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ESBORRANY 

JUNTA DE GOVERN 

Sessió ordinària 
Lloc:  Seu de la Mancomunitat (sala de Presidència) 
Data:  22 de desembre de 2017 

Sessió núm.:            04/17 
     Hora:       12.30 h  a  13.40 h 

 
ASSISTENTS:  President: Txema Peláez Palazón (portaveu) 

Vocals:  Grup 
comarcal 

Vocals:  Grup 
comarcal 

Marta Trenzano Rubio (portaveu) PSOE Voro Climent Pellicer  Mixt 
Neus Garrigues Calatayud  PSOE Tonyo Carratalá Minguez (portaveu) Mixt 
Diego Gómez García (portaveu) Compromis Francisco Teruel Machí  PP 
Lorena Calatayud Ruiz  Compromís Iván Martínez Araque (portaveu) EUPV 
      

 
Vocals absents:   
Marta Ortiz Martínez         (PSOE) 
Eva Roig Tortosa         (PSOE) 
Hector Roig Roig          (Compromis) 
Vicente J. Mompó Aledo (PP) 
  
  
Secretari.:  J. Lluís Blanco Vega 
Interventor:  J. Jesús Ribes Feliu 
Gerent:  Sergio Machí Felici 
 
A Alzira, al lloc, data i hora indicats, es reuniren les persones relacionades, en la condició que per a 
cadascuna s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària prèviament convocada de la Junta de 
Govern, la qual assoleix així mateix la condició de comissió Informativa en relació als assumptes a tractar i 
resoldre en el Ple de la Mancomunitat. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense 
figurar a la convocatòria, són els del següent 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
2. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE 

2.1 CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A TERCERS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I CULTURALS.  
 2.2 DETERMINACIÓ DE LES ACTUACIONS A DESENVOLUPAR EN EL MARC DEL PLA DE 
 COMPETITIVITAT TURÍSTICA PER A L’ANUALITAT DE 2018. 

2.3 PRESSUPOST, PLANTILLA I RLT DE LA MANCOMUNITAT 2018. 
3. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA. 
4. PRECS I QÜESTIONS. 

--------------- // --------------- 
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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 SESSIONS ANTERIORS 
Es dóna compte de l’esborrany d’acta de la sessió de data 23 d’octubre  de 2017, la qual s’ha fet arribar als 
vocals integrants de la Junta de Govern. Resulta aprovada per unanimitat.  
 
 
 
2. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE 
2.1. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A TERCERS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I CULTURALS. SEGONA 
CONVOCATORIA 
Per la Presidència es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta aprovà, conjuntament amb el Pressupost d l’exercici 2017 les bases 
de “Convocatòria de concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre, amb destinació a programes 
o activitats culturals i esportives/2017”, les quals regulen la convocatòria, presentació de sol·licituds, 
reconeixement, lliurament i justificació d'ajudes i subvencions a entitats sense ànim de lucre que, amb 
domicili a alguns dels municipis de la Ribera Alta, organitzen i celebren actes culturals i/o esportius. 
 
2. La Junta de Govern de la Mancomunitat amb data 22 de juny de 2017 va resoldre la convocatòria de 
concessió de subvencions, acordant encomanar a la Presidència, l’aprovació d’una nova convocatòria de 
les subvencions a entitats sense ànim de lucre, amb destinació a programes o activitats culturals i 
esportives/2017, amb la dotació no disposada en esta primera convocatòria, amb inserció d’anunci 
d’obertura del termini de presentació de sol·licituds en el mes de setembre. 
 
3. Per resolució de la Presidència de data 5 de setembre de 2017 es va aprovar la segona convocatòria de 
les ajudes a activitats culturals i/o esportives/2017, tot fixant l'import màxim, en conjunt, per a les ajudes a 
aprovar en sis mil quatre-cents euros (6.400,00 €) 
 
4. Al BOP de data 27 de setembre de 2017, es va inserir anunci de la convocatòria, amb el qual s'obria el 
termini de 30 dies naturals per a la presentació de projectes/sol·licituds. 
 
5. Finalitzat el termini per a la presentació de documentació, així com el de esmena de deficiències a la 
documentació, es va reunir la Mesa Avaluadora  i va estudiar les sol·licituds i la seua documentació i va 
formular proposta de resolució, de conformitat amb  la  base setena de la convocatòria.  
 
6. Correspon resoldre a la Junta de Govern. 
 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA: 
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PRIMER. Resoldre la “Convocatòria de concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre, amb 
destinació a programes o activitats culturals i esportives/2017/2a”, en el sentit que resulta del quadre 
següent: 
 

ENTITAT ACTIVITAT PROPOSTA 
SUBV. 2017 

Agrupació Musical de Veterans Ribera del Xúquer Realització de dos concerts a determinar per la JGL 1.500 € 

Associació d'Estudis Orquestrals i de Cambra de la Ribera I trobada d'orquestra infantil de La Ribera 1.500 € 

Club de Convivencia Terapéutico para Enfermos Mentales (Afaradem) Programa Club de Convivencia Terapéutico Ribera Alta 1.000 € 

CEC Antella III Mercenari Iber OCR Antella 350 € 

Coordinadora de Centres d'Ensenyament en Valencià de la Ribera Trobada de la Ribera 2017 630 € 

C.A. Crespo Runners Participació curses populars Circuit Ribera de Xúquer 350 € 

Club Frontenis Alcàntera de Xúquer Abierto Nacional de Frontenis 500 € 

Ajuntament de l'Enova III Trofeu Ciclocross 500 € 

 
SEGON. Assenyalar a les entitats beneficiaries de les ajudes aprovades, que resten obligades al 
compliment, entre d'altres, dels següents extrems (Bases 7a bis i 8a): 
 
1. Admetre la presència en l’activitat o projecte, si és el cas, de la persona acreditada a aquest efecte per la 
Mancomunitat de la Ribera Alta.  
 
2. Notificar a la Mancomunitat de la Ribera Alta qualsevol proposta de canvi o modificació del programa i 
despeses presentades, en el moment en què es produïsquen.  
 
3. Fer constar en tota la informació, documentació i publicitat pròpia de l’activitat, que la mateixa està 
subvencionada per la Mancomunitat de la Ribera Alta, mitjançant la inserció del logotip de la 
Mancomunitat. 
 
4. Presentar, abans del 30 de gener de 2018, la documentació justificativa de la destinació de l'ajuda 
aprovada i l'activitat desenvolupada, la qual ha d'incloure: 
a) Relació de despeses realitzades amb indicació del perceptor, concepte i import, acompanyada de 
fotocòpies de les factures corresponents que podran ser compulsades en les dependències de la 
Mancomunitat.  
 
b) Memòria de la programació realitzada que arreplegue tota la informació des de l’inici, desenvolupament 
i conclusió, adjuntant documentació on aparega la col·laboració expressa de la Mancomunitat.  
 
TERCER. Notificar este acord a les entitats sol·licitants, individualitzadament, i a la intervenció de la 
Mancomunitat. 
 
 
 
2.2 DETERMINACIÓ DE LES ACTUACIONS A DESENVOLUPAR EN EL MARC DEL PLA DE COMPETITIVITAT 
TURÍSTICA PER A L’ANUALITAT DE 2018 
La Presidència i la Gerència donen compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es comenten 
diferents possibles destinacions per a la inversió corresponent al Consorci de la Ribera. L'alcalde d'Alzira 
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proposa la senyalítica de la ruta de l'aigua. També es menciona la possibilitat d’incloure hi les rutes 
Sumacàrcer – Cullera, la ruta de les Torres Vigia i la ruta Alzira – Algemesí.  
 
Ateses les següents consideracions: 
1. El Consorci de la Ribera té formalitzat un Conveni amb l’ Agència Valenciana de Turisme i la Diputació de 
Valencia, per a desenrotllar el Pla de dinamització i governança turística de la Ribera al qual es contempla 
l’execució d’actuacions de caire turístic a desenvolupar durant 3 anualitats, 2017-2019. 
 
Les actuacions corresponents al Pla de Competitivitat turística de la Ribera es gestionen pel Consorci de la 
Ribera, i es desenvolupen en el territori dels municipis que integren les mancomunitats de la Ribera Alta i 
de la Ribera Baixa, i sobre els recursos i serveis dels municipis o de les pròpies mancomunitats.  
 
L’esquema de finançament d’estes despeses, d’acord amb el conveni regulador del Pla de Competitivitat, és del 
33’33% per l’AVT, el 33’33% per la Diputació de València i el 33’33% per part del Consorci de la 
Ribera/Mancomunitats/Ajuntaments. 
 
2. El pressupost total disponible per a projectes d’inversió en el 2018, és de 450.000 €, 120.000 destinats a 
cadascuna de les dues mancomunitats i 210.000 € a destinar directament pel Consorci. 
Tal com es va tractar en la reunió de la Junta de Govern de data 23 d’octubre de 2017, l’import corresponent al 
cofinançament (del 33’33%) de les actuacions a efectuar per la Mancomunitat de la Ribera Alta haurà 
d’assumir-se per part dels municipis on tinga lloc la inversió.  
 
3. Cal resoldre respecte de la concreció de la inversió corresponents a esta mancomunitat i formular proposta 
respecte de la del Consorci. 
 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Concretar la destinació de la inversió a realitzar per la Mancomunitat a l’empara del Pla de dinamització 
i governança turística de la Ribera 2017-2019, en l’exercici 2018, en la següent forma: 
 

- Recuperació de l’antic traçat del trenet Carcaixent-Dénia:  105.000 €. 
- Zona recreativa de l’embassament de Tous:     15.000 € 

 
Segon. Formular al Consorci de la Ribera per a laa destinació de la inversió a realitzar per l’entitat a l’empara del 
Pla de dinamització i governança turística de la Ribera 2017-2019, en l’exercici 2018, en la següent forma: 

- Ruta Sumacàrcer - Cullera 
-Torres Vigia 
- Ruta Algemesí - Alzira 

 
 
A les 13.00 h s'absenta de la sessió l'alcalde d'Alberic. 
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2.3 QUOTA ORDINARIA 2018, PRESSUPOST, PLANTILLA I RLT DE LA MANCOMUNITAT 2018 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Pel President es dóna compte dels punts 
principals de la proposta. Assenyala que es manté la mateixa quota que en 2017,  repassa la memòria i 
informa de l'acord de la mesa de Negociació sobre Plantilla i RLT.  
 
L'Interventor explica el pressupost tant del Consorci com de la Mancomunitat, els préstecs i les operacions 
de tresoreria. 
 
La vocal Lorena Calatayud, del grup Compromís, pregunta per que el pressupost de la Mancomunitat s'ha 
d'aprovar conjuntament amb el del Consorci. L'Interventor contesta. 
 
El portaveu del grup Esquerra Unida planteja varies qüestions sobre el pressupost: increments, tallers 
d'ocupació, modificacions puntuals, despeses en altres empreses, facturació RSU. El gerent contesta. 
 
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions: 
Atés que cal confeccionar els pressupost de les entitats públiques de conformitat tot atenent primerament 
a les disponibilitats econòmiques, és a dir elaborant primerament l’Estat dels Ingressos, per a una vegada 
determinada este, confeccionar l’Estat de les Despeses previstes al llarg de l’exercici. 
 
Atés que la  Quota Ordinària a satisfer pels municipis integrants de la Mancomunitat de la Ribera Alta en 
l’exercici 2018 es proposa mantenir-la a en 2,255 €/habitant, més una reducció fins el 7% prevista al segon 
paràgraf de la base 47.2 de les Bases d’execució del pressupost, la qual cosa suposa una reducció del 
0,15785. 
 
Atés que s’ha confeccionat el projecte de pressupost i de plantilla per a l’exercici 2018 i que s’estima que el 
projecte presentat s’ajusta a les possibilitats, expectatives, necessitats i projectes previstos  per al correcte 
funcionament d’esta Mancomunitat al llarg de l’exercici. 
 
Atés que a l’expedient consta la documentació del projecte el pressupost i de plantilla per a l’exercici 2018, 
així com també, de conformitat amb la legalitat vigent, la documentació annexa; tot incloent-hi Memòria 
de la Presidència i informació sobre l’Estat d’execució del pressupost de l’exercici 2017, i la liquidació del 
darrer exercici liquidat, el 2016. 
 
Atés que a l’expedient consta informe de la Intervenció d’esta Mancomunitat. 
 
Atés que el projecte de pressupost i de plantilla ha estat dictaminat favorablement per la Comissió 
Informativa. 
 
Atés que es competència del Ple de la Mancomunitat resoldre a este respecte, tot requerint-se a l’efecte  
majoria simple. 
 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA: 
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Primer.  Mantenir l’import de la Quota Ordinària anual a satisfer pels municipis integrants de la 
Mancomunitat de la Ribera Alta en 2,255 €/habitant més, una reducció de fins el 7%, prevista al segon 
paràgraf de la base 47.2 de les Bases d’execució del pressupost 
 
Segon. Aprovar la relació de llocs de treball,  Pressupost i la Plantilla de la Mancomunitat per a l’exercici 
2018,  així com les Bases d’execució del pressupost 
 
Seguidament es transcriuen, extractadament, les xifres resultants per al Pressupost: 

 
RESUM GENERAL Projecte PRESSUPOST ManRA/ 2018 

  

DESPESES CONSIGNACIÓ 
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA   
a) Operacions corrents 2.871.606,60 
    
1) Despeses de personal 1.831.198,36 
2) Despeses en bens corrents i serveis 377.895,04 
3) Despeses financeres 6.500,00 
4) Transferències corrents 656.013,20 
    
b) Operacions de capital 116.900,00 
    
6) Inversions reals 84.900,00 
7) Transferències de Capital   
8) Actius financers   

9) Passius financers 32.000,00 

TOTAL 2.988.506,60 

    

INGRESSOS CONSIGNACIÓ 
    
a) Operacions corrents 2.906.606,60 
    
1) Impostos directes 0,00 
2) Impostos indirectes 0,00 
3) Taxes i altres ingressos 632.655,53 
4) Transferències corrents 2.273.759,72 
5) Ingressos patrimonials 191,35 
    
b) Operacions de capital 81.900,00 
    
6) Alienació d'inversions reals 0,00 
7) Transferències de capital 81.900,00 
8) Variació d'actius financers   

9) Variació de passius financers   

TOTAL 2.988.506,60 

 



 

 

 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

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

 

S’aprovarà així mateix el pressupost consolidat de la Mancomunitat de la Ribera Alta i de Consorci de la 
Ribera. 
 
Tercer. Exposar al públic els acords adoptats pel termini previst legalment, entenent-se aprovat 
definitivament si durant l esmentat termini no es presentarà cap al·legació ò reclamació. 
 
Quart. Aprovar, tot reiterant, mantenint i ampliant anteriors acords plenaris en este sentit, la delegació en 

la Presidència de les competències del Ple relatives als procediments de contractació i aprovació de les 

operacions de préstec i/o de tresoreria, que resulten necessàries per a la correcta gestió pressupostària de 

l’entitat. 

Quint. Autoritzar la Presidència per a tot allò que resulte necessari per a donar compliment, íntegrament, a 
este acord. 
 
 
 
3. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA 
Es van tractar els següents assumptes ; 
 
3.1. La Presidència informa de les novetats en l'aportació de la Diputació de València per a tècnics 
municipals. La Mancomunitat ha sol·licitat una reunió amb Diputació. S'assenyala/recorda que els tècnics 
que designa la mancomunitat ho són com a funcionaris públics interins per programa. 
 
3.2. Es comenta que la propera sessió plenària està prevista per al 23/01/2018, en Senyera. 
 
 
 
4. PRECS I QÜESTIONS 
Es van produir les següents intervencions: 
 
4.1. La vocal Lorena Calatayud, del grup Compromís, comenta que es podria fer publicitat institucional en 
el diari Ribera News, que es gratuït, perquè les actuacions de la Mancomunitat gaudiren d’una major 
repercussió. La Presidència manifesta que pot ser una mesura interessant, que tots els mitjans de 
comunicació són vàlids. L'alcalde d'Alzira comenta que, tal vegada, podria encetar-se una línia de publicitat 
institucional. 
 
4.2. La vocal Lorena Calatayud, del grup Compromís, pregunta per la subvenció a l'orquestra de la Ribera. 
La Presidència respon que està inclosa en les subvencions i comenta que tenen pendent una reunió amb 
ells. 
 
4.3. La vocal Lorena Calatayud, del grup Compromís, pregunta sobre la proposta de creació d'una 
protectora d'animals comarcal. La Mancomunitat va quedar que estudiaria la proposta i que l'Ajuntament 
d'Alzira podria oferir un espai. L'alcalde d'Alzira confirma que tenen lloc i un projecte, però manquen els 
diners per a la inversió. Es comenta que podria recavar-se informació de la Mancomunitat de l'Horta Nord, 
on tenen un servei en eixa línia. 
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4.4. L'alcalde de Benimodo comenta que han eixit les subvencions per a Patrimoni Cultural i sols han 
subvencionat a Tous. Pregunta si es podria demanar informació en la Diputació de València. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta 
acta. 
 
El president El secretari  


