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JUNTA DE GOVERN DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

 
Esborrany 

Sessió ordinària 
Lloc:  Seu de la Mancomunitat (salo d’actes) en 
assistència presencial i PLATAFORMA ELECTRÒNICA  
Data:  9 de setembre de 2020 

Sessió núm.:            03/20 
     Hora:       9.30 h  a  9.58 h 

 
 ASSISTENTS:   
 

  President: Txema Peláez Palazón  (presencial) 
  
Vocals (assistència telemàtica) Grup Comarcal  Vocals (assistència telemàtica) Grup Comarcal 

  
Marta Trenzano Rubio Grup Socialista  Jesús Tierraseca Rodriguez      Grup Mixte                           
Amparo Estarlich Martorell Grup Socialista  Maria Josep Ortega Requena      Grup Compromis 
Neus Garrigues Calatayud              Grup Socialista      Antonio Hernandiz Chermes                   Grup Ciudadanos 
Pere Blanco Vega Grup Esquerra Unida   Francisco Teruel Machí   Grup Popular 
 

 
ABSENTS: 
Hector Roig Roig               Grup Compromís   
Vicente J. Mompó Aledó  Grup popular 
Antonio Carratalà Minguez  Grup Ciutadans per Alberic  
José Vicente Alemany Motes                  Grup Socialistes Alginet        
 
Secretari: J. Lluís Blanco Vega (presencial) 
Interventor: J. Jesús Ribes Feliu (presencial) 
Gerent: Sergio Machí Felici (presencial) 
 
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 DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
2.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
2.1. Servei de recollida de residus: aprovació de les  instruccions del servei de recollida, plec de condicions per a 
la contractació del servei i reglament. 
2.2. Guardó d’honor de la Mancomunitat 2020.  
3.ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA 
4.PRECS I QÜESTIONS 
 

----------------------------------------- // -----------------------------------------  
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Oberta la sessió per la Presidència dóna compte de les raons de convocar la Junta de Govern: la urgència de resoldre 
respecte dels dos punts que figuren en l’ordre del dia i també el motiu de fer-la telemàtica, la prevenció contra la COVID-
19. Tots/totes els presents manifesten la seua conformitat. A continuació es passa a tractar els assumptes de l’ordre del 
dia, amb el resultat que seguidament s’indica.   

 
 
 
1.APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 

 Es dóna compte de l’esborrany d’acta de la sessió de data 15 de juny de 2020, 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.SERVEI MANCOMUNAT DE RECOLLIDA DE RESIDUS: Ajust de les Instruccions del servei I aprovació definitiva de 
Plecs per a la seua contractació 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Comenta l’adhesió al servei de l’Ajuntament de Carcaixent 
i explica la seua participació en els plecs del contracte, tot constituint un lot específic, diferenciat, el Lot 2. També 
recorda els trets bàsics del servei i dels plecs. Finalment comenta les previsions per al procés de contractació i 
implantació del servei. L’alcaldessa d’Antella pren la paraula per a manifestar que li preocupen els tema dels educadores 
i pregunta quan comencen. El gerent comenta la campanya dissenyada per a la implantació del servei i la participació 
dels educadors. Menciona que la implantació del servei començarà pels municipis de Càrcer i Alcàntera. 

 
Finalitzades les intervencions i ateses les següents consideracions: 
Antecedents: 
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. Igualment, 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. Esta Mancomunitat procedirà en breu a efectuar una licitació per a la contractació de la prestació del servei 
mancomunat de recollida de residus que comprendrà, a més de la recollida de les fraccions resta, paper-cartó, envasos 
lleugers i voluminosos, els residus corresponents a la fracció orgànica e inclús el vidre en algun cas. 
 
4. La Mancomunitat ha fet extensiva la proposta d’adhesió al servei a tots els municipis mancomunats i ha atés a la 
diversitat de preferències manifestades pels municipis, tot plantejant un servei amb diverses tipologies de sistemes de 
recollida: contenidors, porta a porta o sistemes mixtes. En el proppassat ple, de data 22 de juliol, es va acordar 
l’ampliació de l’objecte del servei i es van aprovar els plecs inicials per a la licitació, així com les instruccions i el reglament 
del servei. 
 
5. En data 7 de setembre l’Ajuntament de Carcaixent ha acordat l’adhesió al servei de recollida d’esta Mancomunitat, 
tot manifestant l’acceptació de la proposta de plecs, administratius i tècnics, als quals es preveu la prestació del servei 
en la localitat mitjançant el sistema de “contenidors temporals” (sistema actual) i altres característiques específiques 
per a Carcaixent. Eixa possibilitat no estava contemplada en els plecs tècnics inicialment aprovats.  
 
Per part dels serveis tècnics de la Mancomunitat s’ha procedit a ajustar els plecs per tal de contemplar, en forma de 
“lot” específic, que contempla exclusivament el municipi de Carcaixent, les especificacions per al servei en eixe municipi, 
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tot respectant-se les línies dels plecs aprovats pel Ple el passat mes de juliol en forma de “lot 1”, de forma que es facilita 
la licitació conjunta del servei que es té prevista encetar, per a tots els Ajuntaments adherits.  
 
6. S’ha plantejat la conveniència d’introduir algunes puntualitzacions a les Instruccions i al Reglament  del servei. 
 
Fonaments  
I. De conformitat amb el que s'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'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. 
 
II. L’òrgan competent per a aprovar els plecs de la licitació del contracte de prestació del servei, de conformitat amb la 
delegació de competències efectuades pel Ple en matèria de contractació de data 3 d’octubre de 2019, és la Junta de 
Govern. També ho és per a l’aprovació dels ajusts de les Instruccions del servei. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació del Reglament del Servei, el qual compta actualment amb aprovació inicial, és el 
Ple de l’a Mancomunitat. 
 
III. S’han emès informes tècnics per part dels diferents departaments. 
 
 
Sotmès a votació la Junta de Govern,  per unanimitat, aprova el següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar, en relació a la prestació del “Servei de gestió de residus urbans”, en els termes resultants de l’acord 
plenari de data 22 de juliol de 2020, al qual es va fixar com a objecte del servei el següent: «recollida i transport a planta 
de tractament de residus orgànics, fracció resta, envasos lleugers, paper i cartró, bolquers i producte d’higiene intima, 
voluminosos i vidre dels integrants de la Mancomunitat de la Ribera adherits al servei, en diverses modalitats de 
recollida: modalitat porta a porta (PaP), contenidors, combinació ambdós, o modalitat de “contenidors temporals”; els 
següents extrems: 
 
1r. Ajustar les Instruccions del servei, reguladores de les relacions entre Mancomunitat i ajuntaments amb motiu de la 
prestació del servei; tot incloent-hi les puntualitzacions relatives a la modalitat de “contenidors temporals” (modalitat 
requerida per l’Ajuntament Carcaixent). 
 
A l’expedient constarà, diligenciat per la Secretaria de la Mancomunitat, exemplar de l’ajust aprovat i de les  Instruccions 
del servei, íntegres, resultants d’este acord. 
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2n. Aprovar 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 forma de “lots”, 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. 
 
3r. Encomanar als serveis municipals l’estudi i formulació de proposta d’ajust del Reglament del Servei, 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; aprovat inicialment en sessió plenària de data 22 de juliol de 
2020, les quals es consideraran amb ocasió de l’aprovació definitiva del reglament. 
 
4t. Facultar i delegar a la Presidència tan amplament com en dret procedisca per disposar quantes resolucions seguen 
necessàries per a l’execució d’este acord. 
 

 
En este moment, sent les 9.48 h, s’incorpora a la sessió el vocal Pere Blanco.  

 
 
2.2. Guardó d’honor de la Mancomunitat 2020.  
El President explica els antecedents i les propostes. Comenta les previsions quant al lliurament del guardó, les quals 
estan pendents de confirmació o ajornament, en funció de les circumstàncies de la lluita contra la pandèmia del COVID-
19. 

 
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, 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. 
  
3. En l’any 2020, el Ple de la Mancomunitat, en sessió de data  25 de juliol, acordà incoar procediment per a la distinció 
amb el guardó de la Mancomunitat/2020 a l’Assemblea d’Història de la Ribera, tot delegant en la Junta de Govern de la 
Mancomunitat, l’aprovació definitiva del procediment. 

 
4. El departament de Cultura de la Mancomunitat ha emés informe tècnic. 

 
5. L’Assemblea d’Història de la Ribera es reuneix des dels anys huitanta, ordinàriament cada dos anys i compta amb el 
suport de la Universitat de València. Les sessions de l’assemblea venen celebrant-se des de l’any 1980, per tal de tractar, 
principalment, assumptes i temes històrics centrats en la comarca de la Ribera. En aquests  quaranta anys d’existència, 
l’Assemblea ha deixat com a llegat centenars de comunicacions recollides en diferents llibres, tot fent valuoses 
aportacions a la recuperació del nostre passat i a l’enriquiment del nostre patrimoni cultural. La seua trajectòria i 
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l’aportació a la recuperació del nostre passat i l’enriquiment del patrimoni cultural de la comarca la fa mereixedora 
d’esta distinció. 

 
6. Cal resoldre a este respecte. 
 

 
Sotmès a votació la Junta de Govern,  per unanimitat, aprova el següent ACORD: 
  
Primer. Atorgar el Guardó d’Honor de la Mancomunitat/2020, a l’Assemblea d’Història de la Ribera; en atenció, entre 
d’altres, a les següents consideracions: 

 
L’Assemblea d’Història de la Ribera és un encontre periòdic d’historiadors, investigadors, especialistes universitaris, 
professionals de l’ensenyament i estudiosos, ben consolidat.  

 
La seua llarga trajectòria i la seua gran aportació a la recuperació del nostre passat i a l’enriquiment del patrimoni 
cultural de la comarca la fan mereixedora de la distinció i el reconeixement públic que pretén ser el Guardó d’Honor 
d’esta Mancomunitat. 
 
Segon. Lliurar, en conseqüència, una reproducció de la figura commemorativa a l’entitat guardonada.  
 
 
En este moment, sent les 9.52 h, s’incorpora a la sessió el vocal Francisco Teruel, qui manifesta haver tingut problemes per a  
connectar. 

 
 
3 ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA. 
Es van tractar els següents assumptes: 

 
3.1. Servei recollida residus: Està prevista una reunió amb els ajuntaments adherits. 

 
3.2. Servei de recollida d’animals abandonats: Igualment, està prevista una reunió amb tots els ajuntaments 
interessats en participar-hi. Caldrà tornar a demanar l’adhesió, atés el temps transcorregut. 

 
3.3. Propera sessió plenària: Està previst celebrar-la el mes de novembre per a aprovar el pressupost/2012. 
Abans s’haurà de celebrar sessió de la Junta de Govern, en la condició de Comissió Informativa. 

 

 
 
4.PRECS I QÜESTIONS 
Es van produir les següents intervencions: 

 
4.1. L’alcaldessa de Carlet comenta que el contracte de recollida del plàstic i paper del municipi de Carlet finalitza el 
31/XII i pegunta si caldrà que l’ajuntament contracte el servei. El gerent explica que el servei mancomunat continuarà 
prestant-se fins el 31 de març. Comenta que es palarà amb temps. 

 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president alça la sessió a les 9.58 h, de la qual, com a secretari, estenc esta acta. 
El president             El secretari 


