
2.1. Servei d’assistència tècnica: Modificació de les instruccions per ampliació de les 

modalitats de prestació del servei i actualització dels preus del mòdul 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.  

1.La Mancomunitat de la Ribera Alta ofereix als municipis hi adherits el “Servei mancomunat 

d'assistència tècnica», el qual inclou diferents modalitats: «Enginyeria Tècnica industrial», 

«Arquitectura Superior», «Enginyeria Forestal i del Medi Rural» i «Enginyeria Agrícola». 

2.Diversos ajuntaments han manifestat el seu interès per poder disposar de més especialitats 

dins d’este servei d’assistència tècnica als efectes de desenvolupar funcions pròpies de la 

titulació, concretament: ENGINYERIA ELÈCTRICA, ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I 

AUTOMÀTICA, ENGINYERIA D’OBRES PÚBLIQUES, GEOLOGIA, ENGINYERIA MEDIAMBIENTAL, 

CIÈNCIES AMBIENTALS , ARQUITECTURA TÈCNICA 

3.Entre les serveis mancomunats prevists en els Estatuts de la Mancomunitat figura, en l'article 

23.5, apartat 24, el “Servei d’assistència tècnica als municipis en matèries tècniques 

específiques” el qual empara la prestació de serveis adreçats a facilitar la selecció del personal 

a ocupats pels ajuntaments adherits.  

4.El servei compta amb instruccions específiques amb les quals es regularà el servei i les 

obligacions d’ambdues parts, Mancomunitat i entitat integrant. 

5.El cost que suposa la prestació d’este servei haurà de ser sufragat pels ajuntaments dels 

municipis que s’ adherisquen, en funció de les hores setmanals de dedicació del professional en 

el municipi en qüestió, d’acord amb les Instruccions del Servei. Consta a l’expedient informe 

d’intervenció sobre la necessitat d’ajustar el preu dels mòduls per l’increment dels salaris previst 

per a l’any 2022. 

6.S’estima convenient que s’aprove, l’ampliació del servei per a incloure el servei d’ Enginyeria 

Elèctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria d’Obres Públiques, Geologia, 

Enginyeria Mediambiental, Ciències Ambientals , Arquitectura Tècnica, així com l’ ajust de les 

instruccions del servei d’acord amb esta ampliació.  

7. Correspon a la Junta de Govern l’ampliació/determinació en el futur de les concretes 

especialitats professionals del servei, així com els possibles ajustos en les instruccions del servei.  

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

Primer. Aprovar, l'ampliació del servei d'assistència tècnica per la incorporació de les modalitats 

en ENGINYERIA ELÈCTRICA, ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA, 

ENGINYERIA D’OBRES PÚBLIQUES, GEOLOGIA, ENGINYERIA MEDIAMBIENTAL, CIÈNCIES 

AMBIENTALS , ARQUITECTURA TÈCNICA, així com el corresponent ajust de les instruccions del 

servei.  

A l’expedient constarà, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, l’ajust de les instruccions 

aprovada. 

Segon. Comunicar este acord als municipis mancomunats i al departament d’intervenció. 


