
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA 

CELEBRADA EN DATA  12 DE DESEMBRE DE 2019  

 
En el Centre Cultural de Guadassuar sent les divuit hores i trenta minuts del dia 12 de 
desembre de 2019, es reuneixen, els representants del Consorci de la Ribera, que es 
detallen a continuació. 

 
 

ASSISTENTS: 

 

REPRESENTANTS CONSORCI GRUP POLÍTIC MANCOMUNITAT 

OSCAR NAVARRO TORRES PRESIDENT DEL CONSORCI RIBERA BAIXA 
TXEMA PELÁEZ PALAZÓN PRESIDENT M.RIBERA ALTA RIBERA ALTA 

PERE BLANCO VEGA ESQUERRA UNIDA RIBERA ALTA 

MARTA TRENZANO RUBIO SOCIALISTA RIBERA ALTA 
FRANCISCO TERUEL MACHI PP RIBERA ALTA 
ANTONIO CARRATALÁ MINGUEZ CIUTADANS PER ALBERIC RIBERA ALTA 

ARTURO ESCRIG CATALÁ PRESIDENT M.RIBERA BAIXA RIBERA BAIXA 

VICENTE MARRADES ESPARZA GRUP COMPROMIS RIBERA BAIXA 

JUDITH CAPELLINO VENTURA GRUP ESQUERRA UNIDA RIBERA BAIXA 

FELIP HERNANDIS SANCHO GRUP ESQUERRA UNIDA RIBERA BAIXA 

MARIA TERESA MATEOS NAVARRO GRUP SOCIALISTA RIBERA BAIXA 

Mª AMPARO GINER LORENZO UXB(UNITS PER BENICULL) RIBERA BAIXA 

 

 

NO ASSISTIREN: 

 

REPRESENTANTS CONSORCI GRUP POLÍTIC MANCOMUNITAT 
JOSE VICENTE ALEMANY MOTES GRUP SOCIALISTES ALGINET RIBERA ALTA 
JESUS TIERRASECA RODRIGUEZ GRUP MIXTE RIBERA ALTA 

ORO AZORIN CANET GRUP COMPROMIS RIBERA BAIXA 

ROSALINA AVIÑÓ LLINARES GRUP SOCIALISTA RIBERA BAIXA 
HECTOR ROIG ROIG COMPROMIS RIBERA ALTA 
ANTONIO HERNANDIZ CHERMES GRUP CIUDADANOS RIBERA ALTA 

 

 
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 constitutiva de  28/11/2019, s'aprova per unanimitat. 

 



 

2.- DONAR COMPTE DELS PROGRAMES QUE ES DESENVOLUPEN EN LES AREES 
DE TREBALL DEL CONSORCI (ENERGIA, PROMOCIO ECONÒMICA, TURISME I 
EDUCACIO AMBIENTAL) I PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER AL PROPER EXERCICI. 

Es dona compte per la Presidència de les activitats previstes enguany, dels programes que es 

desenvolupen en les arees de treball del consorci (energia, promocio econòmica, turisme i educacio 

ambiental) i propostes d’actuació, segons la informació remesa als Srs. representants. 

 

AREA DE TURISME: 

PLA DE DINAMITZACIÓ I GOVERNANÇA TURÍSTICA 

equipament turístic: despeses d’inversió 

11 rutes ciclopeatonales comarcals i la seua senyalització 

via verda carcaixent-denia 

rehabilitació mólí de monslavà 

marqueting, comercialització i creació de producte 

Implementació creació producte turístic: 20 empreses adherides (allotjaments, restaurants, 

empreses de serveis turístics) visió de comarca, formació en qualitat 

Creació imatge de marca   

Pla de comunicació 

Tallers/Jornades/seminaris /Esdeveniments  

Publicitat: en revistes especialitzades  

Actualizació web: traducció altres llengües 

 

PROMOCIÓ ECONÓMICA 

OBJECTIU: 

Desenvolupament, diseny i promoció d’accions que afavorixquen l’ocupació, milloren el mercat 

laboral i el desenvolupament socioeconòmic de la Ribera. 

LÍNIES D’ACTUACIÓ: 

Millora de les competències de les persones desocupades per a la inserció en el mercat laboral. 

Promoure la creació de noves empreses i la consolidació de les ja creades. 

Potenciar el treball en xarxa i cooperació de les AEDLs (Agències d’ocupació i desenvolupament 

local) de la comarca. 

Fomentar l’igualtat d’oportunitats per a homes i dones en el treball i empreses 

la Ribera IMPULSA 4.0: És un projecte d’innovació social que, a través de les noves tecnologies i la 

digitalització, pretén millorar l’ocupabilitat de les persones i la visibilització del teixit empresarial 

de la Ribera del Xúquer. 

CIER, CENTRE INICIATIVES EMPRESARIALS DE LA RIBERA 

 

Punt PAIT I PAE per informar I assessorar a les persones emprenedores en la definició de la idea de 

negoci. 

Suport en l’elaboració del pla d’empresa. 

Punt de creació d’empresa. Tràmits administratius de ventanilla única electrònica. 



 

Potenciar el treball en xarxa i cooperació de les AEDLs (Agències d’ocupació i desenvolupament 

local) de la comarca. 

Xarxa de AEDLs de la RIBERA : 40 AEDLs 

- AREA ENERGIA 

Fomentar els serveis dirigits als ajuntaments.  

Involucrar la ciutadania i assessorar-los amb la lluita contra el canvi climàtic. 

Promocionar i assistir els ajuntaments amb el desenvolupament d’estratègies municipals d’energia 

sostenible 

Servei SOSTRES FOTOVOLTAICS 

SERVEI OFICINA VERDA 

- EDUCACIÓ AMBIENTAL 

Contribuir al desenvolupament sostenible de la Ribera.Afavorir una economia baixa en carboni. 

Promoure l’educació i la participació ciutadana amb la finalitat de reduir l’impacte ambiental de totes 

les accions produïdes per la societat. 

LINIES D’ACTUACIÓ: educació, mobilitat sostenible, turisme sostenible, ruta del medi ambient, 

projectes de camins escolars, bus a peu, programa paratges, agenda cultural tot cultura 

 
3.- APROVACIO DEDICACIO PARCIAL I RETRIBUCIO PRESIDENT DEL CONSORCI DE 
LA RIBERA. 
 

  
1. S’estima adient i ajustat continuar amb la determinació de la dedicació corresponent a l’exercici de 
les funcions pròpies de las Presidència del Consorci a una jornada parcial com en l’anterior 
legislatura, si be modificar el percentatge existent del 30% i augmentar-lo fins el 50%; tot fixant, així 
mateix l’import de les retribucions corresponents a eixa dedicació en la quantitat que s’indica ala 
part resolutiva, la qual està dins de les previsions i criteris de la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies, així com d’allò establert en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals (R.O.F.R.J.C.L) i de aprovat  pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril modificada en este aspecte per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local  (Llei 27/2013 de 27 de desembre)  

  
2. Esta increment no obstant estaria condicionat a l’aprovacio del reajust del percentatge de 
dedicació en  el municipi de Polinyà del que el titular de la Presidència del consorci exerceix 
d’Alcalde. 

  
2. Al pressupost de 2020 que es presenta per a la seua aprovació hi ha consignació adient i suficient 
per a atendre la despesa que comporta l’objecte d’este acord, incloses les cotitzacions a la seguretat 
social.  

  
3. Correspon a la Junta General del Consorci resoldre a este respecte. 



 

  

 Prèvia breu deliberació s'aprova per unanimitat els següents acords: 

 
Primer. Determinar que a l’exercici de la Presidència del Consorci li correspon una dedicació parcial, 
del 50 % de la jornada ordinària, si be condicionat a l’aprovació del reajust del percentatge de 
dedicació en  el municipi de Polinyà del que el titular de la Presidència del consorci exerceix 
d’Alcalde. 

  
Segon. Fixar les retribucions a percebre per la persona que ocupe la Presidència del Consorci en 
20.253,86 € bruts anuals, distribuït en catorze mensualitats. 

  
Al pressupost figura consignació import adient i suficient per a atendre les despeses que comporta 
este acord, incloses les cotitzacions a la seguretat social corresponents. 
  
Tercer. Publicar este acord  en el Butlletí Oficial de la Província. 

  

 

  
4.- APROVACIO DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI PER A L’ANY 2020 I RELACIO DE 
LLOCS DE TREBALL 
 
1. Cal confeccionar els pressupost de les entitats públiques 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. 

  
2. S&apos;ha confeccionat el projecte de pressupost del Consorci de la Ribera per a l’any 2020 i que 
s’estima que el projecte presentat s’ajusta a les possibilitats, expectatives, necessitats i projectes 
previstos  per al correcte funcionament al llarg de l’exercici 

  
3.A l’expedient consta la documentació del projecte el pressupost i de plantilla per a l’exercici 2020, 
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 2019, i la 
Liquidació del darrer exercici liquidat, el 2018. També informe de la Intervenció. 

  
4. Correspon resoldre a la Junta General del Consorci, tot requerint-se a l’efecte  majoria simple. 

  
Es sotmet a consideració de la Junta General els següents acords 

  
Prèvia breu deliberació s'aprova per unanimitat els següents acords: 

 

  
Primer.  Aprovar el projecte de Pressupost del Consorci de la Ribera per a l’exercici 2020,  així com 
les Bases d’execució del pressupost i la Relacio de Llocs de Treball 

  
 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  DEL CONSORCI - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 2020 

  INGRESSOS   

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ  Import 

I Impostos directes 0,00 

II Impostos indirectes 0,00 

III Taxes,preus públics i altres ingresos 217.258,40 

IV Transferències corrents 996.767,18 

V Ingressos patrimonials 0,00 

VI Enajenació d&apos;inversiones reals 0,00 

VII Transferències de capital 0,00 

VIII Actius financers 0,00 

IX Actius financers 0,00 

  TOTAL  1.214.025,58 

  

  DESPESES   

Capítol Descripció Import 

I Despeses de personal 667.533,50 

II Despeses corrents en béns i serveis 531.992,08 

III Despeses financeres 5.000,00 

IV Transferències corrents 0,00 

VI Inversions reals 9.500,00 

VII Transferències de capital  0,00 

VIII Actius financers 0,00 

IX Pasius financers 0,00 

  Despeses corrents 1.204.525,58 

  Despeses de capital  9.500,00 

  TOTAL 1.214.025,58 

 

  

5-. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA. No hi hagueren  

6.- PRECS I QUESTIONS. No hi hagueren 
 

I  no  havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President declarà finalitzada la sessió, essent les deneu 

hores i vint minuts estenc la present i de tot certifique. 

 

EL SECRETARI 

 

 

 


