
2.2. Servei d’arxius: Modificació de les instruccions del servei i actualització del preu 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'arxius». 

2.El servei d’arxius es va crear per acord plenari de data 24/01/2005, aprovant-se en la mateixa 

sessió les instruccions del servei en les que es regula el seu funcionament i les obligacions 

d’ambdues parts, Mancomunitat i entitat integrant. 

3.Consta a l’expedient informe tècnic sobre la necessitat d’ajustar/actualitzar les instruccions a 

la realitat actual. 

4.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 mòdul per l’increment dels salaris previst 

per a l’any 2022. 

5.Els Estatuts de la Mancomunitat en l’article 6 1.b estableix entre les finalitats de la mateixa: 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.  

6. Correspon a la Junta de Govern l’aprovació dels 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'ajust/actualització de les instruccions del servei d’arxius, així com el 

corresponent ajust del preu del mòdul per prestació del servei.  

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

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

 

 


