
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI CELEBRADA 
EN DATA 9 DE FEBRER DE 2017 
 
En el Saló de reunions de la Mancomunitat de la Ribera Baixa sent les tretze hores del dia 9 
de febrer de 2017, es reuneixen, els representants del Consorci de la Ribera, que es 
detallen a continuació. 
 
ASSISTENTS 

REPRESENTANTS 
CONSORCI GRUP POLÍTIC MANCOMUNITAT MUNICIPI 

OSCAR NAVARRO TORRES PRESIDENT CONSORCI RIBERA BAIXA POLINYÀ 

JORDI VICEDO JIMEMEZ 
PRESIDENT M.RIBERA 
BAIXA RIBERA BAIXA CORBERA 

TXEMA PELÁEZ PALAZÓN 
PRESIDENT M.RIBERA 
ALTA RIBERA ALTA SUMACÀRCER 

NEUS GARRIGUES GRUP SOCIALISTA RIBERA ALTA 
LA POBLA 
LLARGA 

FRANCISCO TERUEL 
MACHI GRUP POPULAR RIBERA ALTA BENIMODO 

IVÁN MARTÍNEZ ARAQUE GRUP ESQUERRA UNIDA RIBERA ALTA  ALZIRA 

JOSEP VICENT FERRER 
RODRIGUEZ GRUP COMPROMIS RIBERA BAIXA SOLLANA 

FELIP HERNANDIS SANCHO GRUP ESQUERRA UNIDA RIBERA BAIXA 
ALBALAT DE LA 
RIBERA 

Mª AMPARO GINER 
LORENZO 

MIXTE - UXV(UNITS PER 
VALÈNCIA) RIBERA BAIXA BENICULL 

 
 
Així mateix assisteixen el Secretari-Interventor del Consorci, Sr. Jose Jesús Ribes Feliu i el 
Sr. Tècnic Gerent, Sr. Sergi Machí Felici. 
 

1.- APROVACIO DE L’ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.  

Donat compte de l'acta de la sessió anterior de 9 de novembre de 2016, s'aprova per 
unanimitat. 

2.RESUM ACTIVITATS DEL CONSORCI EXERCICI 2016.  

A instància de la Presidència, pel S. Tècnic Gerent del Consorci es dona compte de les 
activitats del Consorci segons la documentació remesa als Srs representants, quedant 
enterada la Junta General. 

3.CAMPANYA CONTRA ELS VECTORS DE LA MOSCA NEGRA I MOSQUIT TIGRE. 

Pel Sr. President s’explica el resultat del primer any de la campanya del tractament de la 
mosca negra i mosquit tigre dient que ha estat altament satisfactòria havent-se reduït de 
forma important la incidència en la població, segons les dades consultades en l’àrea de salut 
d’Alzira, si be tenint en compte també que la climatologia ha acompanyat. El Sr. President 



 

exposà que esta actuació conjunta en un àrea tan extensa com la Ribera es pionera la 
comunitat valenciana i posa de relleu l’efectivitat de les actuacions coordinades i en 
economia d’escala fetes des d’organismes supramunicipals com el Consorci 

Es dona compte així mateix  de l’informe remes per l’empresa adjudicatària amb les dades 
desglossades de les actuacions efectuades en cada municipis i en tot l’àmbit del tractament. 

Per varis representants es demana que es millore el sistema de comunicació als municipis, 
contestant el Sr. President que així s’havia demanat a l’empresa contractista i que aquesta 
havia presentat les propostes de millora 

Finalment el Sr. President exposa que no obstant la notable millora i disminució 
d’incidències respecte la situació anterior, cal recalcar que es necessari continuar en el 
tractament perquè com no es un assumpte conjuntural sinò que, malauradament per molt 
temps va a continuar la presència de la mosca negra i mosquit tigre, i cal detectar, actuar en 
el focus i llocs on estiga present i conscienciar a la població per a disminuir els riscos a la 
salut que suposen els vector de la moca negra i el mosquit tigre  

 
4.LICITACIÓ CONJUNTA SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ALS MUNICIPIS 
(2017).  
 
 A instància de la Presidència del Consorci, pel Secretari es dona compte dels antecedents 
de la proposta d'acord : 

Vista la iniciativa proposada per l’Àrea d’ENERGIA-PROJECTES del Consorci de la Ribera 
(d’ara endavant ENERGIA-PROJECTES) de la que forma part l’Ajuntament, sobre la base 
del conveni subscrit entre l’Ajuntament i l’Agència Energètica de la Ribera (AER) per a 
l’encomanda de gestió de les tasques administratives i tècniques per desenvolupar les 
funcions contemplades al servei de GESTORS D’ENERGIA. 

Atès que l’objectiu general del servei de Gestors d’Energia és la millora de l’eficiència 
energètica de les instal•lacions i la reducció de la despesa econòmica del subministrament 
d’energia dels ajuntaments, així com el foment de la instal•lació d’energies renovables als 
edificis als mateixos edificis i instal•lacions municipals. 

Atès que entre els objectius del servei es troba l’optimització de la contractació dels 
subministres elèctrics municipals, mitjançant la negociació i licitació conjunta d’aquests. 

Atès que la Directiva Europea 2012/27/EU sobre eficiència energètica i la 2009/72/EC sobre 
foment d’energia renovable obliga els estats membres a reduir en un 20% per al 2020 les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Atès que entre les finalitats de l’Agència Energètica de la Ribera (AER), segons l’article 2 del 
Estatuts està, entre altres “l’assistència als ajuntaments en matèria energètica.” 

Atès que la Junta General del Consorci de la Ribera, a la sessió del 9 d’abril de 2015, va 
aprovar la modificació dels estatuts de la mateixa entitat que contemplen la refundició dels 
seus organismes autònoms, entre altres l’AER, en aquest organisme. De forma que el 
Consorci de la Ribera passa a assumir, a partir d’eixe moment, els drets i obligacions de 
l’AER així com les seues funcions i activitats. 



 

Atès que, segons l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, és possible, per raons 
d’eficàcia o quan no es tinguen els mitjans tècnics adequats, l’encomana de la gestió d’una 
Administració Pública a altra de la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de 
serveis, havent-se de formalitzar mitjançant l’oportú conveni. 

Atès que amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (endavant, 
LrBRL) a l’article 25 atribueix com a competències pròpies dels municipis, entre d’altres, les 
següents matèries: 

1. Urbanisme: planificació, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del 
patrimoni històric. promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de 
sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació. 

2. Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió de residus sòlids 
urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a l’àrea urbana. 

3. Infraestructura viària i altres equipaments de la seua titularitat. 

4. Tràfic, estacionament de vehicles y mobilitat. Transport col•lectiu urbà. 

Atès que, amb aquesta proposta l’ajuntament encomana aENERGIA-PROJECTES l’activitat 
de procedir a realitzar les tasques tècniques i jurídiques de licitació de la contractació i 
administrativa del servei, amb la finalitat d’aprofitar les economies d’escala que la 
contractació conjunta van a donar en la possibilitat d’obtenir la consideració de consumidor 
qualificat, i finalment obtenir un menor cost econòmic dels serveis. 

Per la facultat que dóna el conveni de Gestors d’Energia a l’alcalde/essa per adherir-se a les 
accions susceptibles de ser executades a través de dita sol•licitud, acorda: 

PRIMER.- Encomanar a l’àrea d’ENERGIA-PROJECTES del Consorci de la Ribera l’activitat 
tècnica i jurídica de licitar, en representació de l’ajuntament, els subministraments 
d’electricitat municipals amb garantia d’origen renovable, en qualitat de gestor energètic. 

SEGON.- Autoritzar a l’Àrea d’ENERGIA-PROJECTES del Consorci de la Ribera a gestionar 
la millora dels paràmetres dels subministraments d’electricitat, en qualitat de gestor 
energètic. 

TERCER.- Acceptar el mecanisme de compensació econòmica per a l’Àrea d’ENERGIA-
PROJECTES del Consorci de la Ribera per la realització d’aquestes gestions, descrit a 
l’annex I d’aquest document. 

QUART.- Notificar aquest acord l’Àrea d’ENERGIA-PROJECTES del Consorci de la Ribera 
per a la coordinació administrativa de les actuacions. 

5.CONVENI AMB LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA PER A LA GESTIÓ 
D’EXPEDIENTS SANCIONADORS.   

A instància de la Presidència del Consorci, pel Sr Tècnic Gerent  es dona compte dels 
antecedents de la proposta d'acord  per articular un procediment de col•laboració per millorar 
la gestió dels administrativa dels municipis pel que fa als expedients sancionadors 



 

Prèvia breu deliberació, s’acorda l’aprovació del següent acord : 

Punt únic- Aprovar el Conveni per a col•laboració entre la MANCOMUNITAT DE LA RIBERA 
i el CONSORCI DE LA RIBERA  per a l’assistència tècnica d’aquest  en la gestió dels 
expedients sancionadors de la Mancomunitat., amb  el següent tenor literal :  

“REUNITS 

D’una part TXEMA PELAEZ PALAZON, President de la Mancomunitat de la Ribera Alta 

D´altra, OSCAR NAVARRO I TORRES, president del CONSORCI DE LA RIBERA (endavant 
CONSORCI), entitat formada per les Mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, amb seu al c/ 
dels Tarongers, 116, 46600 d’Alzira, i amb CIF P-4600062-F,  

Que actuen en nom i representació de les institucions abans esmentades i tenen reconeguda 
capacitat legal suficient per a signar aquest conveni 

MANIFESTEN 

I.- La Mancomunitat de la Ribera Alta es una administració pública, que presta serveis als municipis 
adherits als mateixos. La Mancomunitat de la Ribera Alta, ha vingut tramitant i gestionant en els 
darrers anys el servei d’expedients sancionadors en l’àmbit d eles multes de trànsit. L’experiència i 
bon rendiment d’aquest servei ha possibilitat fer extensiu este servei a altre tipus d’expedients 
sancionadors, i  acordà la creació del servei de tramitació d’expedient sancionadors,  al que estan 
adherits  diversos municipis  

II.- Per acumulació de tasques en el personal existent, la Mancomunitat  no disposa de suficient 
personal per a desenvolupar aquest servei 

III.-  El Consorci de la Ribera, es una administració pública integrada per les Mancomunitats de la 
Ribera Alta i Ribera Baixa, que te entra altres funcions desenvolupar actuacions i prestar serveis 
d’interès general per  a les Mancomunitats El Consorci disposa de personal tècnic per a poder 
desenvolupar les feines tècniques per gestió d’expedients sancionadors. 

VI.- Tant la Mancomunitat de la Ribera Alta com el Consorci de la Ribera estan interessats en articular 
un procediment de col•laboració per millorar la gestió dels administrativa dels municipis adherits al 
serveis mancomunats.  

VI.- La llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic,  estableix en l’article 11 la 
possibilitat que una Administració Pública encomana a altra,, quan la primera no tinga els medis 
tècnics idonis per a fer-ho i siga convenient per a les parts per raons d’eficàcia, havent d’arbitrar les 
relacions mitjançant l’eina d’un conveni inter-administratiu. 

Per la qual cosa, les dos parts formalitzen el present conveni de col•laboració, d’acord amb les 
següents 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- OBJECTE 

L’objecte d´aquest conveni és establir el marc que regula la col•laboració entre la MANCOMUNITAT 
DE LA RIBERA i el CONSORCI DE LA RIBERA   per a l’assistència tècnica d’aquest  en la gestió dels 
expedients sancionadors de la Mancomunitat. 

SEGONA.- ACTUACIONS I TASQUES 



 

Les funcions genèriques del Consorci son la preparació i gestió dels expedients sancionadors 
inclosos el servei d’expedients sancionadors aprovat pel Ple en data 23 d'abril  de 2015, excepte 
multes. El titular del servei es la Mancomunitat, i correspon al Consorci les feines tècniques de 
preparació i gestió del servei ,posant-ho a disposició de la Mancomunitat, que signaran les 
corresponents  resolucions 

TERCERA.- IMPORT I CONDICIONS 

L’import total del servei d’assistència energètica del Consorci serà el 50%  de l’import recaptat per la 
Mancomunitat en cadascun expedient. Aquest import serà revisable anualment, en funció de 
l’evolució dels costos salarials, i serà objecte de la corresponent liquidació de la quota econòmica La 
Mancomunitat proveirà de les condicions necessàries, pel que fa al lloc i els materials, per la correcta 
execució de la comanda de la gestió. 

QUARTA.- ABONAMENT DEL SERVEI 

  La  Mancomunitat emetrà al Consorci la liquidació de la quota econòmica corresponent de forma 
semestral. El termini per a fer efectiu l’abonament serà d’un mes a comptar des de l’emissió de la 
liquidació, tal com marca la normativa (Llei 15/2010).El pagament del servei s’efectuarà a través de 
transferència bancària al compte que el CONSORCI indique. 

QUINTA.- ENTRADA EN VIGOR I DURACIÓ 

El present conveni entrarà en vigor a la data d’aprovació i amb efectes retroactius de data 1-1-2016 i 
tindrà una duració d’un any, renovable automàticament si no es produeix una denúncia de qualsevol 
de les parts amb tres mesos d’antelació. 

SEXTA.- MODIFICACIO 

Les parts podran modificar el present conveni de col•laboració en qualsevol moment per mutu acord. 
Tant en supòsits de denúncia com el de modificació les dos parts estan obligades a finalitzar les 
tasques i obligacions que estiguen contemplades en el present conveni de col•laboració i que 
estiguen en vigor. 

SÈPTIMA.- QÜESTIONS LITIGIOSES Les dues parts que signen aquest conveni de col•laboració es 
comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que puga sorgir en el seu 
desenvolupament. Cas de desacord les dues parts acorden el sotmetiment als tribunals que resulten 
competents d´acord amb les normes vigents sobre la competència jurisdiccional, i en el tribunals 
arbitrals de consum quan siga la matèria de la seua competència 

És conveni que subscriuen els respectius presidents, en el lloc i data abans indicat. 

Òscar Navarro i Torres            Txema Pelaez Palazon 

President del Consorci de la Ribera             President de la Mancomunitat de la Ribera Alta “ 

6.PLA DE COMPETITIVAT TURÍSTICA . 

Pel Sr. President s’explica el Pla de Competitivitat Turística, que es desenvoluparà 
mitjançant Conveni amb l’Agència Valenciana de Turisme i la Diputació Provincial de 
Valencia, que aportaran junt al Consorci 130.000 euros cadascuna per a la realització 
d’actuacions en l’àmbit del Consorci per a la configuració del producte turístic de la Ribera 



 

El Sr President exposa que s’estan concretant les línies d’actuació que s’incorporen al 
Protocol i Conveni que es signarà pròximament, una vegada siguen autoritzades per 
l’Agència i la Diputació, destacant entre altres les següents : 

- 1ª Fase de l’Adequació d ela Via Verda ( Antic Tren Carcaixent-Denia)  

- Completar Xarxa BTT ( rutes Ciclopeatonals, comarcals i Eqüestres) 

-Pla de senyalització 

- Rehabilitació del Moli de Monsalvà 

- Equipament de l’Oficina Turística Comarcal . 

- Millora web Riberaturisme 

- Difusió continguts, Fires de Turisme, jornades i tallers dirigides al sector turístic de la 
Ribera 

El Sr. President  assenyalà que en quan es concrete els continguts es donarà compte la 
Junta Genera ó Consell Executiu del Consorci, preveient per al proper any, amb antelació, 
donar compte a les mancomunitats per a presentar propostes al Pla de Competitivitat, del 
que s’espera que tinga continuïtat al menys dos anys mes. 

 

7.ACORD TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ 2017. 
 
A instància de la Presidència, pel Sr Tècnic Gerent es dona compte de l’important subvenció 
atorgada al Pater ( organisme autònom del Consorci), com a Pacte Territorial existent, dins 
de la convocatòria dels acords territorials per l’Ocupació, per un import de 240.000€ 
 
 Explicà el Sr. Tècnic Gerent del Consorci, les característiques del projecte presentat pel 
Pater i coordinat per la Sra Directora del Pater, Gema March, dient que es va desenvolupar 
un projecte d’innovació social, integral, participatiu i dinàmic per a millorar l’ocupabilitat i 
fomentar l’empreniment social 
 

Objectiu:  

Millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades de la comarca mitjançant un procés que 
afavorisca la innovació en l’àmbit de l’emprenedoria, l’economia social, el desenvolupament 
local i les condicions d’ocupabilitat per a aconseguir la inserció laboral per compte propi o 
aliè. 
 

En qué contisteix 

Creació d'equips heterogenis (edat, formació) de persones aturades amb esperit dinàmic, 

compromès i solidari que coordinades per una persona dinamitzadora d'oportunitats, 

reforcen les seves competències, generen coneixement col·lectiu, es fan visibles i 

col·laboren en la consecució d'un fi comú: aconseguir ocupació, ja siga per compte propi o 

aliè. 



 

El projecte es desprèn dels comportaments passius associats de forma tradicional a la 
persona aturada. Mitjançant una sèrie d’actuacions de motivació i reforçament personal, la 
persona aturada passa a tenir una actitud ACTIVA i de treball en equip  que crida al canvi ia 
l'acció, al treball en equip compromès i proactiu i descobreixin totes les competències i 
habilitats que disposen per trobar feina i / o desenvolupar el seu projecte empresarial (es 
posen en marxa simulacions i s'analitzen els projectes d'autoocupació). 

 

Cóm 

Metodologia participativa, solidaria, activa i dinàmica,  de treball en equip on s’involucra 
d’una manera activa la persona participant desocupada i s’utilitzen xarxes i recursos locals ja 
existents en la comarca.  
Que motive a participar en totes les accions del projecte, tenint en compte les necessitats 
específiques del col·lectiu, que proporcionen les eines perquè siguen persones 
autosuficients i independents i motiven les persones usuàries a participar en la societat i en 
el mercat laboral, que fomente l'economia col·laborativa i la responsabilitat social. 
 

Etapes del procés: 

1. Sessions individuals: Es realitzaràn entrevistes individualitzades i s’elaborarà un Balanç 

de competències personals i professionals, per a analitzar i fer un diagnòstic de la persona 

aturada, descobrint les seues debilitats i fortaleses que ens ajudarà a formar els equips i 

planificar actuacions que faciliten el desarrotllo dels recursos i competències de la persona 

usuària que li permet identificar opcions, elegir entre les mateixes, pendre decisions per 

planificar les seues actuació i avaluar els seus resultats de forma autònoma. 

2. Sessions col·lectives: 

Es formaran 5 equips, de entre 10-15 participants, en 5 punts de la comarca, el nº d’equips 

es podrà ampliar en funció de la demanda i necessitats. 

Els equips formats, coordinats i tutoritzats per una dinamitzadora d’oportunitats, treballaran 

en tècniques que fomenten el  treball en equip, els motive i reforcen les competències 

personals y professionals. 

Construint equip en un clima de confiança i ajuda mútua (Economia col·laborativa), sessions 

de coaching que incrementen i reforcen l'autoestima, treball de la intel·ligència emocional, la 

comunicació i la creativitat; accions que reforcen les competències personals i professionals 

segons les noves exigències del mercat laboral (Noves tecnologies, treball en equip, 

autonomia i innovació), conèixer noves tècniques d'elaboració i presentació de currículums, 

analitzar com afrontar les entrevistes de treball a través de diverses dinàmiques , 

desenvolupar mapes d'ocupabilitat i aprendre a treballar la marca personal, a diferenciar-se i 

posicionar-se millor en el mercat laboral. 

3. Simulació d'empresa d'economia social: Creació, gestió i funcionament com a 

cooperativa de treball associat. 

Per a fomentar l’emprenedurisme social, l’equip format es constituirà simulant una 

cooperativa de treball associat. Es treballaran tècniques de foment autoocupació; tallers de 



 

creativitat i idees empresarials, Model de negoci Canvas, etc, tècniques d'habilitats de 

comunicació i tècniques de gestió empresarials. Tot açò amb aplicació de criteris 

d’empreniment social: sostenibilitat, millora del medi ambient, diversitat funcional i igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones. 

Perquè experimental o innovador a la comarca? 

Innovació social: El projecte proposa un canvi d'enfocament i tractament de les polítiques 
d'inserció laboral desenvolupades fins al moment a la comarca. Es tracta d'una actitud "win 
to win" amb principis d'Economia col·laborativa. 

Metodologia participativa i solidaria,  de treball en equip,  on s’involucra d’una manera 
activa la persona participant desocupada i s’utilitzen xarxes i recursos locals ja existents en 
la comarca.  

Participació voluntària: ninguna persona està obligada a assistir per a obtindre una ajuda 
econòmica o prestació social, els participants ho són de manera voluntària. D’esta manera la 
persona s’involucra en el projecte i asumix els compromisos de tindre interès en participar, 
ajudar, col·laborar, aportar coneixements, experiències  i unir esforços.  

Col·laboració Público-privada: Col·laboració de distints professionals (empresaris, 
emprenedors, organitzacions, etc) que de manera voluntària aporten coneixements i 
experiències al grup Implicació i participació d’agents socials, econòmics públics i privats i 
xarxa de AEDLs de la comarca. 

Utilització de tècniques i dinàmiques construïdes i contrastades en projectes 
Europeus: compliment del principi de sostenibilitat de les convocatòries Europees. 

CRONOGRAMA 

Inici: GENER DE 2017 Finalització: 30/09/2017  

Primera fase. 1 mes. Difusió del programa, selecció del participants i entrevistes individuals. 

Segona fase. 8mesos.  Inici: març 2017 Fins: 30 de setembre 2017 

Tercera fase. 6mesos. Inici : 1 de abril 2017 Fi: 30 setembre 2017 

Simulació d'empresa d'economia social: Creació, gestió i funcionament com a cooperativa 

de treball associat. 

EQUIP HUMÀ 

Per a aquest programa es requerirà d’un equip tècnic format per: 

Cada equip comptarà amb una persona tutora que serà la "dinamitzadora d'Oportunitats", 

Tècnics Llicenciats en Psicologia, amb formació i experiència en inserció sociolaboral, 

orientació professional i tècniques de motivació i comunicació i amb coneixements en 

innovació social i disseny de projectes; la intel·ligència emocional i la gestió del canvi 

personal; el coaching per al foment de l'ocupabilitat; entrenament d'equips i dinàmiques de 

grup o la creació d'una marca personal integral. Anàlisi de l'entorn i la intermediació laboral, 

les tècniques de recerca i ocupació 2.0 o el disseny d'itineraris d'emprenedoria. Actituds cap 



 

a la innovació i la creativitat, iniciativa social i les seves habilitats per a la comunicació i la 

difusió de projectes. 

Tècnics Llicenciats en ADE, econòmiques i/o Empresarials amb formació i experiència en 

creació i assessorament d’empreses i tècniques de motivació i comunicació. 

Així mateix es comptarà amb una persona encarregada de la coordinació del programa i 
personal de suport. 
Contractació de 11 persones per a la realització del programa (8 tècnics i 3 auxiliars 
administratius) , bases del personal a contractar publicades el 25/01/2017. 

 
PRESSUPOST APROVAT:240.000€ subvencionat pel SERVEF 
 
8.MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA SOBRE DESVIAMENT DE LA CV-50.  

Pel Sr. President es dona compte de la moció remesa per l’ajuntament de Favara., referent 
al desviament de la CV-50. En este sentit  s’exposa que  el Consorci, com organisme 
supracomarcal, li es d’interès aquells assumptes que afecten a infraestructures d’àmbit 
supramunicipal, no obstant encara que es tracta d’un assumpte que afecta especialment al 
municipi de Favara si cal considerar-ho ja que es un important obstacle per al 
desenvolupament del trànsit a nivell comarcal, per la qual cosa, prèvia breu deliberació, 
s’acorda solidaritzar-se amb l’ajuntament de Favara perquè inste a les institucions i 
organismes corresponents perquè agilitzen els treballs i reunions necessaris per a no 
demorar per mes temps el desviament  
 

 
9.ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PROVES I 
EXPEDIENTS DE SELECCIÓ DE PERSONAL EFECTUATS PEL CONSORCI. 
Per la Presidència, s’exposa la necessitat d'establir una taxa per la prestació de l’activitat 
administrativa que se efectua pel Consorci de la Ribera amb motiu del procediments de 
selecció de personal. 
Vist allò disposat al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  en el que es justifica a la vista de l’article 
20 del mateix i concordants, la possibilitat d’imposar pels servicis administratius en proves i 
expedients de selecció de personal, 
Atès que segons allò disposat en l’article 21 i 22 dels Estatuts del Consorci de la Ribera- “El 
consorci podrà establir i exigir les taxes que legalment procedisquen pels serveis 
individualitzats que preste”. 
Vistos els informes jurídics i d’intervenció, es posa de manifest que els ingressos previstos 
per la prestació del servei no superaran el cost del mateix i que el contingut de l'ordenança 
s'adapta a les exigències previstes a   del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Prèvia breu deliberació, s’aprova per unanimitat,  els següents acords :  
PRIMER.- Imposar la taxa per la prestació dels serveis consistents en l’activitat 
administrativa en les proves, expedients ó procediments de selecció de personal 
SEGON.- Aprovar provisionalment l'Ordenança fiscal de Taxa per la prestació dels serveis  
consistents en l’activitat administrativa en les proves, expedients ó procediments de selecció 
de personal, que s’assenyala en l’annex a este acord 



 

TERCER.- Exposar-la al públic per termini mínim de trenta dies a comptar des de la 
publicació al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província i un diari dels de major difusió 
de la província 
QUART.- Entendre-la com definitivament aprovada en el cas que en el termini d'exposició 
pública no es presenten reclamacions, publicant el text íntegre de l'ordenança al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 

10. PRESSUPOST DEL CONSORCI PER A 2017. 
 
Per la Presidència s’exposen les línees fonamentals del Pressupost, destacant e primer lloc 
l’increment de les aportacions de les mancomunitats al consorci, la important subvenció de 
la GVA i Diputació de València per a executar junt al Consorci el Pla de Competitivitat 
Turística a la Ribera, la potenciació del servei de l’Oficina Verda, dos nous ADLs al serveis 
del municipis (Sellent-Alcàntera i Favara-Riola) i la continuació dels serveis de l’àrea 
d’energia, promoció econòmica i educació ambiental que s’estaven desenvolupant en el 
Consorci. 
 
Així mateix s’assenyala que al llarg de l’exercici es produirà la integració de l’organisme 
autònom en el Consorci, continuant les funcions i programes que es desenvolupaven. 
 
A instància de  representants pel Sr. Secretari i el Tècnic Gerent s’amplien i aclaren diverses 
qüestions relacionades amb el pressupost. 
 
Vistes les disponibilitats i necessitats del Consorci de la Ribera i dels organismes autònoms 
PATER i AER i  la memòria de la Presidència  s’ha elaborat el pressupost per a l’any 2017, 
estimant-se que el projecte presentat s’ajusta a les possibilitats, expectatives, necessitats i 
projectes previstos  per al correcte funcionament al llarg de l’exercici 
 
Atès que la proposta s’efectua en aplicació d’allò disposat en l’article 168.4 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals,  i a l’orde HAP/419/2014, de 14 de març, pel que fa a l’estructura 
pressupostària  
 
Atès que correspon resoldre a la Junta General del Consorci, tot requerint-se a l’efecte  
majoria  simple, prèvia breu deliberació s’aprovaren els següents acords 
 
Primer. Aprovar el projecte de Pressupost del Consorci de la Ribera i del organismes 
autònoms Pater i Aer per a l’exercici 2017 així com la documentació preceptiva integrant del 
mateix, per a la seua consolidació pressupostària en la Mancomunitat de la Ribera Alta 
 
Segon. Exposar al públic els acords adoptats pel termini previst legalment. 
 
Tercer. Facultar a la Presidència per concertar les operacions tresoreria ó préstecs que 
siguen legalment necessàries per a l’execució dels programes i de la gestió financera del 
Consorci i dels organismes autònoms, donant compte a la comissió executiva ó junta 
general del consorci 
 
Quart. Autoritzar la presidència per a tot allò que resulte necessari per a donar compliment, 
íntegrament, a este acord. 



 

 

 

PRESSUPOST 
GENERALDE 
L'EXERCICI 2017       

DESPESES        

            AJUSTOS PRESSUPOST 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ CONSORCI AER PATER TOTAL  CONSOLIDAT 

I Despeses de personal 410.094,49 10.670,15 7.800,00 428.564,64   428.564,64 

II Despeses corrents 564.422,50 4.236,00 1.500,00 570.158,50   570.158,50 

III Despeses financeres 14.600,00 1.300,00 2.300,00 18.200,00   18.200,00 

IV Transferències corrents 46.658,32 0,00 0,00 46.658,32 46.658,32 0,00 

VI Inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

VII Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

VIII Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

IX Passius financers 0,00 21.052,80 20.005,52 41.058,32   41.058,32 

  TOTALS 1.035.775,31 37.258,95 31.605,52 1.104.639,78 46.658,32 1.057.981,46 

        

INGRESSOS        

        

            AJUSTOS PRESSUPOST 

CAPÍTOL DENOMINACION CONSORCI AER PATER TOTAL  CONSOLIDAT 

I Impostos directes 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

III Impostos indirectes 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

III Taxes i altres ingressos 113.966,12 12.906,15 0,00 126.872,27   126.872,27 

IV Transferències corrents 921.809,19 24.352,80 31.605,52 977.767,51 46.658,32 931.109,19 

V Ingressos patrimonials 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

VI 
Alineació d’Inversiones 
reals 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

VII Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

VIII Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

IX Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

  TOTALS 1.035.775,31 37.258,95 31.605,52 1.104.639,78 46.658,32 1.057.981,46 

        

 
 

  11.- ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA. 

Per la Presidència es dona compte del Conveni del Consorci amb SECOT (Voluntariat 
sènior d’assessorament Empresarial) i del premi “Fem Futur FP-La Ribera del Xúquer” al 
millor projecte emprenedor que s’atorgarà, al millor projecte que presenten els estudiants 
dels Centres de FP de la Ribera de l’últim curs del Cicle Superior. 
 

12-. PRECS I QUESTIONS.  

No hi hagueren. 
I  no  havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President declarà finalitzada la sessió, 
essent les catorze hores i quaranta cinc minuts estenc la present i de tot certifique. 
 
   EL SECRETARI 


