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ESBORRANY
PLE DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
Sessió ordinaria
Lloc: Teatre Liceo Alberic
Data: 22 de juliol de 2020

Sessió núm.
5/2019
Hora: 19.30 – 21.20 h

ASSISTENTS:
President: Txema Peláez Palazón
Vocals: 40
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 Barraca d’Aigües Vives, al lloc, a la data i a l’hora indicats, es reuniren les persones
indicades, en la condició que per a cadascuna s’hi assenyala, per tal de realitzar sessió
extraordinària prèviament convocada. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats
sense figurar en la convocatòria, són els del següent;

ORDRE DEL DIA:
1.APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
2.1. Estatuts de la Mancomunitat: donar compte de la situació actual
2.2. Servei de recollida de residus: creació del servei, reglament i instruccions
2.3.Projecte de recuperació del traçat de l’Antic Trenet: conveni amb l’ajuntament d’Alzira
2.4.Conveni amb l’IVAJ per a l’expedició del Carnet Jove.
2.5. Encomanda de gestió al Consorci de la Ribera: gestió de projectes singulars d’economia baixa en
carboni i formalització del conveni entre la Mancomunitat de la Ribera Alta, la Mancomunitat de la Ribera
Baixa i el Consorci de la Ribera
2.6.Creació del “Servei mancomunat de manteniment d’infraestructures i instal·lacions públiques”
2.7.Guardó d’honor de la Mancomunitat / 2020
2.8. Liquidació i Compte general/2019
2.9. Ajust de les normes reguladores de les relacions amb el personal de la Mancomunitat
2.10. Sol·licitud de compatibilitat per arquitectes superiors (prèvia aprovació, si de cas, de la urgència)
2.11. Conveni ~ Xarxa Xaloc (prèvia aprovació, si de cas, de la urgència)
3.ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA
4.PRECS I QÜESTIONS
----------------------------- // -------------------------------
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Oberta la sessió el president dóna la benvinguda als nou integrants del Ple, la representació de
Real, recentment renovada pel seu ajuntament i la representació de la Barraca d’Aigües Vives,
que està es la primera sessió en la que participa com a integrant de ple dret de la Mancomunitat.
Seguidament es mamprén el tractament dels assumptes de l’ordre del dia amb el resultat que
seguidament figura:

1.APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna compte de l’esborrany d’acta de la sessió de data 10 de desembre de 2019, 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 10 de desembre 2019, en els seus propis termes.

2.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
2.1. ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT: donar compte de la situació actual
Pel president i el secretari de Mancomunitat es comenta que la modificació dels estatus aprovada en
l’anterior sessió plenària, relativa a la possibilitat de que les entitats locals menors siguen integrants de ple
de dret de la ‘entitat, ha sigut publicada i ja ha entrat en vigor i que és per això que l’entitat local menor de
la Barraca d’Aigües Vives ja és un integrant més, de ple de dret, de la mancomunitat.
Seguidament s’explica la situació actual del procediment relatiu a la pretensió de la Mancomunitat de ser
reconeguda com a mancomunitat d’àmbit comarcal de la Mancomunitat, antecedents i expectatives actuals.
Es menciona que ja n’hi havia una sol·licitud aprovada i una proposta d’ajust de modificació dels estatuts
de l’entitat per tal d’adaptar-los als requisits que l’actual Llei de Mancomunitats de la GV arreplega. Es fa
una referència especial al nombre d’integrants del ple de la mancomunitat. Dita proposta ja està redactada
i dictaminada i estava a punt per a ser sotmesa a l’aprovació del Ple de la Mancomunitat. Però, recentment,
la GV ha comunicat la seua pretensió d’esmenar la Llei de Mancomunitats de la GV vigent en punts que
afecten al contingut de la modificació dels estatuts i, en conseqüència, s’ha estimat convenient paralitzar
el procediment i esperar a la modificació de la Llei.
Tots els presents queden assabentats.

2.2. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS: CREACIÓ DEL SERVEI, REGLAMENT I
INSTRUCCIONS
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. S‘expliquen els antecedents del procediment,
la situació actual, amb la possible adhesió al servei de l’Ajuntament de Carcaixent i les previsions per a
l’adjudicació del contracte i l’entrada en funcionament del nou servei. L’alcalde de Càrcer pregunta pels
«retornos» i manifesta el seu interés en el començament a rebre el nou servei, quan més prompte millor i
al seua discrepància per l’ajornament/retard en el començament de la implantació del nou sistema de
recollida. La Gerència li contesta i ho motiva. L’alcaldessa d’Antella pregunta pels educadors ambientals.
El gerent explica que ja estan formats,. Es comenta i es planteja un debat en relació a la dificultat d’explicar
que la millora de la recollida men utilitzar el sistema porta a porta no comporte una disminució de la taxa
del Consorci de residus.
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions:
Antecedents:
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1. La Mancomunitat de la Ribera Alta, ve prestant el servei de recollida i gestió de la facturació i cobrament
dels envasos lleugers des l’any 2001 (pocs mesos desprès de establir-se l’obligatorietat legal de la
implantació de la recollida selectiva). Anys desprès, en el 2005 es va acordar incloure a este servei la
recollida mancomunada de paper i cartró. A este servei estan adherits actualment diferents municipis.
2. El Ple de la Mancomunitat, en data 10 de març de 2016, va aprovar l’ampliació del servei de gestió de
residus urbans a la recollida i transport a planta de tractament de la fracció resta de residus sòlids urbans
(RSU).
3. El nou marc legal i estratègic per a la gestió integral de residus contingut en la Directiva 2008/98/CE, de
19 de novembre sobre residus, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, la Llei
10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, així com el Pla Integral de Residus de
la Comunitat Valenciana, estableix mesures basades en la reducció de la producció de residus i la seua
utilització com a recursos, que afecten de manera directa a la prestació d’este servei, el qual, ha d’adaptarse a estes noves exigències.
4. La Mancomunitat ha encetat un procediment d’adaptació del servei per tal de prestar un servei de
recollida selectiva i transport de residus orgànics, fracció resta, envasos lleugers, paper i cartró, bolquers i
producte d’higiene intima i voluminosos de la Mancomunitat de la Ribera, en diverses modalitats
de recollida, amb la finalitat de reduir costos, aprofitant l’economia a escala que suposa la contractació
mancomunada, donant un servei de qualitat adaptat a la normativa d’aplicació.
5. S’han elaborat unes instruccions i confeccionat una proposta de reglament que desenvolupen les normes
de funcionament del servei amb les entitats locals i amb els ciutadans, en previsió del compliment de les
previsions legals i conveniència per a la bona marxa del servei.
6. S’han redactat el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives per al procediment
de selecció de l’adjudicatari i la contractació del servei, mitjançant un procediment obert, per una duració
de 6 anys, més 4 possibles pròrrogues anuals, subjecte a regulació harmonitzada i publicació en el DOUE.
7. La Junta de Govern, en exercici de la delegació de competències en matèria de contractació aprovada pel
Ple, va aprovar el plecs. Però, amb posterioritat, una vegada suspesa la tramitació del procediment per la
lluita contra el COVID-19, s’ha plantejat, la necessitat d’ajustar els tremes dels plecs aprovats.

Fonaments
I. De conformitat amb el que ‘estableix en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, així com en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, correspon amb caràcter
general a les entitats locals la competència per a la gestió dels residus municipals.
Es tracta d’un servei susceptible de ser prestat des de la mancomunitat en virtut de la disposició transitòria
11a de la Llei 27/2013 LRSAL ja que es refereix a prestar competències dels municipis establertes per als
municipis en els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, ( desprès de la
reforma de la LRSAL) en concret la competència municipal a la que es refereix es l’article 25.2.b “gestió
de residus sòlids urbans....”
Així també ho recullen els Estatuts de la Mancomunitat en els articles següents :
-Article 6. “Son fins de la Mancomunitat :
1. La Mancomunitat podrà assumir activitats destinades a l&apos;atenció dels següents fins:
a) La prestació de serveis relacionats amb les matèries i competències en què la legislació vigent admet que els municipis actuen
mancomunadament, com són:
- Protecció del medi ambient urbà: parcs i jardins públics, gestió de residus sòlids urbans.... “
- Article 23. Els serveis de la Mancomunitat
5. Els serveis que presta la Mancomunitat, en el marc de la legislació vigent, són els següents:
- Servei de gestió de residus urbans.
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II. No procedeix una modificació dels Estatuts per aprovar la creació d’un nou servei, sinó que es tracta
d’una adaptació del servei existent “gestió de residus sòlids urbans” a la normativa en vigor per a prestar
un servei de recollida selectiva i transport de residus orgànics, fracció resta, envasos lleugers, paper i cartró,
bolquers i producte d’higiene intima i voluminosos de la Mancomunitat de la Ribera, en diverses modalitats
de recollida: modalitat porta a porta (PaP), contenidors, o combinació ambdós.
III. La competència quant a l’ajust del servei i la contractació correspon, inicialment, al Ple de la
Mancomunitat, el qual té aprovada una delegació de competències del mateix a favor de la Junta de Govern,
per acord de data 3 d’octubre de 2019.
IV. S’han emés informe per part dels diferents departaments de la Mancomunitat.
V. Cal aprovar, novament, el plecs, ajustats, de prescripcions tècniques i de clàusules administratives per
al procediment de selecció de l’adjudicatari i la contractació del servei
El Ple de la Mancomunitat, amb l’abstenció de Josep Botella Pardo i el vot a favor de la resta dels integrants
presents, ACORDA:
Primer. Aprovar en relació al "Servei de gestió de residus urbans”, tot avocant, quant a esta resolució, les
competències delegades en esta matèria a favor de la Junta General, el següent:
1r. Ajustar els termes i l’objecte del "Servei de gestió de residus urbans” actualment existent, tot
determinant que endavant el seu objecte consistirà en «recollida i transport a planta de tractament de
residus orgànics, fracció resta, envasos lleugers, paper i cartró, bolquers i producte d’higiene intima i
voluminosos dels integrants de la Mancomunitat de la Ribera adherits al servei, en diverses modalitats de
recollida: modalitat porta a porta (PaP), contenidors, o combinació ambdós».
2n. Aprovar, novament, les Instruccions de la prestació del servei ajustades al nou objecte del servei, les
quals regulen les normes de funcionament del servei i les relacions entre la Mancomunitat i les entitats
adherides al mateix.
A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, exemplar de les Instruccions
aprovades.
3r. Aprovar, novament, el Plecs de Clàusules Tècniques i Econòmiques i Administratives Particulars, per
a la selecció i contractació de la prestació del “Servei de recollida i transport a planta de tractament,
mitjançant procediment obert i adjudicació a la oferta mes avantatjosa, en base a la valoració de diversos
criteris per a la selecció del contractista pels imports distribuïts per trams que s’assenyalen en el Plec
(millorables a la baixa)”.
A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, dels plecs aprovats.
4t. Aprovar el Reglament del servei de gestió de residus urbans de la Mancomunitat de la Ribera Alta,
regulador de les condicions de prestació del servei i de les relacions entre l’administració prestadora del
servei i els ciutadans, en tots aquells aspectes relacionats amb la prestació del servei.
A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, del Reglament.
Segon. Determinar que la Junta de Govern, en exercici de la delegació de competències que té aprovada
este Ple, podrà modificar el contingut dels documents ací aprovats per tal d’ajustar-los a les noves
circumstàncies del servei, inclosa la possible incorporació d’altres municipis.
Tercer. Facultar i delegar a la Presidència tan amplament com en dret procedisca per disposar quantes
resolucions seguen necessàries per a l’execució d’estos acords.
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2.3. Projecte de recuperació del traçat de l’Antic Trenet: conveni amb l’ajuntament d’Alzira
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president recorda els antecedents del
projecte i explica l’objecte del conveni que es pretén aprovar: gestionar el finançament d’una nova fase del
projecte amb la subvenció IDAE i l’aportació de l’Ajuntament d’Alzira, i la la situació actual. Assenyala
que està previst firmar el conveni el dia 28 de juliol en la Barraca d’aigües Vives.
Ateses les següents consideracions:
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta disposa d’un projecte de recuperació del Camí Natural de
l’AnticTrenet entre Alzira-Carcaixent i Tavernes de la Valldigna.
2. Mitjançant Acord de Ple de data 28 de setembre de 2011, l’Ajuntament d’Alzira manifesta que es
propietària de terrenys per on transita el Camí Natural de l’Antic Trenet i que autoritza la seua habilitació
com a Camí Natural a la Mancomunitat a promoure i executar les obres per a la seua habilitació.
3. La Mancomunitat, en successius anualitats, ha vingut executant diferents trams del projecte, tot comptant
amb la col·laboració dels ajuntaments d’Alzira, de Carcaixent, Benifairó i de la Barraca d’Aigües Vives,
així com amb el finançament de diferents administracions públiques.
4. La Mancomunitat de la Ribera Alta, mitjançant resolució de l’IDAE (Instituto para la Diversificación y
Ahorro Energético) de data 3 de febrer de 2020 ha obtingut una subvenció per a la Rehabilitació del camí
natural de l’Antic Trenet per a la millora de la mobilitat urbana sostenible per un import de 411.578,61 €
de conformitat amb el RD 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions
a projectes singular d’entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni, en el Marc
del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, modificat pel RD 1516/2018, de 28
de desembre, i el RD 316/2019, de 26 d’abril.
5. La consignació existent en el pressupost de la Mancomunitat es de 411.578,61 euros procedents de la
subvenció atorgada per l’IDAE), que cobreix com a màxim el 50% de les actuacions, i es necessita en
conseqüència un finançament addicional 411.578,61 euros equivalent a l’altre 50% que està previst que
s’aporte per l’Ajuntament d’Alzira en virtut del corresponent Conveni de Col·laboració
6. Per a iniciar l’expedient de contractació de les obres es precisa disposar de la consignació suficient i, a
més, es considera procedent iniciar els tràmits per a que l’obra puga finançar-se en varies anualitats,
mitjançant la declaració de plurianualitat.
De conformitat amb allò disposat en l’article 174 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), li correspon al Ple de la
Mancomunitat la declaració de plurianualitat de les obres,
7. D’altra banda, cal establir un conveni per a la col·laboració econòmica de l‘Ajuntament d‘Alzira i la
Mancomunitat en la redacció dels projectes, execució d’obres, i les altres actuacions necessàries per a
l’adequació i recuperació del Camí Natural l’Antic Trenet previstes en la Resolució de concessió de la
subvenció concedida per l’IDAE .
En virtut d’aquest conveni la Mancomunitat de la Ribera Alta destinarà íntegrament el finançament obtingut
mitjançant la subvenció de l’IDAE a la recuperació del traçat de l’antic trenet en els termes descrits en la
clàusula primera (Objecte) del present Conveni, en concret el 50% (màxim 411.578,61 €) durant les
anualitats de 2020 a 2023. L’ajuntament d’Alzira, per la seua banda, aportarà l’altre 50% de l’import de
les actuacions (màxim 411.578,61 €), durant les anualitats de 2020 a 2023.
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8. Vistes les característiques i contingut del projecte i del conveni proposat, es considera que esta actuació
revesteix un elevat interès comarcal pel que fa a la potenciació del turisme, a la promoció de la mobilitat i
a la vertebració de la comarca.
9. Mitjançant aprovació de la Junta de Govern de data 11 de març es va aprovar una proposta de conveni,
que ha sofert un ajust en el relatiu a la distribució de la inversió amb la finalitat d’adequar els percentatges
de cada anualitat, a les previsions de l’Ajuntament d’Alzira.
10. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat.

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Declarar la plurianualitat de la inversió “REHABILITACIO CAMI NATURAL ANTIC TRENET
CARCAIXENT-TAVERNES DE LA VALLDIGNA PER A LA MILLORA DE MOVILITAT
SOSTENIBLE”, amb següent detall:

ANY
ANY 2020
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
TOTAL

MANCOMUNITAT DE LA
RIBERA ALTA
10%
20%
40%
30%

41.157,86€
82.315,72€
164.631,44€
123.473,59€
411.578,61€

AJUNTAMENT D’ALZIRA
5%
20%
40%
35%

20.578,93€
82.315,72€
164.631,44€
144.052,52€
411.578,61€

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

2.4. Conveni amb l’IVAJ per a l’expedició del Carnet Jove
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president explica els antecedents i
l’objecte del conveni que es pretén aprovar. La ubicació on ¡’atendria i s’expediria el carnet als joves, seria
en l’oficina comarcal de turisme, en el Mercat d’Algemesí.
Ateses les següents consideracions:
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta, d’acord amb l’establert en els seus Estatuts té atribuïda com a
competència pròpia la Promoció de l’ocupació, i cultura, esport i ocupació del temps lliure, desenvolupant
a l’efecte diferents activitats, amb la finalitat de promoure la participació de la Joventut en el
desenvolupament social, econòmic i cultural.
2. Es planteja la formalització d’un conveni amb l’IVAJ amb l’objectiu de col·laborar en la consecució
d’objectius comuns, en particular, la col·laboració adreçada a l’expedició del denominant “carnet jove”
amb l’objectiu de promoure i facilitar a tots els joves la seua mobilitat i intercomunicació, així com
possibilitar-los l’accés, mitjançant de l’articulació de determinats avantatges, a béns i serveis de caràcter
social, cultural, econòmic, educatiu recreatiu, esportiu, de consum, de transport i semblants.
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L’article 47.3 de la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut,
estableix que l’emissió i la gestió dels carnets correspondrà a l’Institut Valencià de la Joventut, que podrà
portar-les a terme directament o a través d’entitats públiques o privades.
Igualment, l’article 51 del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, estableix la possibilitat que el Carnet
Jove clàssic es puga obtindre acudint a les oficines de l’IVAJ i també a aquelles entitats de caràcter públic
amb què l’IVAJ subscriga el conveni corresponent.
3. S’estima necessari signar el conveni redactat a l’efecte per l’IVAJ.
4. Cal aprovar la redacció del Conveni.

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar, pel que fa la Mancomunitat de la Ribera Alta, el “Conveni de col·laboració entre l’Institut
Valencià de la Joventut i la Mancomunitat de la Ribera Alta per a l’emissió del Carnet Jove”, al qual es
regulen les condicions de la col·laboració entre amb dues entitats en relació a l’emissió del Carnet Jove des
del departament de Joventut de la Mancomunitat.
El conveni té un vigència inicial de 4 anys, prorrogable anualment fins a un màxim de 4 anys.
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel Secretari de la Mancomunitat, del conveni aprovat.
Segon. Facultar a la Presidència per a la firma del conveni i per a les gestions oportunes per dur a bon fi
l’acord adoptat.
Tercer. Publicar el text íntegre del conveni en la pàgina web de la Mancomunitat, una vegada signat,
Quart. Traslladar este acord a l’IVAJ.

2.5. Encomanda de gestió al Consorci de la Ribera: gestió de projectes singulars d’economia baixa
en carboni i formalització del conveni entre la Mancomunitat de la Ribera Alta, la Mancomunitat de
la Ribera Baixa i el Consorci de la Ribera
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president explica els antecedents i
l’objecte del conveni que es pretén aprovar.
Ateses les següents consideracions:
Antecedents
1. El BOE de 17 de juny de 2017 presenta el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, en el qual es va publicar
la convocatòria (modificada per Reial Decret 316/2019, de 26 d’abril) per la qual es regula la concessió
directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa
en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.
2. Segons el que es disposa en les normes citades, les mancomunitats de municipis poden ser beneficiàries
de les ajudes sempre que actuen bé en representació d’una agrupació formada per municipis o bé, en el seu
cas, realitzen les inversions i promoguen les actuacions acollides a la línia d’ajudes d’aquests municipis.
3. Les mancomunitats estan interessades a promoure i impulsar, amb els municipis mancomunats, la
sol·licitud i desenvolupament de projectes en els municipis que reduïsquen les emissions de CO 2 mitjançant
la implantació de mesures d’estalvi i eficiència energètica, de mobilitat urbana sostenible i d’ús de fonts
d’energia renovables.
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4. Tenint en compte que només es podran presentar sol·licituds corresponents a projectes singulars que
suposen una inversió total elegible (com a suma de totes les mesures d’actuació que es plantegen en la
sol·licitud) superior a 50.000€, la Mancomunitat podrà presentar totes les sol·licituds dels municipis perquè
agrupadament siguen superiors a aquest import.
5. El Consorci de la Ribera, entitat formada per la mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa,
està especialitzada en la gestió i desenvolupament de projectes relacionats amb l’eficiència energètica i va
gestionar, entre 2008 i 2010, la licitació conjunta que va derivar per a la instal·lació en 12 municipis de
panells de plaques fotovoltaiques en cobertes d’edificis municipals.
6. Per als treballs necessaris per a la preparació, sol·licitud, gestió i desenvolupament dels projectes que es
presenten a l’esmentada convocatòria per la Mancomunitat en representació dels municipis a l’empara de
la citada convocatòria, es pretén l’encàrrec de gestió i formalització d’un conveni amb el Consorci de la
Ribera per a la seua execució.
Fonaments jurídics
1. La Llei 40/2015, d&apos;1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, preveu en el seu article 11, la
figura de l’encàrrec de gestió a altres òrgans o entitats de la mateixa o de diferent administració per raó
d’eficàcia o quan no es posseïsquen els mitjans tècnics idonis per al seu acompliment. L’encàrrec de gestió
que pretén compleix amb el que es disposa en aquesta norma.
2. El conveni que es formalitza en execució de l’esmentat encàrrec de gestió s’insereix en la tipologia
prevista en l’article 47.2.a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, reguladora del règim jurídic del sector públic,
que preveu la possibilitat que una administració pública encomane a una altra les tasques o funcions de
caràcter material, tècnic o de serveis –que no es regisquen pel dret privat- quan la primera no tinga els
mitjans tècnics idonis per a fer-ho i siga convenient per a les parts per raons d’eficàcia, El contingut del
conveni inclou els requisits establerts en aquest.
3. La matèria objecte del conveni està inclosa dins de les competències atribuïbles als municipis per la Llei
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (d’ara en avant, LRSAL) i recollides en l’article
25 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, entre altres, les següents matèries: I. Urbanisme, i;
II. Medi ambient urbà, i per tant entre les atribuïbles a les mancomunitats.
4. Pel que respecta a la viabilitat econòmica d’aquest, no posa en risc, pel seu import, l’estabilitat
pressupostària i financera de les administracions signants del conveni, donat el cofinançament per part dels
municipis mancomunats.
5. És competència del Ple de la mancomunitat l’aprovació de l’encàrrec de gestió i la formalització de
convenis amb altres administracions públiques, segons el que s’estableix en l’article 47.2.h de la Llei 7/185
de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.
6. Vistos els informes de Secretaria / Intervenció.
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Encomanar al Consorci de la Ribera les gestions i els procediments administratius tendents a la
preparació, sol·licitud, gestió i desenvolupament els projectes que es presenten pels municipis
mancomunats en la convocatòria per a la selecció de projectes singulars d’economia baixa en carboni que
seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020,
corresponents al programa d’actuacions d’instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum en els edificis
municipals, de conformitat al Reial Decret 616/2017, de 16 de juny ( BOE de 17 de juny de 2017) i el Reial
Decret 316/2019, de 26 d’abril.
Segon. Aprovar, pel que fa esta mancomunitat, el conveni amb el Consorci de la Ribera per a l’encomanda
del punt anterior, dins del marc general de col·laboració entre les mancomunitats de la Ribera Alta i de la

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025

Seu : C/Taronger 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42 Fax 96 241 41 72
Correu electrònic: info@manra.org http:\\www.manra.org

Ribera Baixa al qual es regula la participació en la citada convocatòria i, també, les línies generals dels
convenis a firmar amb els ajuntaments que s&apos;adherisquen a la convocatòria.
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del conveni aprovat.
Tercer. Facultar a la Presidència per a la firma del conveni i per al que resulte necessari per a dur a bon fi
l’acord.
Quart. Traslladar este acord a la Mancomunitat de la Ribera Baixa i al Consorci de la Ribera.

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

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:
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Primer. Aprovar la creació del «Servei mancomunat de manteniment, conservació i gestió
d’infraestructures i instal·lacions públiques», així com les corresponents instruccions del servei. Inicialment
es preveu que el servei atenga la gestió i el manteniment del Camí natural de l’Antic Trenet.
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, de les instruccions del
servei.
Segon. Facultar a la Presidència per a la formalització dels convenis o altres instruments jurídics que
pogueren resultar necessaris per a la materialització i desenvolupament del present acord.

2.7. Guardó d’honor de la Mancomunitat/2020
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president dóna compte i motiva la proposta
de reconeixement consensuada: l’Assemblea d’Història de la Ribera, la qual enguany celebra el seu 40
aniversari. S’assenyala que la concreció del receptor del Guardó hauria de se més participativa. El president
formula proposta d’esmena de la proposta d’acord, en el sentit de delegar en la Junta de Govern l’aprovació
definitiva del lliurament del Guardó/2020 una vegada tramitat i completat el procediment administratiu
previ, al qual es amb motive i justifique el reconeixement. La proposta d’esmena resulta aprovada per
unanimitat.
Ateses les següents consideracions:
1. El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en sessió de data 14-12-2006 aprovà la creació del Guardó
de la Mancomunitat per a reconèixer, segons l’article 1 del Reglament, “a favor de persones físiques i
entitats de la Ribera, públiques i privades, mereixedores de tal distinció en base a l’especial tasca o labor
realitzada en les seues activitats ja siga artístiques, culturals, esportives, cíviques, professionals o
investigadores, i que hagen destacat d’una forma pública i notòria, afavorint els interessos de la Ribera i el
seu progrés cultural, econòmic o social en general”.
En la primera edició del guardó de la Mancomunitat en l’any 2007 va ser atorgat a l’editorial Bromera, en
2008 a l’edició comarcal del Levante EMV, en 2009 a Asunción Francés (Presidenta de l’Associació
Tyrius), en l’any 2010 al Col.lectiu d’Ajuda i Emergència en Acció, en l’any 2011 a Jorge Martínez
“Aspar”, en l’any 2012 al professor Jose Lluís Bauset, en l’any 2013 al pintor benimodolí Rafael Armengol,
Escola de Música de Carcaixent en l’any 2014 , a Xúquer Viu en l’any 2015, a la Comissió redactora de
l’esborrany d’estatuts de la Mancomunitat de l’any 1996 en l’any 2016, a la Coordinadora de Centres de
Ensenyament en Valencià de la Ribera en l’any 2017, a Didin Puig Grau en 2018, en atenció als mèrits en
pro de la nostra cultura i per la consecució de llibertats i la igualtat de gènere i al cantautor valencià Francesc
Muñoz en l’any 2019.
2. S’estima que l’Assemblea d’Història de la Ribera és una entitat mereixedora del reconeixement que
supsoa el lliurament del Guardó. Cal donar tramitació al procediment administratiu previ a l’aprovació
definitiva de l’atorgament del Guardó/2020.
El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Incoar procediment tendent a atorgar el Guardó d’Honor de la Mancomunitat/2020 a l’Assemblea
d’Història de la Ribera.
Segon. Delegar en la Junta de Govern de la Mancomunitat a l’aprovació definitiva de l’atorgament el
Guardó d’Honor de la Mancomunitat/2020, una vegada completat el procediment administratiu previ.

2.8. Liquidació i Compte general/2019
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Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. L’interventor dóna compte de línies generals
i les dades bàsiques resultants del Compte General.
Ateses les següents consideracions:
1. Pel serveis d’esta Mancomunitat s’ha confeccionat i preparat la liquidació del pressupost de l’exercici
2019, així com també la documentació del Compte general de l’entitat corresponent a l’exercici 2019.
Es consolida també amb el Compte general de la Mancomunitat de la Ribera Alta, els comptes del Consorci
de la Ribera i l’organisme autònom, Pater, de conformitat amb la 2.2 de la Lllei Orgànica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, ja que la Mancomunitat de la Ribera Alta es
la entitat publica amb major percentatge de participació en el Consorci de la Ribera.
2. La Presidència, per decret número 454 de data 12/06/2020 va aprovar la liquidació del pressupost de
l’exercici 2019.
3. Resulta aplicable el Text Refós de la Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes Locals i resta de
normativa vigent en matèria d’hisendes locals.
4. La Comissió Especial de Comptes, ha dictaminat favorablement la proposta.

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Restar assabentats de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019
Segon. Aprovar el Compte General del Pressupost de la Mancomunitat de la Ribera Alta de l’any 2019, el
qual inclou, amés del d’aquesta entitat, el compte del Consorci de la Ribera i el de l’organisme autònom
del Consorci, PATER, tot ells consolidats. Seguidament es transcriuen les dades resultants:
COMPTE GENERAL 2018 MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
RESULTAT PRESUPUESTARI / EXERCICI 2019
CONCEPTES
a) Operacions corrents
b) Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)
c) Actius financers
d) Passius financers
2. Total operacions financeres
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI

DRETS
RECONEGUTS
NETS
4.233.017,80
114,672,28
4.347.690,08

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
4.235.876,30
209.614,04
4.445.490,34

460.000,00
460.000,00
4.807.690,08

512.543,72
512.543,72
4.958.034,06

AJUSTS:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de
Tresoreria para despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
5. Desviacions de finançament positives de l’exercici.

AJUSTS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
-2,858,50
-94.941,76
-97.800,26
52.543,72
-52.543,72
-150.343,98

358.331,24
272.696,20
233.146,30

II.- TOTAL AJUSTS
397.881,14
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ROMANENT DE TRESORERIA a 31 / XII / 2019

247.537,16
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C O M P O N E N T S

I M P O R T S

A N Y

1. (+) Fons líquids.......................
2. (+) Drets pendents de cobro...........
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) de operacions no pressupostàries

-261.390,13
2.265.543,72
1.467.819,76
775.955,03
21.768,93

3. (-) Obligacions pendents de pagament

1.462.774,38
634.183,00

-

(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupost tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

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

4.230,39
824.360,99
-90,00
90,00

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

541.289,21

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat

82.497,84
210.676,73

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

248.114,64

Tercer. Aprovar, així mateix, la Liquidació i el Compte General consolidats, de la Mancomunitat, el
Consorci de la Ribera i el PATER.
Quart. Rendir compte del mateix a la Sindicatura de Comptes i als organismes que legalment procedisca.

2.9. Ajust de les normes reguladores de les relacions amb el personal de la Mancomunitat
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. S’expliquen els antecedents de la proposta.
Ateses les següents consideracions:
1. Esta mancomunitat compta amb unes «Normes reguladores de les relacions amb el personal de la
Mancomunitat», les quals foren aprovades prèvia negociació amb les representants dels empleats.
2. Recentment, mitjançant acord de la Junta de Govern, s’ha aprovat una modificació de les «Normes
aplicables, amb caràcter general, per a la gestió de les borses de treball temporal de la Mancomunitat», en
el sentit de redactar el punt 3.3. de les normes en la següent forma:
«3.3. Ordre dels oferiments
Amb caràcter general per als oferiments d’ocupació (ja siga, indistintament, oferiment de nomenament com a funcionari interí i
de contractació laboral temporal), la Mancomunitat seguirà el nombre d'ordre dels integrants de la borsa vigent en cada moment,
per a cada especialitat professional.
Les persones que havent ostentat la condició de funcionari interí//contractat temporal de la Mancomunitat de la Ribera Alta (no
d’altres entitats) i durant més de 3 anys, vegen finiquitada la seua relació professional amb l’entitat per finalització de la vigència
del nomenament interí o del contracte temporal i no hagen sigut sancionats per infracció greu o molt greu; tindran dret a accedir
als nomenaments/contractacions de la seua especialitat professional que es plantegen (encara que siguen en altres entitats), amb
preferència sobre persones de nova incorporació. Este dret preferencial estarà en vigor durant un màxim de 3 anys des de la
finalització del seu darrer nomenament/contractació per la Mancomunitat. En el cas de coincidir una pluralitat de persones amb
dret preferencial, l’oferiment es farà atenent a l’ordre que ocupaven en la borsa de la que procedien i, de procedir de borses
diferents, a la persona amb major antiguitat en la Mancomunitat. Si durant la vigència del dret preferencial la persona titular del
dret rebutja un oferiment d’ocupació ofert per la Mancomunitat este dret preferencial decaurà.
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En tot cas, els integrants d’una borsa de treball temporal que durant la vigència d’esta no han arribat a ser nomenats o contractats
per la Mancomunitat, no gaudiran de cap dret a partir del moment en el que finalitze la vigència de la borsa que formaven part.»

3. La nova norma de funcionament de les borses de treball temporal transcrita al punt anterior té una
repercussió, indirecta, sobre les «Normes reguladores de les relacions amb el personal de la
Mancomunitat».
4. S’estima convenient incloure a les «Normes reguladores de les relacions amb el personal de la
Mancomunitat» una referència a la possible repercussió de la norma 3.3. de les Normes de funcionament
de les borses de treball temporal.
El Ple de la Mancomunitat, amb l’abstenció de Pere Blanco Vega i el vot a favor de la resta dels integrants
presents, ACORDA:
Primer. Reflectir en les «Normes reguladores de les relacions amb el personal de la Mancomunitat» una
referència al “dret preferencial” a favor dels empleats/des interins de la Mancomunitat de llarga duració,
regulat en la base 3.3. de les «Normes aplicables, amb caràcter general, per a la gestió de les borses de
treball temporal de la Mancomunitat».

2.10. Sol·licitud de compatibilitat per arquitectes superiors (prèvia aprovació, si de cas, de la urgència)
Es dóna compte del contingut de les diferents propostes.
A) Ateses les següents consideracions:
1. JEREMI JUAN GARCÍA GIMÉNEZ és funcionari públic interí, per programa, arquitecte superior,
d’esta Mancomunitat, adscrit al Servei mancomunat d’assistència tècnica.
2. JEREMI JUAN GARCÍA GIMÉNEZ 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.

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Reconèixer a JEREMI JUAN GARCÍA GIMÉNEZ, 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
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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.

B) Ateses les següents consideracions:
1. ELOY CANTERO RAMÓN és funcionari públic interí, per programa, arquitecte superior, d’esta
Mancomunitat, adscrit al Servei mancomunat d’assistència tècnica.
2. ELOY CANTERO RAMÓN 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.

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Reconèixer a ELOY CANTERO RAMÓN, 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.

En este moment es planteja i motiva la necessitat de declarar la urgència del tractament del següent punt de l’ordre del
dia, el qual no figurava en la convocatòria de la sessió. Esta resulta aprovada per unanimitat.

2.11. Encomanda de gestió a la Mancomunitat de la Ribera Alta per al desenvolupament d'un
projecte d'innovació consistent en la constitució d'un cas pilot d'oficina per a la creació de la futura
xarxa d'oficines d'habitatge xaloc i formalització del conveni entre la Mancomunitat de la Ribera
Alta i la GV
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El president explica la proposta. Assenyala
que l’encomanda inclou 100% del sou d’un/a arquitecte/a, un/a administratiu/va i un/a TAG i caldrà ajustar
les condicions del servei que es prestava anteriorment. Comenta que durant el confinament el servei
mancomunat ha atés a tota la comarca, encara que l’ajuntament no estiguera adherit al servei. Indica les
xifres de les actuacions en cada municipi.
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Ateses les següents consideracions:
Antecedents
1. La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica participa a través de
l'Institut Valencià de l'Edificació en el projecte d'innovació SAV€ THE HOMES.
Es tracta d'un projecte Horizon 2020, Programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea, que sorgeix
motivat per la necessitat de descarbonització del sector de l'edificació, en aquest cas, de l'edificació
residencial, i amb l'objectiu d'accelerar la ràtio anual de renovació d'edificis residencials, és a dir, el nombre
d'habitatges que es rehabiliten en la Comunitat Valenciana anualment.
2. Dins d’aquest context es planteja la Xarxa d’Administracions Locals i Comarcals d’Habitatge, XALOC,
com a organisme col·laborador de la Generalitat i en la condició d'organisme de servei integral de gestió,
informació, mediació social i assessorament en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració
urbana per a facilitar l'accés a un habitatge digne a la ciutadania i propiciar la integració dels espais urbans.
3. Des de la la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la GV s’entén que per a una major
eficiència i una assistència al ciutadà més directa, cal encomanar la gestió, informació, mediació social i
assessorament en les esmentades matèries a favor de les entitats locals.
4. La Mancomunitat de la Ribera Alta té capacitat de gestió suficient per a dur a terme les activitats i serveis
propis de la Generalitat en matèria d'habitatge, regeneració urbana i rehabilitació d'edificis, per al
desenvolupament d'un projecte d'innovació consistent en l'experimentació d'un cas pilot per a la creació de
la futura xarxa d'oficines XALOC, amb servei de finestreta única en matèria d'habitatge, rehabilitació
d'edificis i regeneració urbana de la Comunitat Valenciana, estant interessada en obtindre d'aquesta
conselleria els recursos econòmics necessaris per a la seua realització.
5. S’estima cal acceptar l’encàrrec de gestió i formalitzar el conveni proposat per la GVA.
Fonaments jurídics
1. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, preveu en el seu article 11, la figura
de l’encàrrec de gestió a altres òrgans o entitats de la mateixa o de diferent administració per raó d’eficàcia
o quan no es posseïsquen els mitjans tècnics idonis per al seu acompliment. L’encàrrec de gestió que pretén
compleix amb el que es disposa en aquesta norma.
2. El conveni que es formalitza en execució de l’esmentat encàrrec de gestió s’insereix en la tipologia
prevista en l’article 47.2.a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, reguladora del règim jurídic del sector públic,
que preveu la possibilitat que una administració pública encomane a una altra les tasques o funcions de
caràcter material, tècnic o de serveis –que no es regisquen pel dret privat- quan la primera no tinga els
mitjans tècnics idonis per a fer-ho i siga convenient per a les parts per raons d’eficàcia, El contingut del
conveni inclou els requisits establerts en aquest.
3. La matèria objecte del conveni està inclosa dins de les competències atribuïbles als municipis per la Llei
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (d’ara en avant, LRSAL) i recollides en l’article
25 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, entre altres, les següents matèries: I. Urbanisme, i;
II. Medi ambient urbà, i per tant entre les atribuïbles a les mancomunitats.
4. És competència del Ple de la mancomunitat l’aprovació de l’encàrrec de gestió i la formalització de
convenis amb altres administracions públiques, segons el que s’estableix en l’article 47.2.h de la Llei 7/185
de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local.

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Acceptar l’encomanda de gestió de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la
GV de desenvolupament d'un projecte d'innovació consistent en l'experimentació d'un cas pilot per a la

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025

Seu : C/Taronger 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42 Fax 96 241 41 72
Correu electrònic: info@manra.org http:\\www.manra.org

creació de la futura xarxa d'oficines XALOC, amb servei de finestreta única en matèria d'habitatge,
rehabilitació d'edificis i regeneració urbana de la CV.
Segon. Aprovar, pel que fa la Mancomunitat de la Ribera Alta, el “conveni tipus entre la Generalitat, a
través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'habitatge i arquitectura bioclimàtica, i la
Mancomunitat de la Ribera Alta per al desenvolupament d'un projecte d'innovació consistent en la
constitució d'un cas pilot d'oficina per a la creació de la futura xarxa d'oficines d'habitatge XALOC”, al
qual es regulen les condicions de la col·laboració entre amb dues entitats en relació a este projecte.
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seua signatura i tindrà una vigència de 12 mesos,
podent-se prorrogar anualment fins a un màxim de quatre anys.
A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del conveni aprovat.
Tercer. Facultar a la Presidència per a la firma del conveni i per al que resulte necessari per a dur a bon fi
l’acord adoptat.
Quart. Traslladar este acord a la Conselleria d'habitatge i arquitectura bioclimàtica de la GV.

3.ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA
Es van tractar els següents assumptes:
3.1. Pla d’inversions/2020: El president dóna compte de la sol·licitud presentada i les inversions que inclou:
Descripció de la inversió
Subministrament de contenidors i cubells per al servei mancomunat de recollida de residus
Instal·lació elèctrica LED en la seu de la Mancomunitat
Subministrament vehicle elèctric per a la Mancomunitat
Subministrament 3 bicicletes elèctriques per als serveis de la Mancomunitat
Subministrament desbrossadora, EPIS i altres elements de manteniment d’infraestructures de la Mancomunitat
Subministrament entaulat per al servei de cessió de recursos per a actes públics de la Mancomunitat
Subministrament d’ equipament informàtic per a la seu de la Mancomunitat
Subministrament aplicació informàtica per al servei de residus de la Mancomunitat

Import
295.000 €
4.000 €
25.000 €
6.000 €
3.000 €
8.918,36 €
8.000 €
8.500 €

3.2. Canera comarcal: El president repassa els antecedents. Recorda la proposta de Tavernes de la Valldigna
i els termes de l’esborrany d’acord amb l’ajuntament de Tavernes.
3.3. Coordinació de les PLs: El president informa de la reunió prevista en la Delegació de Govern. Comenta
que han citat als caps de policia de tots el pobles de les comandàncies de la Guàrdia Cvil per veure de
coordinar actuacions de la Policia Local i de Protecció Civil dels diferents municipis en les casos
d’emergència.
3.4. Redacció de PUAMs i PMUSs: El president informa/recorda que, atesa la conveniència de tindre
redactats el PUAM i el PMUS de cada municipi i també la seua repercussió en el repartiment d’imports
dels plans d’inversions de la Diputació, s’ha ofert als municipis la possibilitat de participar en una
contractació conjunta de la seua redacció. S’admeten adhesions fis al 31 de juliol.
3.5. Pla Local de gestió de residus. El president comenta que la Diputació subvenciona a cada poble la seua
redacció. Tam,bé es podria licitar de forma conjunta. S’admet per a justificar la despesa la justificació dels
estudis de viabilitat.
3.6. Problemàtica ~ Okupacions: El president comenta l’antecedent de la Fiscalia de Balears en esta matèria.
S’ha sol·licitat una reunió amb el Fiscal de la C.V per a tractar esta qüestió. L’alcaldessa de Carlet comenta
També comenta que les actuacions amb els okupes, cal anar molt en compte pels drets de les persones i per
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les situacions problemàtiques. L’alcalde d’Alberic manifesta que cal ser ferms. Que caldria canviar la Llei.
El president manifesta que n’hi ha gent que és «quasi professional» i comenta que es convidarà a assistir a
la reunió amb la Fiscalia a diferents alcaldes.
3.7. Problemàtica ~ Antigues estacions de la línia FEVE: El president informa de que està prevista una
reunió en setembre, amb alcaldes i alcaldesses, de la línia per veure la situació de les instal·lacions.

4.PRECS I QÜESTIONS
Es van plantejar les següents intervencions:
4.1. Alcaldessa de Carlet: Prega que les reunions siguen telemàtiques, no presencials. La reunió prtevista
amb els caps de la policia local també hauria de ser telemàtica.
4.2. Alcalde d’Alberic: dóna gràcies pels agraïments.
El president tanca l’acte agraint l’acollida i desitjant a tot hom un Bon Estiu.

Sense més assumptes a tractar, el president alçà la sessió, a les 21.20 h, tot agraint el tractament dispensat
per l’Ajuntament d’Alberic.
I, perquè hi conste, estenc esta acta.
El president

El sec retari
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ANNEX amb la relació d’assistents a la sessió plenària de
data 22 de juliol de 2020 de la Mancomunitat de la Ribera Alta
POBLACIÓ

CONDICIÓ

NOM I COGNOMS

GRUP POLÍTIC
CIUTADANS PER ALBERIC

Alberic

Alcalde

ANTONIO CARRATALÁ MÍNGUEZ

Alberic

Regidor

JOSEP PUIG TORRES

L’Alcúdia

Alcalde

ANDREU SALOM PORTA

Alfarp

Alcalde

SANTIAGO CERVERA CARDETE

Algemesí

Regidor

PERE BLANCO VEGA

Alzira

Alcalde

DIEGO GÓMEZ GARCÍA

Alzira

Regidor

FERNANDO PASCUAL MOSCARDO

PSPV-PSOE

Alcaldessa

AMPARO ESTARLICH MARTORELL

PSPV-PSOE

Alcaldessa

BEGOÑA LLUCH GÓMEZ

PSPV-PSOE

Alcaldessa

MARTA ORTIZ MARTINEZ

PSPV-PSOE

Alcalde

FRANCISCO TERUEL MACHI

PP

Alcalde

RAMÓN PASCUAL GARCIA

PP

Regidor

JOSE MANUEL FOLQUES FONS

PP

Alcalde

FRANCESC JOSEP SALOM SALOM

Alcalde

JOSEP BOTELLA PARDO

COMPROMIS
GRUPO MUNICIPAL "AGRUPACIÓ
CIUTADANA DE CÀRCER"

Regidor

JESÚS TIERRASECA RODRIGUEZ

GRUPO MUNICIPAL "AGRUPACIÓ
CIUTADANA DE CÀRCER"

Alcaldessa

MARIA JOSEP ORTEGA REQUENA

COMPROMIS

Antella
Beneixida
Benifaió
Benimodo
Benimuslem
Benimuslem
Carcaixent
Càrcer
Càrcer
Carlet
L’Enova

CIUTADANS PER ALBERIC
PSPV-PSOE
COMPROMIS
ESQUERRA UNIDA
COMPROMIS

Alcalde

TOMÁS GINER ESPARZA

Alcalde

DELEGACIÓ LORENA MARTINEZ
MOLLA

PP

Regidora

ENCARNA PANIAGUA ALFONSO

PP

Alcalde

JOSÉ FORES SANZ

PP

Regidor

JOSÉ LUIS CLIMENT CERVERA

PP

Alcaldessa

PURIFICACIÓN

Massalavés

Alcaldessa

PURIFICACIÓN NOGUERA HERNÁNDEZ

PP

Massalavés

PP

Gavarda
Gavarda
Llombai
Llombai
Manuel

PSPV-PSOE

COMPROMIS

Regidora

MARINA MONTES LLÁCER

La Pobla Llarga

Alcaldessa

NEUS GARRIGUES CALATAYUD

PSPV-PSOE

La Pobla Llarga

Regidor

SALVADOR ÁVILA LANCERO

PSPV-PSOE

Alcaldessa

RAFAELA ALIAGA SENDRA

PSPV-PSOE

Alcalde

PSPV-PSOE

Alcalde

GERARDO LÓPEZ MATEU
SANTIAGO MANUEL ENGUIDANOS
EXPÓSITO

Regidor

HILARIO SABATER ALVENTOSA

PSPV-PSOE

Alcaldessa

RAQUEL SANCHO REIG

Rafelguaraf
Real
Sant Joanet
Sant Joanet
Sellent

PSPV-PSOE

PP
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Senyera
Senyera
Sumacárcer
Sumacàrcer

Alcaldessa

FRANCISCA MOMPARLET ORTA

PSPV-PSOE

Regidor

ELISEO TOMAS PASCUAL

PSPV-PSOE

Alcalde

DAVID PONS GARCIA

PSPV-PSOE
PSPV-PSOE

Regidor

TXEMA PELÁEZ PALAZÓN

Tous

Alcalde

CRISTÓBAL GARCIA SANTAFILOMENA

PP

Tous

Regidor

JUAN RAMÓN BÁGUENA REQUENA

PP

Turis

Alcalde

EUGENIO JAVIER FORTAÑA FONS

PSPV-PSOE

Turís

Regidora

ISABEL GUAITA HERNÁNDEZ

PSPV-PSOE

Alcaldessa

VERÓNICA ALMUNIA CATALÁ

COMPROMIS

La Barraca d’Aigües Vives

