondrà als municipis adherits, en proporció a la seua participació en el 
servei. 

CAPÍTOL V. Grups comarcals 
Article 18. Grups comarcals 



 
 
1. Els integrants del Ple de la Mancomunitat s’agruparan en grups comarcals, amb la finalitat de facilitar i agilitzar el 
funcionament dels òrgans de la Mancomunitat. Cada grup comarcal estarà integrat pels vocals que s’han presentat en 
les eleccions municipals en llistes d’una mateixa formació electoral. Un grup haurà d’estar constituït per, almenys, dos 
vocals designats per, almenys, dos municipis. En tractar-se de vocals designats per una formació electoral que haja 
sigut votada per, almenys, un 2 % del nombre dels vots emesos en el conjunt del municipis de la comarca, el grup 
podrà estar constituït per un únic vocal. El conjunt dels vocals que no s’integren a un altre grup comarcal es constituirà 
en grup comarcal mixt. 
2. El grup comarcal determinarà i comunicarà el nom i les sigles identificadores del grup, així com el seu portaveu, 
titular i suplent o suplents i indicarà, si de cas, l’orde de substitució. 
3. En allò no previst en estos estatuts, als grups comarcals de la Mancomunitat seran aplicables les normes de 
funcionament previstes per als grups polítics dels ajuntaments. 

CAPÍTOL VI. Funcionament del Ple i de la Junta de Govern 
Article 19. Funcionament del Ple 
Al Ple serà aplicable el règim de funcionament que la normativa vigent en matèria de règim local preveu per al Ple 
dels ajuntaments, amb les particularitats següents: 
1. Convocatòria: 
a) Les sessions ordinàries tindran lloc com a mínim una vegada per semestre. Les extraordinàries quan així ho decidisca 
la Presidència o ho sol·licite, almenys, 1/4 del nombre legal de vocals del Ple, que tinguen, almenys, 1/4 dels drets de 
vot. En este últim cas, la realització de la sessió s’ajustarà a allò que, a eixe respecte, resulte aplicable i vinculant de la 
normativa vigent en matèria de règim local. 
b) Les sessions del Ple es convocaran almenys amb cinc dies hàbils d’antelació. 
c) La notificació de les convocatòries es podrà fer via electrònica, per correu o per qualsevol altre mitjà que deixen 
constància de la seua recepció. Podrà fer-se individualment a l’integrant de l’òrgan col·lectiu o es podrà remetre a 
l’ajuntament de què forme part. S’adoptaran mesures per a facilitar l’accés dels vocals a la informació relativa als 
assumptes inclosos en l’orde del dia. 
2. Realització de sessions: 
a) El Ple es constituïx vàlidament amb l’assistència d’1/3 del nombre legal dels seus integrants, titulars o suplents, que 
tinguen 1/3 dels drets de vot. 
b) Immediatament abans del començament de les sessions plenàries els portaveus dels diferents grups comarcals es 
podran reunir per a tractar els assumptes relacionats amb la bona marxa de la sessió. 
3. Votacions: 
a) A cadascun dels representats li correspon un vot amb el mateix valor. 
b) És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de representats per a l’adopció dels acords en 
les matèries següents: 
– Acordar la modificació dels estatuts. 
– Acordar la dissolució de la Mancomunitat, després dels tràmits pertinents, i nomenar els vocals membres de la 
comissió liquidadora, així com l’aprovació de la proposta efectuada per esta. 
– Qualsevol altra matèria que així disposen estos estatuts o la normativa aplicable. 

CAPÍTOL VII. Reglament orgànic 
Article 20. Reglament orgànic de la Mancomunitat 
Es preveu, expressament, que mitjançant un reglament orgànic propi de la corporació, aprovat per majoria absoluta 
dels integrants del Ple, es podrà desenvolupar la composició, organització i funcionament dels òrgans de govern i de 
l’administració de la Mancomunitat, amb la limitació de complir i respectar, en tot cas i sense cap excepció, el que 
respecte d’eixes matèries resulte aplicable i vinculant per a les mancomunitats de municipis, de la normativa vigent 
en matèria de règim local. 

TÍTOL III. Règim jurídic. Personal. Serveis 
CAPÍTOL I. Règim jurídic dels actes 

Article 21. Règim jurídic dels actes 
1. Els actes dels diferents òrgans de la Mancomunitat emesos en l’àmbit de les seues atribucions posaran, com a regla 
general, fi a la via administrativa. 
2. Els municipis integrants de la Mancomunitat estaran vinculats als acords adoptats en el compliment dels seus fins 
pels seus òrgans de govern. En els casos previstos en estos estatuts o, si és el cas, en la legislació de la Comunitat 
Valenciana, pels quals s’exigisca la ratificació dels plens dels ajuntaments afectats, caldrà que es complisca este 
requisit. 
3. En el municipi seu de la Mancomunitat hi haurà un Registre General d’Entrada i Eixida de Documents. Els registres 
de les diverses entitats locals mancomunades tindran la consideració de registres delegats del de la Mancomunitat a 
tots els efectes d’entrada, eixida i presentació de documents. Per a facilitar als residents en els municipis membres de 
la Mancomunitat la presentació de documents relacionats amb esta, els respectius ajuntaments rebran tota instància, 



 
 
escrit o document dirigit a qualsevol dels òrgans de la Mancomunitat i dins de les 24 hores següents els hauran de 
cursar directament a l’òrgan corresponent. 
4. El valencià és la llengua pròpia de la Mancomunitat de la Ribera Alta. És la llengua utilitzada en el seu funcionament 
ordinari. La documentació de la Mancomunitat es redactarà en valencià, sense perjuí del compliment i el respecte de 
la normativa sobre ús de les dos llengües cooficials a la Comunitat Valenciana i de la confecció de documents en altres 
idiomes per estar dirigits fora de la Comunitat Valenciana i/o de l’Estat espanyol. 

CAPÍTOL II. Personal 
Article 22. Personal de la Mancomunitat 
En la condició d’entitat local territorial, en matèria de personal, a la Mancomunitat li serà d’aplicació tota la normativa 
vigent en cada moment per a les entitats locals en matèria de personal, amb les adaptacions pertinents al règim propi 
de les mancomunitats i a estos estatuts, amb les particularitats següents: 
a) La direcció del personal de la Mancomunitat correspon a la Presidència. 
b) La Mancomunitat comptarà amb personal propi amb plena dedicació a ella, entre d'altres, al menys un lloc de 
treball dels reservats a funcionari/a amb habilitació de caràcter nacional. 
c) La Mancomunitat podrà autoritzar la col·laboració d’algun dels seus empleats amb qualsevol dels ajuntaments dels 
municipis integrants o amb qualsevol de les entitats públiques en què té participació. La col·laboració podrà ser de la 
totalitat o de part de la jornada de l’empleat i tindrà per objecte únicament tasques relacionades amb els serveis 
prestats per la Mancomunitat. Esta col·laboració requerirà la conformitat de l’interessat, l’acord d’ambdós entitats i la 
concreció de les despeses que s’han d’assumir per cada una d’estes, pel cost de l’empleat. 
d) Personal interí. La Mancomunitat, de forma motivada, podrà autoritzar l’aplicació/utilització de les borses de treball 
temporal que esta tinga aprovades i en vigor, per qualsevol dels ajuntaments integrants o per qualsevol de les entitats 
públiques en què té participació. Amb l’autorització prèvia de l’entitat titular de la borsa, podrà aprovar 
l’aplicació/utilització de les borses de treball temporal constituïdes i en vigor a qualsevol de les entitats públiques en 
què té participació. 
e) Dissolució de la Mancomunitat. En cas de produir-se la dissolució de la Mancomunitat serà d’aplicació el que disposa 
l’article 35.3 d’estos estatuts. 
f) A les bases del personal per als aspirants a les diferents places que es convoquen, a més dels requisits que 
reglamentàriament es determinen, de conformitat amb la legislació de règim local i de funció pública, incloent-hi la 
pròpia dels funcionaris amb habilitació de carácter estatal, es requerirà la titulació corresponent, expedida per 
l’autoritat acadèmica competent, que podrà declarar també l’equivalència. 
La valoració i l’exigència de coneixements de valencià en la selecció del personal al servei de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta s’ajustarà a allò que a eixe respecte resulte aplicable i vinculant de la normativa vigent en matèria de règim 
local. 
L’exigència de coneixements de valencià com a requisit per a la participació en els processos selectius haurà de figurar 
en la relació de llocs de treball de la Mancomunitat. 
g) Traspàs o cessió. Les entitats locals integrants i també altres administracions públiques podran cedir o rebre 
personal de la Mancomunitat, si hi ha acord d’ambdues parts. En qualsevol cas, la cessió de personal comportarà 
l’obligació de l’entitat cedent de reincorporar el personal traspassat en el cas que d’extinció o finalització del servei al 
que eixe personal estiga adscrit. En el cas de generar-se qualsevol tipus d’indemnització a favor del personal, l’entitat 
cedent haurà d’assumir l’import, total o parcial, que a ella li corresponga. 

CAPÍTOL III. Serveis 
Article 23. Els serveis de la Mancomunitat 
1. La Mancomunitat podrà realitzar la prestació i explotació dels serveis, d’acord amb qualsevol de les formes previstes 
amb la legalitat vigent per a les entitats públiques. Abans del dia 1 de novembre de cada any es calcularà el cost efectiu 
de cada un dels serveis, en els termes de la legislació vigent. 
2. Els serveis prestats seran generals i específics. 
2.1. Són serveis generals els prestats i dirigits de forma general i indiferenciada al conjunt de totes les corporacions 
locals adherides o als veïns dels seus municipis, així com els serveis bàsics propis de l’administració general de tota 
administració pública. Es financen amb la quota ordinària. 
2.2. Són serveis específics els prestats i dirigits de forma específica i concreta en una part de les corporacions locals 
adherides o als veïns dels seus municipis. Es financen amb la quota específica de cada servei. 
3. La prestació de serveis per la Mancomunitat requerirà la tramitació prèvia del procediment per a la seua creació, 
que inclourà l’aprovació del Ple de la Mancomunitat de la memòria justificativa del servei, i la corresponent 
modificació dels estatuts. Els municipis associats podran adherir-se a la totalitat dels fins previstos o només a una part, 
sempre que hi siguen independents. L’adhesió d’un ajuntament a un servei mancomunat suposarà la subrogació de la 
Mancomunitat en la titularitat del servei en el respectiu municipi. En el cas dels serveis específics, l’ajuntament haurà 
d’aprovar una resolució expressa d’adhesió, amb acceptació de les condicions i els termes previstos en el reglament 
del servei. 



 
 
4. La Mancomunitat podrà prestar serveis de forma conjunta amb altres mancomunitats o altres administracions 
públiques per mitjà de consorcis, convenis interadministratius o qualsevol altra forma associativa prevista legalment. 
5. Els serveis que preste la Mancomunitat, en el marc de la legislació vigent, són els següents: 

 Servei de recollida i gestió de residus urbans. 

 Servei de lluita contra plagues. 

 Servei d’eficiència energètica i lumínica. Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica. 

 Servei de col·laboració en la gestió urbanística. Habitatge. 

 Servei de millora de la infraestructura viària. 

 Servei de recollida, atenció, defensa i custòdia d’animals abandonats. 

 Servei de millora, promoció, conservació i ús del patrimoni. Digitalització i difusió. 

 Servei de millora de la seguretat i de la protecció civil. 

 Servei de millora del trànsit i la mobilitat. Seguretat vial. 

 Servei de gestió i recaptació d’ingressos de dret públic. 

 Servei d’agència de desenvolupament local, foment de l’ocupació i promoció turística. 

 Servei de promoció de fires i mercats. 

 Servei d’informació, defensa i formació dels consumidors. 

 Servei d’abastiment d’aigua i clavegueram. Gestió de vessaments i abocaments. 

 Servei de millora ambiental. Educació i sensibilització. 

 Servei de millora de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació o risc 
d’exclusió social. Atenció a la dependència. 

 Serveis socials generals i específics, igualtat i immigració, promoure l’erradicació de la violència de gènere. 

 Servei de promoció de la cultura. 

 Servei de promoció del valencià. 

 Servei de joventut, esport i d’ocupació del temps lliure. 

 Servei de col·laboració en l’exercici de competències municipals en matèria educativa i de formació. 

 Servei d’assistència informàtica, arxivística i administrativa als municipis integrants i als ens en què aquests 
s’agrupen. 

 Servei d’assistència jurídica als municipis. 

 Servei d’assistència tècnica als municipis en matèries tècniques específiques. 

 Servei de selecció de personal, formació i millora de la qualificació del personal de les corporacions locals. 

 Serveis de millora de la salut. Prevenció de conductes addictives. 

 Servei de central de compres. Cessió d’equipament per a actes públics. 

 Servei de manteniment d’infraestructures i instal·lacions públiques. 
6. Cada servei comptarà amb unes instruccions específiques amb les quals es regularà el servei i les obligacions 
d’ambdues parts, Mancomunitat i entitat integrant. L’aprovació inicial correspon al Ple de la Mancomunitat. Les 
actualitzacions a la Junta de Govern. 
7. L’abandonament d’un servei mancomunat requerirà de comunicació prèvia, formal i anticipada, a la Mancomunitat, 
la qual confeccionarà un informe-estudi motivat, sobre les seues repercussions, ja siguen econòmiques i/o en matèria 
de personal, inclosa la possibilitat d’haver de satisfer indemnitzacions als empleats adscrits al servei. L’entitat que 
abandone el servei mancomunat haurà assumir les repercussions que li siguen imputables i estar corrent en les quotes 
específiques del servei. L’adhesió a cada servei mancomunat comporta l’assumpció d’aquestes repercussions per al 
moment d’un, eventual, futur abandonament del servei. 
8. Els ajuntaments dels municipis mancomunats, així com altres administracions, podran cedir/traspassar serveis a la 
Mancomunitat, amb cessió dels corresponents mitjans personals, patrimonials i econòmics. En l’acord de cessió es 
contemplaran, expressament, els mitjans a cedir, amb descripció individualitzada i detallada de les circumstàncies i 
situació de cadascun i les possibles compensacions econòmiques. Així mateix, es contemplaran els supòsits i 
condicions en les què el personal i els mitjans patrimonials cedits revertiran a l’anterior titular. 

 
TÍTOL IV. Règim econòmic 

CAPÍTOL I. Dels recursos econòmics 
Article 24 
1. La hisenda de la Mancomunitat estarà constituïda pels recursos següents: 
a) Ingressos de dret privat. 
b) Taxes i preus públics. 
c) Contribucions especials per a la realització d’obres públiques o per a l’establiment o ampliació dels serveis públics 
assumits per la Mancomunitat. 



 
 
d) Participació o recàrrecs sobre els tributs de la Generalitat Valenciana o d’altres d’entitats locals que siguen 
procedents, en els termes que s’establisquen en la seua legislació específica. 
e) Subvencions i altres ingressos de dret públic. 
f) Operacions de crèdit per mitjà de la contractació de préstecs o crèdits concertats en aplicació de la legislació vigent 
per a les entitats locals. 
g) Multes i sancions. 
h) Aportacions dels municipis mancomunats. 
i) Totes aquelles formes d’ingressos previstes en la legislació vigent. 
2. Per a la imposició, exacció, liquidació i cobrament dels recursos enumerats en el punt anterior caldrà: 
2.1. Per als ingressos de les lletres b i c, així com per al recàrrec sobre tributs, aprovar les corresponents ordenances 
fiscals i/o aquells acords administratius necessaris per a la seua exigència. Les ordenances fiscals corresponents, una 
vegada aprovades, tindran força obligatòria en tots els municipis que integren la Mancomunitat. 
2.2. Per a la resta d’ingressos, resolució de l’òrgan de la Mancomunitat que siga competent en funció de la matèria. 
3. Correspondrà als municipis facilitar a la Mancomunitat tota la informació que hi haja per a la formació de padrons, 
altes, baixes i altres modificacions referides als contribuents afectats pels distints serveis que constituïsquen els fins 
regulars dels articles anteriors. 
4. La Mancomunitat podrà en tot moment, pels seus mitjans, comprovar la veracitat i exactitud de les dades a què fa 
referència el número anterior. 
5. Per a l’establiment o modificació dels preus públics caldrà ajustar-se al que regula la legislació vigent. 
Article 25. Aportacions dels municipis 
1. Les aportacions dels municipis que integren la Mancomunitat podran ser en concepte de quota general, específica 
o extraordinària. 
2. La quota general atendrà les despeses de l’activitat general de la Mancomunitat. S’exigirà i serà obligatòria per a 
tots els integrants de l’entitat, s’adherisquen o no a la totalitat de les seues finalitats i utilitzen o no els seus serveis. El 
Ple de la Mancomunitat aprovarà el seu import i consistirà en la fixació d’una xifra anual per cada habitant de dret de 
cada integrant, d’acord amb el padró municipal d’habitants a data 1 de gener de l’any anterior. En el cas de municipis 
amb una entitat local menor integrada en la Mancomunitat, per al càlcul de la quota general del municipi matriu no 
es considerarà la població de dita entitat local menor. 
3. La quota específica atén les despeses generades per un servei concret i determinat d’adhesió voluntària. L’import 
de cada quota específica es fixarà per resolució de la Presidència, amb audiència prèvia als municipis adherits al servei, 
la qual es farà de forma simultània a la liquidació provisional de la quota. La resolució determinarà l’import a liquidar 
de forma clara i objectiva, ajustant-la a la diferència entre les despeses, de qualsevol tipus, necessàries per a la 
prestació del servei i els ingressos o subvencions afectats, i la distribuirà entre els pobles adherits al servei amb 
l’aplicació dels mòduls següents: 
– Nombre d’habitants de dret. 
– Nombre d’habitatges. 
– Volum del pressupost. 
– Base imposable sobre els béns immobles. 
– Consum realment efectuat del servei. 
– Qualsevol altre criteri o combinació de criteris que determine de forma objectiva la quantitat a ingressar. 
4. La quota extraordinària o derrama podrà imposar-se amb motiu de despeses extraordinàries, d’acord amb les bases 
que aprove a este efecte el Ple de la Mancomunitat. 
5. Les aportacions municipals tindran el caràcter de despeses obligatòries de pagament preferent. 
6. Simultàniament a les liquidacions de quotes, la Presidència podrà aprovar la compensació d’obligacions/drets 
pendents amb els municipis adherits. La compensació es farà amb audiència prèvia al municipi, la qual es farà de 
forma simultània a la liquidació de la quota. 
7. Podrà aprovar-se l’obligació de domiciliar en un compte bancari el pagament de la quota. Com que es tracta d’una 
quota específica, este aspecte haurà de figurar en les instruccions del servei. Podrà, així mateix, establir-se una 
reducció percentual de la quota a ingressar per la domiciliació del seu pagament. 
Article 26 
1. Les aportacions econòmiques dels municipis es realitzaran en la forma i els terminis que determine el Ple. El 
pagament de les aportacions dels municipis podrà fraccionar-se per mensualitats, trimestres o qualsevol altra 
periodicitat que s’acorde. En el cas que un municipi es retarde en el pagament de la seua quota més d’un trimestre, 
la Presidència requerirà el seu pagament en el termini de 20 dies. Transcorregut este termini sense haver-se fet efectiu 
el deute, la Presidència podrà aprovar la suspensió de la prestació del servei. També podrà sol·licitar dels òrgans de 
l’Administració central, autonòmica o provincial la retenció de les quotes pertinents a càrrec de les quantitats que per 
qualsevol concepte siguen liquidades a favor de l’ajuntament deutor amb la finalitat de ser entregades en la 
Mancomunitat. 



 
 
2. Esta retenció està autoritzada expressament pels ajuntaments dels municipis integrants amb la seua adhesió a la 
Mancomunitat, sempre que s’acompanye el certificat de descobert reglamentari en cada cas. 
3. El manteniment reiterat en situació de deutor a la Mancomunitat per part d’una entitat local serà causa suficient 
per a procedir a la seua separació definitiva. Les quantitats endeutades i les despeses que se’n deriven podran 
reclamar-se de conformitat amb els apartats 1 i 2 d’este article. Per a la separació definitiva se seguirà el procediment 
previst en l’art. 32.2 d’estos estatuts. 

CAPÍTOL II. Del pressupost 
Article 27. El pressupost 
1. La Mancomunitat aprovarà anualment un pressupost de conformitat amb el que disposa la legislació de règim local 
vigent. 
2. El pressupost constituïx l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden 
reconéixer, i dels drets de venciment o que es previnguen realitzar al llarg del corresponent exercici econòmic. 
3. S’inclouran en el pressupost les inversions que es pretenguen realitzar, així com les seues fonts de finançament. 

CAPÍTOL III. Del patrimoni 
Article 28. El patrimoni 
1. El patrimoni de la Mancomunitat estarà integrat per qualsevol classe de béns, drets i accions que legítimament 
adquirisca, bé en el moment de la seua constitució o amb posterioritat. A este efecte haurà de formar-se un inventari 
de conformitat amb allò disposat en les disposicions vigents en la matèria i rectificar-se anualment. 
2. La participació de cada entitat mancomunada en este patrimoni es fixarà tant inicialment com a partir d’este 
moment en funció del nombre d’habitants de dret de cada entitat d’acord amb l’últim padró. No obstant això, i ateses 
les característiques de les aportacions a la Mancomunitat, podran ser tinguts en compte altres factors de ponderació. 

 
TÍTOL V. Vigència, modificació d’estatuts i dissolució de la Mancomunitat 

CAPÍTOL I. Vigència de la Mancomunitat 
Article 29 
La Mancomunitat es constituïx per temps indefinit. 

CAPÍTOL II. Modificació dels estatuts 
Article 30. Modificació dels estatuts 
1. Correspon al Ple de la Mancomunitat resoldre respecte de la modificació dels estatuts. 
2. Si la modificació que es pretén afecta aspectes constitutius, l’acord del Ple suposarà l’aprovació de la memòria 
justificava i del projecte d’estatuts modificats que inicia el procediment, i se seguirà el procediment de conformitat 
amb la legislació aplicable. 
3. Si la modificació no afecta aspectes constitutius, el procediment requerirà audiència als municipis integrants de la 
Mancomunitat i acord del Ple adoptat per majoria absoluta. La modificació entrarà en vigor amb la publicació de 
l’acord en el Diari Oficial de la Generalitat. 

CAPÍTOL III. Adhesió a la Mancomunitat 
Article 31. Adhesió a la Mancomunitat 
1. La incorporació a la Mancomunitat d’un nou municipi no suposarà l’alteració dels seus elements constitutius. La 
incorporació requerix que assumisquen les obligacions que es desprenen d’estos estatuts, i, en qualsevol cas: 
a) Aprovació de la sol·licitud d’incorporació i de l’acceptació dels estatuts de la Mancomunitat pel vot favorable de la 
majoria absoluta del Ple de la corporació interessada. 
b) Aprovació de l’acceptació de la incorporació pel vot favorable de la majoria absoluta del Ple de la Mancomunitat. 
2. Als acords a aprovar s’haurà de resoldre, necessàriament, respecte de l’aportació inicial dels municipis incorporats 
a la Mancomunitat després de la seua constitució, la qual estarà determinada: 
a) Per l’índex de patrimoni de la Mancomunitat per habitant, multiplicat per el nombre d’habitants de dret de l’entitat 
que sol·licita la inclusió. 
b) Ha d’aportar també la part proporcional que li corresponga del patrimoni concret assignat al servei individualitzat 
en què s’integre el municipi, tenint en compte els valors de ponderació de l’adquisició i que s’han d’aplicar en el 
municipi que sol·licita la inclusió. Si no hi ha este patrimoni, aportarà la quota resultant de multiplicar la quantitat a 
què fa referència l’apartat 2 de l’article 25, pel nombre d’habitants de dret del municipi i per un nombre d’anys que 
no podrà excedir els cinc. La quota resultant d’esta valoració podrà ser exigida en el moment de la incorporació de 
l’entitat local a la Mancomunitat o quedar diferida per al cas de la dissolució o, si és el cas, separació de la 
Mancomunitat. 
3. Així mateix, haurà d’aportar totes les despeses que s’originen amb motiu de la seua inclusió en la Mancomunitat. 
4. En la resta de tràmits serà d’aplicació el previst en la llei de mancomunitats vigent. 
 

CAPÍTOL IV. Separació de municipis 
Article 32. Separació de municipis de la Mancomunitat 



 
 
1. Separació unilateral. Qualsevol dels ajuntaments membres podrà separar-se voluntàriament de la Mancomunitat, 
amb comunicació prèvia, almenys, d’un any natural d’anticipació i liquidació prèvia i pagament dels deutes pendents, 
sempre que haja transcorregut un període mínim de tres anys de la seua pertinença a la Mancomunitat, es done 
compliment al previst en la llei de mancomunitats vigent i s’haja tramitat el procediment següent: 
a) Acord inicial del Ple de l’ajuntament interessat, adoptat pel vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, 
pel qual se sol·licite la separació, i s’expose al públic l’acord per un termini mínim de 15 dies en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana, en els taulers d’anuncis dels ajuntaments membres i en el de la Mancomunitat. 
b) Informe del Ple de la Mancomunitat. Este informe no és vinculant. 
c) Constitució de la comissió liquidadora dels drets i les obligacions econòmiques de l’ajuntament interessat amb la 
Mancomunitat, la qual elaborarà un informe en els termes prevists a l’article 35 d’estos estatuts i que haurà de fer 
menció expressa a la, possible, assumpció per l'ajuntament separat, d'una part del personal de la Mancomunitat. 
d) Aprovació de la liquidació econòmica pel Ple de la Mancomunitat, amb audiència prèvia de l’ajuntament interessat. 
e) Acord definitiu del Ple de l’ajuntament interessat, adoptat per majoria absoluta del nombre legal dels seus 
membres. 
f) Acord del Ple de la Mancomunitat, adoptat per la majoria exigida legalment, el qual serà independent de la 
materialització del resultat de la liquidació econòmica aprovada. 
2. Separació forçosa. 
2.1. Seran causes de separació forçosa de municipis: 
a) El persistent incompliment del pagament de les seues aportacions. Es considerarà incompliment persistent 
l’acumulació de deutes per import superior al quíntuple de la quota ordinària anual. 
b) L’incompliment d’aquelles altres actuacions necessàries per al correcte desenvolupament de la Mancomunitat a 
què estiga obligat pels estatuts. 
2.2. El procediment s’ajustarà al previst per a la separació unilateral, amb les especificitats següents: 
a) El procediment l’incoarà la Mancomunitat, amb requeriment previ a l’ajuntament que no complix de l’atenció de 
les obligacions incomplides. La incoació inclourà l’atorgament d’un nou termini per al compliment de les obligacions 
pendents, no inferiors a un mes ni superior a sis mesos. 
b) No es preceptiu acord de l’ajuntament que no complix. L’acord de separació podrà ser adoptat pel Ple de la 
Mancomunitat, una vegada finalitzat el termini d’audiència a la liquidació econòmica. 
c) L’acord de separació obligatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i s’inscriurà en el registre 
d’entitats locals autonòmic. 
Article 33. Liquidació econòmica dels municipis separats 
La liquidació econòmica la confeccionarà la comissió liquidadora, la qual determinarà els drets i les obligacions, a favor 
i en contra, de cada una de les entitats. El saldo resultant s’haurà de fer efectiu abans de la separació, excepció feta 
de la participació de l’entitat que se separa en el patrimoni immobilitzat de la Mancomunitat, el qual es determinarà 
en el moment de la liquidació, però diferenciadament i separadament de la resta de drets i obligacions amb què, en 
cap cas, es podrà compensar. El dret a la materialització d’esta participació en l’immobilitzat de la Mancomunitat 
quedarà en suspens fins que es dissolga la Mancomunitat, data en què s’abonarà la part alíquota que els corresponga. 

CAPÍTOL V. Dissolució de la Mancomunitat 
Article 34. Causes de la Dissolució 
1. Per a la dissolució es donarà compliment al que es preveu a l’efecte en la llei de mancomunitats vigent 
2. La Mancomunitat es dissoldrà per algun dels motius següents: 
a) Per desaparició del fi per al qual va ser creada amb la constitució de l’ens comarcal que, per a l’àmbit natural de la 
comarca, resulte de la futura llei de les Corts Valencianes reguladora de les comarques i la seua integració en eixe ens. 
b) Quan així ho acorde el Ple de la Mancomunitat i els ajuntaments mancomunats amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal dels seus membres. 
c) Per dur-se a terme la prestació dels serveis objecte d’esta Mancomunitat per l’Estat o la comunitat autònoma, 
mitjançant l’absorció de les competències municipals corresponents a eixos serveis. 
Article 35. Procediment de dissolució 
1. El procediment de dissolució començarà amb un acord del Ple de la Mancomunitat aprovat per majoria absoluta, 
el qual inclourà la constitució de la Comissió Liquidadora i la sol·licitud dels informes preceptius de la Diputació 
Provincial i de la Generalitat Valenciana. 
2. La comissió liquidadora estarà composta pel president i almenys quatre vocals. A més, s’integraran, per a complir 
les seues funcions assessores, el secretari i també l’interventor, si n’hi ha. Podrà igualment convocar a les seues 
reunions experts determinats, només amb l’efecte d’escoltar la seua opinió o preparar informes o dictàmens en temes 
concrets de la seua especialitat. 
3. La comissió, en un termini no superior a tres mesos, emetrà un informe que inclourà un inventari de béns, serveis i 
drets de la Mancomunitat; xifrarà els seus recursos, càrregues i dèbits i la relació del seu personal, i procedirà més 
tard a proposar al Ple de l’entitat l’oportuna distribució o integració en els ajuntaments mancomunats del personal de 



 
 
la mancomunitat, els drets del qual hauran de quedar garantits; tenint en compte les mateixes dades que s’hagen fet 
servir per a la formació del patrimoni. També assenyalarà el calendari d’actuacions liquidadores, que no excedirà de 
sis mesos. 
4. El Ple de la Mancomunitat aprovarà, per majoria absoluta, la memòria justificativa de la dissolució i la proposta de 
liquidació de la Mancomunitat i de distribució del seu patrimoni i el seu personal. 
5. L’acord adoptat serà remés a tots els ajuntaments integrants de l’entitat per al seu sotmetiment a informació pública 
durant un mes. Es requerirà informe de la conselleria competent i de la Diputació Provincial. 
6. A la vista del resultat de la informació pública i dels informes emesos, el Ple de la Mancomunitat aprovarà, per 
majoria absoluta, la dissolució i la liquidació de la Mancomunitat i la distribució del seu patrimoni i del seu personal, 
i es manifestarà respecte de la data de l’efectivitat de la dissolució. 
7. El Ple de cada un dels municipis integrants de la Mancomunitat adoptarà un acord, per majoria absoluta, 
d’aprovació de la dissolució i la liquidació. 
8. Una vegada aprovada, la liquidació serà vinculant per als ajuntaments mancomunats i comportarà la integració 
del patrimoni i del personal en les respectives municipalitats, amb respecte de tots els drets de qualsevol orde o 
naturalesa que este tinga en la Mancomunitat. 
9. Finalment l’expedient serà remés a la Generalitat Valenciana per a la publicació en el diari oficial i l’anotació en el 
Registre d’Entitats Locals. 

 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera 
La relació de municipis de l’article 1, apartat 2, s’entén sense perjuí de les possibles modificacions en la relació dels 
municipis integrants resultants de processos de separació i/o d’adhesió a la Mancomunitat. 
Segona 
Atés que esta és una mancomunitat plurifuncional en la qual no tots els municipis membres poden haver delegat en 
la Mancomunitat tots els fins previstos en els estatuts, i als efectes de determinar les majories en les votacions en 
assumptes referits a fins no prestats en tots els municipis membres que requerisquen una majoria qualificada, es 
tindran en compte els vots efectuats pels representants dels ajuntaments que hagen encarregat la seua gestió a la 
Mancomunitat, i la resta dels vocals tindran veu però no vot. 

 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Única 
Les mancomunitats de municipis que, legalment constituïdes, estiguen funcionant en l’àmbit de la comarca de la 
Ribera Alta abans de la constitució d’esta mancomunitat, podran continuar mantenint la seua activitat si així ho 
consideren els municipis que la integren. 

 
DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
En allò no previst en estos estatuts, serà d’aplicació el que estableix la legislació per a les entitats locals. 
Segona 
Estos estatuts entraran en vigor l’endemà de la completa publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i 
continuaran vigents fins a la seua modificació o derogació expressa.» 
 
A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, el text, a doble columna, 
amb les modificacions dels Estatuts introduïdes i aprovades. 
 
2n. Incorporar este acord a la sol·licitud a la Generalitat Valenciana del reconeixement de la 
qualificació com a “mancomunitat d’àmbit comarcal” aprovada pel Ple de data 26 de  novembre 
de 2018 , 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. 
 
Segon. Autoritzar, novament, a la Presidència per a la signatura de la sol·licitud del 
reconeixement com a “mancomunitat d’àmbit comarcal” i per a qualsevol actuació que resulte 
necessària o convenient per a portar a bon fi este acord. 
 



 
 
 
2.15. Aprovació del contracte programa amb la Diputació, per a la col·laboració i coordinació 
en matèria de serveis socials/2021-2024 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la CV regula el Sistema de 
Serveis Socials en l’Àmbit de la CV, estructura el sistema de Serveis Socials en dos nivells 
d’atenció, mútuament complementaris i de caràcter continu, integrat i sinèrgic: atenció 
primària i atenció secundària. 
 
2. El Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció 
primària de serveis socials, té per objecte el desenvolupament de la Llei 3/2019 i ha introduït, 
amb la figura del contracte programa, un canvi en l’instrument que regula les relacions 
jurídiques i financeres, i també en les relacions de col·laboració financera entre la Generalitat 
i les entitats locals. 
 
3. L’article 19 del decret esmentat recull els compromisos i les obligacions de les parts que 
subscriguen el contracte programa. 
 
4. Les ajudes per part de la Diputació de València a les entitats locals, s'atorgaran mitjançant 
el procediment de concessió directa. 
 
5. En virtut del programa les plantilles hauran de comprendre tots els llocs de treball 
degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, aprovant-se 
anualment amb ocasió de l'aprovació del Pressupost. 
 
6. En atenció a la instrucció rebuda per la  Mancomunitat de la Ribera Alta, des de la 
Diputació de València, per Decret de Presidència 979/201, de data 7 de juliol, es va aprovar 
el contracte programa, sense perjudici de la posterior ratificació per Junta de Govern i Ple en 
la propera sessió que este celebre atesa la naturalesa, l’envergadura i l’abast de les 
obligacions resultants del Contracte Programa. 
 
Fonaments de dret 
1. Normativa aplicable: 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
- Llei 3/2019 de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la CV. 
- Decret 38/2020 del Consell, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis 

socials. 
- Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
- El Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015 (articles 47 a 53), estableix el règim 
general dels convenis que subscriguem les Administracions Públiques. 
 

 
Per tot això, es formula al Ple de la Mancomunitat la següent proposta d’ACORD: 
 



 
 
Primer. Aprovar, pel que fa a la Mancomunitat de la Ribera Alta, tot ratificant el decret de 
Presidència 905/2021, de data 17 de juny, de subscripció amb la Diputació de València del 
“Contracte programa amb entitats locals per a la col·laboració i coordinació 
interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024”. 
 
El contracte programa té un vigència inicial des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de 
desembre de 2024, este podrà ser actualitzat o modificat per acord de les parts. 
 
A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del Contracte 
Programa aprovat. 
 
Segon. Manifestar el coneixement i assolir el compromís de donar compliment a les 
obligacions que per a esta Mancomunitat i per als ajuntaments participants del servei 
mancomunat de «Serveis Socials», resulten del Contracte Programa aprovat, inclosa la 
creació de places en plantilla per a atendre dites obligacions; tot mantenint el compromís i 
les places mentre dit Contracte Programa i les aportacions de la Generalitat hi contemplades, 
es mantinguen sense minva. 
 
Tercer. Traslladar esta resolució a la Diputació de València i a la Intervenció d’esta 
mancomunitat. 
 
 
 
Es planteja i motiva el tractament, per urgència, del següent punts malgrat no figurar en l'ordre del dia i 
no estar prèviament dictaminat. Sotmesa a votació, la urgència resulta aprovada per unanimitat. 

 
 
2.16. Delegació a favor de la Presidència de la competència per a resoldre respecte de les 
sol·licituds de reconeixement de compatibilitat 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. El secretari dona lectura a la 
proposta d'acord. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. Atès el nombre de sol·licituds de compatibilitats que s’han de resoldre per aquesta entitat en 
relació al reconeixement o autorització d’un segon lloc de treball a desenvolupar en l’àmbit 
públic o privat. 
 
2. S’estima convenient per a la bona marxa de l’organització de la Mancomunitat i atès el caràcter 
reglat de la resolució d’aquestes sol·licituds de compatibilitat aprovar esta delegació de 
competència. 
 
3. Resulta aplicable la següent normativa: 

 Llei 7/1985, de bases del règim local 

 Llei 8/2010, de la Generalitat Valenciana, de règim local de la CV 

 Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
 



 
 
4.Inicialment, correspon al Ple resoldre respecte de les sol·licituds de reconeixement de comp-
tabilitat en virtut de l'art. 103 apartat f, de la Llei 4/2021 de 16 d’abril, de la Generalitat, de la 
Funció Pública Valenciana. 
 
5. N’hi ha la possibilitat legal de delegar facultats del Ple de l’Ajuntament en la Presidència (art. 
22.4. de la LBRL) i s’estima convenient exercir eixa possibilitat en relació a la concreta matèria 
indicada en la part resolutiva d’este acord. 
 
 
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la delegació en la Presidència de la Mancomunitat la competència per a resoldre 
dels procediments relatius a sol·licituds de reconeixement de comptabilitat. 
 
Segon. Inserir anunci d’esta delegació en el Tauler d’Edictes i la pàgina web de la Mancomunitat 
i en el Butlletí Oficial de la Província de València. 
 
 
 

3.ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA 
Es van tractar els següents assumptes: 
 
 
4. PRECS I QÜESTIONS 
Es van tractar les següents qüestions: 
 

 
 
Sense més assumptes a tractar, el president  alçà la sessió, a les 
I, perquè hi conste, estenc esta acta. 
El president                                                                                                           El secretari 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNEX amb la relació d’assistents a la sessió plenària de 

data 29 de juliol de 2021 de la Mancomunitat de la Ribera Alta 

POBLACIÓ ALCALDE/SSA NOM ALCALDES GRUP COMARCAL 

Alberic Alcalde ANTONIO CARRATALÁ MÍNGUEZ CIUTADANS PER ALBERIC 

Alberic Regidor JOSEP PUIG TORRES CIUTADANS PER ALBERIC 

Alcàntera de Xúquer Alcalde JULIO AURELIO GARCÍA MARTINEZ GRUP SOCIALISTA 

 L'Alcudia Regidor RUBEN GRAU NAVARRO GRUP SOCIALISTA 

Alfarp Alcalde SANTIAGO CERVERA CARDETE GRUP COMPROMIS 

Algemesí Alcaldessa MARTA TRENZANO RUBIO GRUP SOCIALISTA 

Algemesí Regidor PERE BLANCO VEGA GRUP ESQUERRA UNIDA 

Alzira Alcalde DIEGO GOMEZ GARCIA GRUP COMPROMIS 

Alzira Regidor FERNANDO PASCUAL MOSCARDO GRUP SOCIALISTA 

 Beneixida Alcaldessa BEGOÑA LLUCH GÓMEZ GRUP SOCIALISTA 

 Beneixida Regidor GUILLERMO FRANCÉS SAMPER GRUP SOCIALISTA 

 Benifaió Alcaldessa MARTA ORTIZ MARTINEZ GRUP COMPROMIS 

 Benimodo Alcalde FRANCISCO TERUEL MACHI GRUP POPULAR 

 Benimuslem Alcalde RAMÓN PASCUAL GARCIA  GRUP POPULAR 

Carcaixent Regidor RAIMON MARÍ JORDAN GRUP SOCIALISTA 

Càrcer Alcalde JOSEP BOTELLA PARDO GRUP MIXTE 

Càrcer Regidor JESÚS TIERRASECA RODRIGUEZ GRUP MIXTE 

Carlet Alcaldessa MARIA JOSEP ORTEGA REQUENA GRUP COMPROMIS 

Carlet 
Regidora 

DOLORES INMACULADA NAVARRO 
LACUESTA GRUP SOCIALISTA 

Catadau Alcalde HECTOR ROIG ROIG GRUP COMPROMIS 

L'Enova Alcalde TOMÀS GINER ESPARZA GRUP SOCIALISTA 

 Gavarda Alcalde VICENTE JOSÉ MOMPÓ ALEDO GRUP POPULAR 

 Guadassuar Alcalde SALVADOR MONTAÑANA SANZ GRUP COMPROMIS 

 Llombai Alcalde JOSÉ FORES SANZ GRUP POPULAR 

 Llombai Regidor JOSE LUIS CLIMENT CERVERA GRUP POPULAR 

 Massalavés 
Alcaldessa 

PURIFICACIÓN  NOGUERA HERNÁN-
DEZ GRUP COMPROMIS 

 Montroi/y 
Regidor 

ANTONIO ALEJANDRO CARRASCOSA 
RUBIO GRUP SOCIALISTA 

La Pobla Llarga Alcaldessa NEUS GARRIGUES CALATAYUD GRUP SOCIALISTA 

La Pobla Llarga Regidor SALVADOR ÁVILA LANCERO GRUP SOCIALISTA 

 Real Alcalde GERARDO LÓPEZ MATEU GRUP SOCIALISTA 

 Sellent Alcaldessa RAQUEL SANCHO REIG GRUP POPULAR 

Senyera Regidor ELISEO TOMÁS PASCUAL GRUP SOCIALISTA 

 Sumacàrcer Alcalde DAVID PONS GARCIA  GRUP SOCIALISTA 

 Sumacàrcer Regidor TXEMA PELÁEZ PALAZÓN GRUP SOCIALISTA 

 Tous Regidor JUAN RAMÓN BÁGUENA REQUENA GRUP POPULAR 

Turís Alcalde EUGENIO JAVIER FORTAÑA FONS GRUP SOCIALISTA 

Turís Regidora ISABEL GUAITA HERNANDEZ GRUP SOCIALISTA 

 


