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ESBORRANY 

 

PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

Sessió ordinària 

 

Lloc:    Casa de la Cultura de Sellent  

Data:  30 d'octubre de 2017 

                              Sessió núm.       3/2017 

Hora:     18.22 – 18.50 h 

 

ASSISTENTS:   

President: Txema Peláez Palazón 

Vocals: 15 vocals, amb 257 drets de vots. 

 

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 i drets de vot  representats. 

 

Altres assistents:J. Lluís Blanco Vega, secretari; Jesús J. Ribes Feliu, interventor; Sergio Machí Felici, 

gerent. 

 

A Sellent, 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 ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 

2.1. Guardó de la Mancomunitat/2017 

2.2. Reglament del Servei mancomunat d’ajuda a domicili 

2.3. Conveni amb el Consorci de la Ribera per a l’execució del pla de competitivitat turística 

2.4. Conveni interadministratiu per a la realització de tasques de “Laboratori Social” 

2.5. Compte General de 2016: aprovació 

3.ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA 

4.PRECS I QUESTIONS 

 

 

----------------------------- // ------------------------------- 
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Oberta la sessió es procedeix a tractar els assumptes de l'ordre del dia, amb el resultat que tot seguit s'indica: 

 

 

 

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Es dóna compte de l’esborrany d’acta de la sessió de data 13 de juliol de 2017, 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 núm. 2/2017, celebrada amb data 13 de juliol de 2017, en els 

seus propis termes. 

 

 

 

2. ASSUMPTES A TRACTAR: 

2.1. Guardó de la Mancomunitat/2017 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El President explica i motiva. Comenta que 

s'ha pensat lliurar el Guardó en el municipi de Rafelguaraf amb ocasió de la Trobada d'Escoles en Valencià. 

 

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”. 

 

2. 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, I a la Comissió redactora de 

l’esborrany d’estatuts de la Mancomunitat de l’any 1996 en l'any 2016 cal  iniciar els tràmits per a 

l’atorgament de guardó d’enguany. 
 

3. S'estima adient el lliurament del guardó 2017 a favor de la Coordinadora de Centres en Valencià, pels 
següents motius: 

" La Coordinadora de Centres de Ensenyament en Valencià de la Ribera és una organització social 
constituïda per centres educatius, associacions de mares i pares d’alumnes, entitats cíviques i persones 
que treballen per a difondre l’ús del valencià en tots els àmbits econòmics, socials, culturals i polítics.  

Des de la Coordinadora de Centres de Ensenyament en Valencià de la Ribera, entitat que forma part 
d’Escola Valenciana, es realitzen diverses activitats, destacant l’organització anual de la Trobada d’Escoles 
en Valencià de la Ribera. En aquest marc també es realitzen activitats com visites guiades, lectures en 
valencià, debats sobre educació, rutes biciturístiques, la valencianització de menús i cartes, etiquetatge en 
valencià, premis de literatura, etc.  

Són ja més de trenta anys de treball constant on sempre ha estat present la promoció de la nostra 
llengua i el sentiment comarcal. L’objectiu de la Coordinadora és aconseguir la igualtat lingüística de les 
dues llengües cooficials del nostre país i generalitzar els programes d’ensenyament en valencià a tots els 
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centres educatius de la comarca, fomentar l’increment de l’ús social de la nostra llengua per dignificar-la i 
donar-li prestigi. " 
 

4. La proposta d’acord ha sigut dictaminada favorablement. 

 

5. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 

 

 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 

 

Primer. Aprovar l’atorgament del guardó d’honor de la Mancomunitat/2017, a favor de la Coordinadora de 

Centres en Valencià per la seua trajectòria de més de trenta anys de treball constant on sempre ha estat 

present la promoció de la nostra llengua i el sentiment comarcal. L’objectiu de la Coordinadora és 

aconseguir la igualtat lingüística de les dues llengües cooficials del nostre país i generalitzar els programes 

d’ensenyament en valencià a tots els centres educatius de la comarca, fomentar l’ increment de l’ús social de 

la nostra llengua per dignificar-la i donar-li prestigi. 

 

Segon. Lliurar, en conseqüència, una reproducció de la figura commemorativa del guardó al representant de 

la Coordinadora de Centres en Valencià. 

 

 

 

2.2. Reglament dels Servei mancomunat d'ajuda a domicili 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El President explica que amb este reglament 

es pretén normalitzar el servei en uns estàndards homologats. La Sra. Amparo Estarlich, regidora d'Antella, 

planteja que passa amb els usuaris que ja reben este servei, el President li confirma que no deixaran de rebre 

l'assistència. No es planteja debat. 

 

Ateses les següents consideracions: 

1.El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta  amb data 20 de juliol de 2006  acordà la creació del servei 

mancomunat per a la prestació de Serveis Socials de Base als municipis Mancomunats que ho sol·liciten 

(servei mancomunat d’adscripció voluntària). 

 

2. Els Serveis Socials generals s'integren, entre altres, pel Servei d'Ajuda a Domicili, (d'ara en avant SAD) el 

qual s'ha d'articular per a prestar atenció de caràcter divers quan la situació individual o familiar siga 

d'especial necessitat, amb l'objecte que la persona romanga en el seu nucli familiar o de convivència, evitant 

internaments innecessaris, així com situacions de desarrelament i exclusió social.  

 

3. Els serveis tècnics de la Mancomunitat han elaborat un reglament del SAD en atenció a les 

característiques del mateix: normes de funcionament, personal necessari, usuaris del SAD, etc. 

 

4. La proposta d’acord ha sigut dictaminada favorablement. 

 

 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 

 

Primer. Aprovar el reglament del Servei d'Ajuda a Domicili de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 

 

A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del reglament aprovat. 
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Segon. Sotmetre el reglament a informació pública amb inserció d’anuncis en el BOP, així com en el tauler 

d’Edictes i en la pàgina web de la Mancomunitat. 

 

Cas de no rebre’s al·legacions i/o reclamacions el reglament s’entendrà definitivament aprovat. 

 

 

 

2.3. CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE LA RIBERA I LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA 

ALTA  PER AL PLA DE COMPETITIVITAT TURÍSTICA 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El President explica els antecedents, ajudes 

cofinançament en les comarques, a mes a mes explica les inversions d' enguany i les possibles actuacions per 

a l'any 2018. El Sr. Climent, regidor de Llombai pregunta per l'actuació a l'embassament de Tous, 

l'interventor comenta la situació de les inversions. No es planteja debat. 

 

Ateses les següents consideracions: 

1. Per l'any 2017 es va preveure per la AVT i  el PATRONAT incloure actuacions també dins de l'àmbit de 

la Mancomunitat de la Ribera Alta (MRA) junt a  les previstes per a la Mancomunitat de la Ribera Baixa 

(MRB),  articulant el Pla de Competitivitat Turística mitjançant el Consorci de la Ribera, organisme creat en 

l'any 2000 per a desenvolupar projectes d'interès comú a les dues mancomunitats. 

 

2. L'AVT i el  Patronat han previst la formalització amb el Consorci de la Ribera d'un protocol de 

col·laboració per al desenvolupament del pla de competitivitat de la DESTINACIÓ TURÍSTICA DE LA 

COMARCA DE LA RIBERA i un conveni PER AL DESENVOLUPAMENT I EXECUCIO DEL PLA DE 

DINAMITZACIO I GOVERNANÇA TURISTICA DE LA RIBERA  -La MRA disposa projectes i 

actuacions dins del seu àmbit  i  te interès en formalitzar un conveni  amb el Consorci de la Ribera  les 

esmentades actuacions  s'executen i es desenvolupen pel Consorci de la Ribera.  

 

3. L'article  57 de la  Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local disposa que la 

cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l'Administració Local, la de l'Estat i l'Autonòmica, 

podrà realitzar-se mitjançant consorcis o convenis que es formalitzen. 

 

4. L'article 47 de la Llei  40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic preveu així mateix, la 

formalització de convenis entre les administracions. Vistes les característiques i contingut del mateix, i 

considerant de gran interès pel Consorci de la Ribera, i la Mancomunitat de la Ribera Alta i pels municipis 

on es preveuen les actuacions,  

 

5. La proposta d’acord ha sigut dictaminada favorablement. 

 

6. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 

 

 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 

 

Primer. Aprovar, pel que fa esta Mancomunitat, el Conveni amb el Consorci de la Ribera per al 

desenvolupament i execució del Pla de Dinamització i Governança Turística de la Ribera/2017 i ss, en 

desenvolupament del Protocol d’Actuacions del Pla de Competitivitat Turística de la Ribera. 

 

A l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Mancomunitat, del conveni aprovat. 

 

Segon. Facultar a la Presidència de la Mancomunitat per a la firma del Conveni. 
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Tercer. Traslladar este acord al Consorci de la Ribera. 

 

 

 

En este moment 18.37 h. arriba l'alcaldessa de Senyera. 

 

 

 

2.4. CONVENI INTERADMINISTRATIU PER A LA REALITZACIÓ DE TASQUES DE 

“LABORATORI SOCIAL” 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. El President explica objectius, antecedents i 

previsions de les primeres reunions. El Sr. Botella, alcalde de Càrcer demana mes informació del projecte, el 

President contesta. No es planteja debat. 

 

Ateses les següents consideracions: 

1.Es planteja la possibilitat de formalitzar un Conveni Marc per a establir una col·laboració entre el Consell 

de la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Diputació 

Provincial de València, la Mancomunitat de la Ribera Alta, l’Ajuntament d’Alzira i la Universitat de 

València, Estudi General, per a la constitució d’un espai d’investigació aplicada, formació i innovació en 

matèria de Serveis Socials, en l’àmbit territorial de la comarca de la Ribera Alta. 

 

  2. Els serveis de la Mancomunitat han confeccionat un document explicatiu/descriptiu del conveni que es 

pretén aprovar, amb descripció dels  objectius i la metodologia. 

 

3. La proposta d’acord ha sigut dictaminada favorablement. 

 

4. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 

 

 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 

 

Primer. Aprovar, pel que fa la Mancomunitat de la Ribera Alta, el conveni entre la Generalitat, mitjançant 

la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Diputació Provincial de València, la Universitat de 

València-Estudi general, la Mancomunitat de la Ribera Alta i l'Ajuntament d'Alzira, regulador de la 

constitució d'un laboratori social, especialitzat en serveis socials, en la comarca de la Ribera Alta. 

 

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. 

 

Tercer. Comunicar este acord als municipis mancomunats i a les entitats participants en el conveni. 

 

 

 

2.5.COMPTE GENERAL de l’exercici 2016 

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. L'Interventor explica les dades, es compleix 

la normativa. Comenta previsió d'extinció de l'AER, del PATER també es preveia l'extinció però per una 

subvenció molt important s'ha decidit que continua per a est projecte. Riberaturisme, va desaparèixer, 

integrant-se en 2016 en el Consorci. No es planteja debat. 
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Ateses les següents consideracions: 

1. Pel serveis de la Mancomunitat de la Ribera Alta i els del Consorci de la Ribera, s’ha confeccionat i 

preparat la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, així com també la documentació del Compte general 

de cada entitat corresponent a l’exercici 2016.  

 

Es consolida amb el Compte general de la Mancomunitat de la Ribera Alta, els comptes  del Consorci de la 

Ribera i dels organismes autònoms, Pater i AER, 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 

és la entitat publica amb major percentatge de participació en el Consorci de la Ribera. 

 

2. La Presidència, per decret  de 28 d’abril de 2017 va aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 

2016. 

 

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 Compte general del Consorci de la Ribera Alta i dels seues organismes autònoms, Pater i AER, de 

l’exercici 2016, fou dictaminat favorablement per la Comissió Executiva del Consorci, en funció de 

Comissió Especial de Comptes del 2016, en sessió de data 15 de juny de 2017.  

 

5. El Compte general de la Mancomunitat de la Ribera Alta de l’exercici 2016 fou dictaminat favorablement 

per la Junta de Govern, en funció de Comissió Especial de Compte, en sessió de data 22 de juny de 2017.  

 

6. El compte General fou sotmès a informació publica mitjançant anunci publicat en el BOP de data 3 de 

juliol de 2017, i transcorregut el termini establert legalment no es va presentar cap al·legació o reclamació. 

 

7. Correspon al ple de la Mancomunitat, l’aprovació definitiva del Compte general de l’exercici. 

 

 

El Ple de la Mancomunitat, per unanimitat, ACORDA: 

 

Primer. Restar assabentats de la liquidació del pressupost de la mancomunitat Ribera Alta de l’exercici 

2016. 

  

Segon. Aprovar definitivament el Compte general, consolidat, de la Mancomunitat de la Ribera Alta i del 

Consorci de la Ribera i dels organismes autònoms Pater i AER. 

 

Seguidament es transcriuen les dades del Compte general consolidat: 
 

 Mancomunitat de la Ribera Alta  

RESULTAT PRESSUPOSTARI / EXERCICI 2016 

CONCEPTES 

DRETS 

RECONEGUTS 

NETS  

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

NETES  

AJUSTOS 
RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

           a) Operacions corrents 1.929.543,87 1.948.215,73  -18.671,86 

            b) Operacions de capital  1.261,43 -1.261,43 

1. Total operacions no financeres (a+b) 1.929.543,87 1.949.477,16 -19.933,29 

           c) Actius financers    

           d) Passius financers  58.192,41 -58.192,41 

2. Total operacions financeres  58.192,41 -58.192,41 
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I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 1.929.543,87 2.007.669,57 -78.125,70 

AJUSTOS:   

 

 

 

 

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 

per a despeses generals 

 
143.953,28 

4.  Desviacions de finançament negatives de l’exercici 
222,17 

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici 5.053,56  

II.- TOTAL AJUSTOS 139.121,89  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  60.996,19 

 

ROMANENT DE TRESORERIA a 31 / XII / 2016 

 

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 cobrament.......... 

  - (+) del Pressupost corrent 

  - (+) de Pressupostos tancats 

  - (+) d’operacions no pressupostàries 

  - (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 

- (+) del Pressupost corrent 

- (+) de Pressupost tancats 

- (+) d’operacions no pressupostàries 

- (-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 

 

 

495.146,38 

585.247,39 

75.217,19 

 

 

322.248,78 

4.436,40 

375.497,52 

106.622,73 

1.155.610,96 

 

 

 

 

702.182,70 

I. ROMANENT DE TRESORERÍA TOTAL (1+2-3)  500.050,99 

II. Saldos de dubtós cobrament 

III. Excés de finançament afectat 

82.497,84 

7.629,86 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 469.923,29 

 
(*Dades del Compte general consolidat de la Mancomunitat de la Ribera Alta i del Consorci de la Ribera, amb els organismes Pater i AER). 

 

Tercer. Rendir compte del mateix a la Sindicatura de Comptes i als organismes que legalment procedisca.  

 

 

 

3. ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA 

Es van tractar els següents assumptes: 

 

3.1. Servei recollida RSU: La Presidència comunica que començarà el 16 de novembre. S'indica que el 

municipi de Massalavés ha manifesta el seu interès pel servei. Estan fent-se reunions per a la transició entre 

els diferents contractes, dijous tancaran les mateixes. 

 

3.2. Servei de recollida de vehicles de la via pública: La Presidència informa que el dia 6 de novembre s'ha 

convocat una reunió en la seu de la Mancomunitat de la Ribera Alta a les 13.00 hores per a tractar els dubtes 

i possibles problemes del servei. A cada poble se li entregarà un datafon. 

 

 

 

4. PRECS I QUESTIONS 

Es van plantejar els següents assumptes: 

 

4.1. El Sr. Montañana, alcalde de Guadassuar, recorda la propera celebració de les semifinals del Campionat 

de Trinquet en Alzira i que la final serà en Guadassuar.  
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4.2. El Sr. Gómez, alcalde d'Alzira, manifesta que ha rebut una queixa pel tractament de la llengua en el 

servei de visites en les rutes ambientals del Consorci: per una persona que ho va demanar, es va fer tot en 

castellà. El gerent de la Mancomunitat comenta que per al 2018, cada ajuntament dirà la llengua i es ficarà 

en el cartell. 

 

 

 

Sense més assumptes a tractar, el president de la sessió, alçà la sessió, a les 18.50 h, tot agraint el tractament 

dispensat per l’Ajuntament de Sellent. 

 

I, perquè hi conste, estenc esta acta. 

 

El president El secretari  



 

 

 

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 

 

ANNEX ASSISTENTS PLE 30/10/2017  
POBLACIÓ CONDICIÓ NOM I COGNOMS GRUP POLÍTIC 

COMARCAL 
DRETS DE 

VOTS 
Alberic Alcalde ANTONIO CARRATALÀ MÍNGUEZ GRUP MIXTE 23 

Alcàntera de Xúquer Alcalde JULIO AURELIO GARCÍA MARTINEZ GRUP SOCIALISTA 11  

Alfarp Alcalde SANTIAGO CERVERA CARDETE GRUP COMPROMIS 11  

Algemesí Segon Vocal LORENA CALATAYUD RUIZ GRUP COMPROMIS 33  

Alzira Alcalde DIEGO GOMEZ GARCIA GRUP COMPROMÍS 39  

Antella Segon Vocal AMPARO ESTARLICH MARTORELL GRUP SOCIALISTA 11  

 Benimodo Alcalde FRANCISCO TERUEL MACHI GRUP POPULAR 13  

Carcaixent Segon  vocal VICENT ALBELDA ROSELLÓ GRUP COMPROMIS 31  

Càrcer Alcalde JOSEP BOTELLA PARDO GRUP MIXTE 11  

Gavarda Segon  vocal JOSE SALVADOR APARICIO ROIG GRUP POPULAR 11 

 Guadassuar Alcalde SALVADOR MONTAÑANA SANZ GRUP COMPROMIS 17  

Rafelguaraf Alcaldessa RAFAELA ALIAGA SENDRA GRUP SOCIALISTA 13 

Senyera Alcaldessa PAQUI MOMPARLER ORTA GRUP SOCIALISTA 11 

 Sumacàrcer Alcalde TXEMA PELAEZ PALAZÓN GRUP SOCIALISTA 11  

Tous Alcalde  CRISTÓBAL GARCÍA SANTAFILOMENA GRUP POPULAR 11 

   TOTAL 257 

 


