
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA CELEBRADA 
EN DATA  21 DE DESEMBRE DE 2020 
 
En el Saló d’Actes de la Mancomunitat de la Ribera Alta. es celebra reunió telemàtica de la Junta 
General del consorci,  sent les tretze hores del dia 21 de desembre de 2020, 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 

JESUS TIERRASECA RODRIGUEZ GRUP MIXTE RIBERA ALTA 

ANTONIO HERNANDIZ CHERMES GRUP CIUDADANOS RIBERA ALTA 

FRANCISCO TERUEL MACHI PP RIBERA ALTA 

ARTURO ESCRIG CATALÁ PRESIDENT M.RIBERA BAIXA RIBERA BAIXA 

JUDITH CAPELLINO VENTURA GRUP ESQUERRA UNIDA RIBERA BAIXA 

FELIP HERNANDIS SANCHO GRUP ESQUERRA UNIDA 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 

ORO AZORIN CANET GRUP COMPROMIS RIBERA BAIXA 

ROSALINA AVIÑÓ LLINARES GRUP SOCIALISTA RIBERA BAIXA 

HECTOR ROIG ROIG COMPROMIS RIBERA ALTA 

MARTA TRENZANO RUBIO SOCIALISTA RIBERA ALTA 

ANTONIO CARRATALÁ MINGUEZ CIUTADANS PER ALBERIC RIBERA ALTA 

VICENTE MARRADES ESPARZA GRUP COMPROMIS RIBERA BAIXA 

MARIA TERESA MATEOS 
NAVARRO 

GRUP SOCIALISTA RIBERA BAIXA 

 
 
Així mateix assisteix el Secretari-Interventor del Consorci, Jose Jesus Ribes Feliu. 
 
Ordre del dia: 
 
1.APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 Donat compte de l'acta de la sessió de  data 14/07/2020, s'aprova per unanimitat. 
 

2.1.SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS.  

 

Per la Presidència es dona compte de la següent proposta d’acord : 

 

“La Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat de la Ribera Baixa venen prestant el servei de 
recollida d’animals abandonats, mitjançant d’una empresa externa. 
 



 
No obstant això, a la vista de la creixent sensibilitat social pel benestar dels animals, on cobra importància, més 

enllà dels cost i eficiència del servei, la transparència en el desenvolupament de l’activitat, diversos municipis 

han traslladat a les Mancomunitats la conveniència de valorar altres alternatives per a donar resposta a la 

demanda social. 

Atenent estes peticions efectuades per diversos municipis de la comarca, el Consorci de la Ribera ha dut a terme 

un procés d’anàlisi de la viabilitat de la prestació del servei de recollida d’animals abandonats mitjançant la 

fórmula de gestió directa per la pròpia entitat, sense recórrer a empreses externes. 

 

Així, s’han organitzat visites d’estudi a experiències d’altres mancomunitats i s’han celebrat diverses reunions 

informatives. Així mateix es va encetar un procés de consulta als municipis de la comarca per a la recerca d’un 

possible lloc per a ubicar les futures instal·lacions, no havent-se obtingut cap resposta positiva en eixe sentit.   

 

No obstant això, l’ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha comunicat a este Consorci la seua disposició per a 

cedir un solar de més de 3.000 m² per a esta finalitat, ubicat en el polígon industrial “El Golfo” i que compta amb 

tots el requisits bàsics necessaris.  

 
Posteriorment, l’ajuntament de l’Alcúdia ha oferit també la possibilitat d’ubicar les instal·lacions del nucli 

zoològic en un dels polígons industrials del municipi (Sector 15, prop de l’ecoparc municipal i de la cooperativa 

agrícola), mitjançant la cessió de més de 4.000 m².  

 

Amb eixe nou escenari, s’ha plantejat una possible col·laboració amb la Mancomunitat de la Safor, dimensionant 

el servei per a un territori més ampli (la Ribera i la Safor) amb dos nuclis zoològics (un en Tavernes de la 

Valldigna i l’altre en l’Alcúdia, cadascun finançat per la seua respectiva Mancomunitat/Consorci) que puguen 

complementar-se mútuament i generar sinèrgies que possibiliten abaratir els costos.  

 

D’acord amb els estudis econòmics efectuats, el cost anual que suposaria la posada en marxa del servei oscil·larà 

entre 1.25 i 2.00 €/habitant(la quantia exacta estarà en funció del nombre de municipis que finalment participen 

en el servei mancomunat). 

 

El cost de les inversions inicials totals, d’acord amb l’estudi tècnic preliminar, és de 657.000 euros (amb IVA 

inclòs), els quals es pretén que es financen mitjançant la formalització d’un préstec de 10 anys de durada. Així, 

per tal de garantitzar l’equilibri econòmic-financer del servei, cal que els municipis que s’hi 

aderisquenassumisquen el compromís de romandre en el servei al menys durant eixe període de 10 anys.  

 

Fins ara, els municipis de la Ribera que han manifestat la seua adhesió amb les condicions esmentades són: 

Alberic, l’Alcúdia, Alfarp, Algemesí, Alzira, Antella, Benifaió, Benimodo, Càrcer, Carlet, Corbera, Cotes, 

L’Ènova, Fortaleny, Gavarda, Guadassuar, Llaurí, Llombai, La Pobla Llarga, Polinyà de Xúquer, Rafelguarf, 

Real , Riola, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer, Tous i Castelló.    

 

Per la seua banda, la Mancomunitat de la Safor ha establert el 30 de desembre de 2020 com la data límit per a 

l’adhesió al servei per part dels municipis d’eixa comarca.  

 

Per tot allò exposat anteriorment, es proposa a la Junta General del Consorci l’adopció del següent Acord: 

 

 

PRIMER. Encetar, d’acord amb les Mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa, les gestions 

necessàries conduents a una gestió consorciada del servei derecollida, dipòsit i gestió d’adopcions d’animals 

abandonats de les respectives mancomunitats. 

 

SEGON. Delegar en la Comissió Executiva del Consorci, a la vista de les adhesions dels municipis: 

 



 

a) l’estudi de la viabilitat i, si s’escau, la concreció, d’una fórmula de col·laboració amb 

la Mancomunitat de la Safor per a la gestió conjunta del servei que raporte sinèrgies i 

complementarietats en la prestació del servei. 

b) La determinació de la ubicació més adient per a les instal·lacions del/s nucli/s zoolò-

gic/s, i la concreció dels termes de la cessió dels terrenys per part del/s ajuntament/s 

corresponent/s.” 

 

Desprès de beu debat i efectuades les aclaracions corresponents per la Presidència i 

Secretaria del Consorci, la Junta General del consorci, aprovà per unanimitat la pro-

posta presentada 
 

 

 

2.2.DONAR COMPTE DEL CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS SOBRE INSTAL·LACIONS 

FOTOVOLTAIQUES EN EDIFICIS MUNICIPALS (SUBVENCIÓ IDAE) 

 

A instànica de la Presidència, per la Secretaria de la Mancomunitat es dona compte  del següent :  

 

En el BOE de 17 de junio de 2017 se publicó el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el por el 

que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que 

favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de 

crecimiento sostenible 2014-2020. Posteriormente, se publicó el Real Decreto 316/2019, de 26 de 

abril, por el que se modificaba el Real Decreto anterior. 

 
La Mancomunidades de la Ribera Alta y Ribera Baixa aprobaron la encomienda de gestión al 
Consorci para la preparación, solicitud, gestión y desarrollo los proyectos que se presenten 

convocatoria FEDER DE PROYECTOS SINGULARES DE ECONOMÍA BAJA EN 

CARBONO,  con el programa  “Instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum en els 

edificis municipals”.  

Estos Reales Decretos establecen, para los municipios y agrupaciones de municipios, una línea de 

ayudas para facilitar el desarrollo de proyectos que reduzcan las emisiones de CO2mediante la 

implantación de medidas de ahorro y eficienciaenergética, de movilidad urbana sostenible y de uso de 

fuentes de energía renovables. 

A los efectos de dichos Reales Decretospueden ser beneficiarias de las ayudas las Mancomunidades 

de Municipiossiempre que actúen, bien en representación de una agrupación formada por municipios, 

o bien en su caso, realicen las inversiones y promuevan las actuacionesacogidas a esta línea de 

ayudas de dichosmunicipios. 

La Mancomunidades estan interesada en promover e impulsar con los municipiosmancomunados la 

solicitud y desarrollo de proyectos en los municipios que reduzcan las emisiones de CO2 mediante la 

implantación de medidas de ahorro y eficienciaenergética, de movilidad urbana sostenible y de uso de 

fuentes de energía renovables. 



 

El Consorci, como entidad formada por las Mancomunidades de municipios de la Ribera Alta y de la 

Ribera Baixa, está especializada en la gestión y desarrollo de proyectos relacionados con la 

eficienciaenergética y gestionó entre 2008 y 2010 la licitación conjunta que derivó para la instalación 

en 12 municipios de paneles de placasfotovoltaicas en cubiertas de edificios municipales. 

En cumplimiento del encargo se presentaron las las siguientes solicitudes que se detallan en la 

tabla adjunta: 
 

 AJUNTAMENT  INSTAL.LACIO UBICACIO 

1 

  
ALGEMESI  

Ayuntamiento de Algemesí 

  

Plaza Mayor, 3, 

46680, Algemesí 

  

2 

  
  

Servicios Sociales Algemesí 

  

Calle Sant Nicolau de 

Bari, 61, 46680, 

Algemesí 

  

3 

  
SENYERA  

Ayuntamiento de Senyera 

  

Plaza Ayuntamiento 1, 

46669 Senyera 

  

4 

  
  

Colegio 9 D´Octubre de Senyera 

  

Calle Riu Albaida 3, 

46669 Senyera 

  

5 

  
MONTROI  

Ayuntamiento de Montroi 

  

Calle del Raval 56, 

46193 Montroi  

  

6 

  
L’ALCUDIA  

E.P. de Adultos de L´Alcudia 

  

Calle Picasso 16, 

46250 L´Alcudia  

  

7 

  
SUMACARCER  

Ayuntamiento de Sumacárcer 

  

Plaza Major, 3, 1, 

46295 Sumacàrcer 

  

8 

  
  

CEIP Penyaroja de Sumacárcer 

  

Calle del Franc 2, 

46295 Sumacárcer 

  



 

9 

  
SANT JOANET  

Ayuntamiento de Sant Joanet 

  

AvdaMediterranea , 

12 , 46669 , Sant 

Joanet 

  

10 

  
  

Polideportivo de Sant Joanet 

  

Calle Senyera 3 , 

46669, Sant Joanet 

  

11 

  
ALFARP  

Ayuntamiento de Alfarp 

  

CalleHonorato Gil 1. 

46197 , Alfarp 

  

12 

  

LA BARRACA D'AIGÜES 

VIVES 
 

Ayuntamiento de la Barraca de Aigües Vives 

  

Calle Pare Enrique 

Serra ,46792, Alzira ( 

La Barraca) 

  

13 

  
  

CEIP Virgen de Aguas Vivas 

  

Calle MilagrosVelez 

Marín 46792, Alzira ( 

La Barraca) 

  

14 

  
MONTSERRAT  

Ayuntamiento de Montserrat 

  

Plaza de la Iglesia 1, 

46192 Montserrat 

  

15 

  
  

Policia Local de Montserrat 

  

Camino Viejo de 

Montroi s/n, 46192 , 

Montserrat  

  

16 

  
  

Casa de la Cultura de Montserrat 

  

Calle Dos de Mayo nº 

6 , Montserrat 

  

17 

  
  

Hogar del Jubilado de Montserrat 

  

Calle Mayor nº 19, 

46192 , Montserrat 

  

18 ALBERIC  Ayuntamiento de Aberic 

Plaza de la 

Constitución 24, 

46260 de Alberic 

19   CEIP Comenge CalleOeste s/n ,46260 , 

Alberic 



 

20   CEIP Convent 
Plaza Maestro 

Albuixec s/n 46260 , 

Alberic 

21 POLINYA  Ayuntamiento de Polinyà 
Plaza de l'Ajuntament, 

1, 46688 Polinyà de 

Xúquer 

22   Casa Cultura  de Polinyà 
Carrer Canonge 

Hernandis,6 46688 

Polinyà de Xúquer 

23 FAVARA  Ayuntamiento  de Favara Plaza Sant Antoni, 1, 

46614 Favara 

24 ALBALAT  Ayuntamiento de Albalat 
Plaza de la Cort, 1,  

46687 Albalat de la 

Ribera 

25   Escoleta de Albalat 
Carrer de la Torreta, 

69, 46687 Albalat de 

la Ribera, 

26   Polideportivo de Albalat 

Carrer Àlvar Mont, 

1(polideportivo), 

46687 Albalat de la 

Ribera 

 

La inversión inicial prevista aproximada del total de municipios adheridos es de 542.000 € , 

subvencionándose el 50 % mediantes FONDOS FEDER a través del IDAE. 

 

2.3.NORMES DE FUNCIONAMENT DE LES BORSES DE TREBALL TEMPORAL 

DEL CONSORCI DE LA RIBERA 

A instància de la Presidència, per la Secretaria es ona compte de la següent proposta 
d’acord; 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. El Consorci de la Ribera disposa de varies borses de treball ( tècnics de promoció ocupació, 
tècnics de marketing digital,  i d’auxiliars administratius) per al funcionament del Consorci i 
que també es fan ús d’elles les Mancomunitats de la Ribera Alta i Ribera Baixa i els 
ajuntaments  
 
2.En l’ús i aplicació de les borses esmentades, s’ha vingut observant una sèrie de disfuncions 
i s’estima convenient comptar amb unes normes reguladores del funcionament de les borses 



 

de treball amb la finalitat d’unificar criteris alhora de resoldre les diferents incidències ( 
prelació, substitucions, renuncies, tipus de nomenament pel que fa ús, etc) que 
venenproduïnt-se respecte de les mateixes en tot el que no resulte contrari a allò previst a 
les pròpies bases de constitució i/o regulació de cadascuna de les borses de treball 
aprovades. 
 
3. Es té coneixement de les Normes reguladores del funcionament de les borses de treball 
temporal de la mancomunitat de la Ribera Alta, una de les dues mancomunitats integrants 
del Consorci i  es proposa aplicar criteris semblants amb la finalitat de coordinar-les 
adequadament.  
 

4.La negociació col·lectiva del personal al servei de les Administracions Públiques es tradueix 
o bé en Convenis Col·lectius per al personal laboral (articles 82 i següents del Text Refós de 
la Llei de l'Estatut dels Treballadors), o bé en Pactes o Acords per al personal funcionari, 
articles 31 i següents del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat 
per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
 
 
Donat compte de la proposta dproposta d’ACORD: 
 
Primer. Aprovar “Normes aplicables ambcaràcter general per a la gestió de les borses de 
treball temporal del Consorci de la Ribera”, les quals es transcriuenseguidament: 
 

NORMES APLICABLES, AMB CARÀCTER GENERAL, 

PER A LA GESTIÓ DE LES BORSES DE TREBALL TEMPORAL DEL CONSORCl DE LA RIBERA 
 

 

NORMA PRIMERA. OBJECTE DE LES NORMES 
Estes normes regulen la gestió i el funcionament de totes les borses de treball (ocupació) temporal en vigor en el Consorci de 

la Ribera, en tot el que no resulte contrari a allò previst a les pròpies bases de constitució i/o regulació de cadascuna de les 

borses de treball aprovades. 
 

Les borses de treball temporal tenen per objecte facilitar la selecció de les persones a emplear temporalment, ja siga 

mitjançant nomenament com a funcionari/a públic/a interí/na o siga mitjançant contractació com a treballador/a laboral 

temporal, per tal d’atendre necessitats de la pròpia Consorci de la Ribera, de lles mancomunitats i dels municipis integrants 

del Consorci o de les entitats en les que esta participa com a integrant, o d’aquelles altres entitats públiques amb les que, 

prèvia petició i resolució expressa a l’efecte, el Consorci de la Ribera aprove col·laborar tot facilitant-los la selecció del 

personal. 
 

 

NORMA SEGONA. CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL TEMPORAL 
La constitució de cada borsa de treball temporal (endavant borsa) s’aprovarà mitjançant una resolució expressa de la 

Presidència en eixe sentit, la qual inclourà la relació ordenada dels integrants i es farà pública mitjançant inserció d’anunci en 

el tauler d'Edictes i en la pàgina web del Consorci. 

 

 

NORMA TERCERA. NORMES GENERALS PER AL FUNCIONAMENT DE LA BORSA 
Una vegada constituïda cada borsa quedarà subjecta a les següents normes de funcionament: 

 

3.1. Relació d’integrants de la borsa 



 
En la borsa figuraran els aspirants ordenats per ordre decreixent de puntuació total obtinguda, en la suma de puntuació i 

obtinguda en les diferents fases. En la borsa es farà constar número d'ordre, cognoms i nom, DNI i puntuació total obtinguda. 

 

3.2. Obligacions dels integrants de la borsa 
a) Prendre possessió en el termini de temps més curt possible, mai no més tard de cinc dies des de l’oferiment, l’acceptació 

de l’oferta i la designació. 

b) Complir amb les obligacions pròpies del nomenament per al que ha sigut designat, amb total i plena acceptació de les 

instruccions corresponents al mateix. 

c) Mantenir actualitzades, en vigor i efectives les dades de localització/contacte facilitades per l’aspirant a el Consorci per a 

l’oferiment de possibles nomenaments interins. Haurà de facilitar un mínim de dos telèfons mòbils per a possibles necessitats 

de contactar amb ell/ de localitzar-lo. 

d) Comunicar a el Consorci la finalització del fet que motive una, eventual, “suspensió temporal” en la borsa. 

e) Prendre coneixement i restar assabentat de les comunicacions de caràcter general que per al conjunt dels integrants de la 

seua borsa o per al conjunt dels integrants de totes les borses, es puguen realitzar pel Consorci, mitjançant la inserció de 

comunicació en l’anunci relatiu/corresponent a la seua respectiva borsa. 

 

3.3. Drets dels integrants de la borsa. Ordre dels oferiments 
3.3.1. Els integrants d’una borsa s’integren, tot ells, inicialment, en situació d’“Actiu”en la borsa. Eixa situació els dóna dret 

a rebre comunicació dels ofertes d’ocupació temporal de l’especialitat professional pròpia de cada borsa que se li plantegen a 

el Consorci, per l’ordre que per als oferiments resulta d’estes normes.. 

3.3.2. Amb caràcter general, per als oferiments d’ocupació temporal el Consorci seguirà el número d'ordre dels integrants de 

la borsa vigent en cada moment, per a cada especialitat professional.  

 

3.4. Comunicació de l’oferiment 

3.4.1. El Consorci oferirà l’ocupació temporal a les persones incloses en una borsa per l’ordre en què figuren en aquella. 

L’oferiment es farà per via telefònica i/o per via telemàtica (a l’e-mail indicat). L’integrant de la borsa haurà d’acceptar 

l’oferta o renunciar a aquesta en el termini conferit a l’efecte, el qual ordinàriament serà de 3 dies naturals, per escrit o per 

qualsevol mitjà que permeta la seua constància, fins i tot mitjançant un fax o un correu electrònic. En cas de no fer-ho es 

deixarà constància a l’expedient, mitjançant l’expedició de diligència acreditativa firmada per funcionari públic i s’oferirà 

l’ocupació temporal al següent de la borsa. 
 

3.4.2. El Consorci haurà complit amb l’obligació d’«intentar» localitzar a l’integrant de la borsa al que corresponga cada 

oferiment, amb la realització de quatre intents, dues cridades a cadascun dels -com a  mínim-, dos telèfons facilitats per 

l’aspirant. Realitzats els intents infructuosament i transcorregut, a més, un dia natural sense que l’integrant de la borsa 

s’haguera ficat en contacte amb el Consorci per a interessar-se per l’oferiment, es podrà passar a fer l’oferiment al següent 

integrant de la borsa. 
 

3.4.3. Una vegada rebut l’oferiment d’ocupació, l’integrant de la borsa haurà de contestar abans de les 14 h del dia següent. 

De fer-se l’oferiment en divendres, abans de les 10 h, del dilluns següent. En cas de no contestar en eixe termini, s’entendrà 

que rebutja l’oferiment. 

 

3.4.4. La manifestació, per via telefònica de l’acceptació o la renúncia a l’oferiment, serà definitiva i tindrà les conseqüències 

previstes en estes normes. 

 

3.4.5. La concurrència de les diferents circumstàncies indicades s’acreditarà en l’expedient mitjançant l’expedició de 

diligència expressa firmada pel funcionari públic encarregat de les gestions. 

 

3.5. Efectes en la borsa de l’acceptació de l’oferiment d’ocupació temporal 
3.5.1. L’integrant que accepta una ocupació i comença a treballar en aplicació d’una borsa del Consorci  deixarà d’estar en 

situació d’“Actiu”en la borsa i quedarà/romandrà en situació de “suspensió temporal” en la borsa, «per gaudiment d’un lloc 

ofert en aplicació d’eixa mateixa borsa». 

 

3.5.2. L’integrant de la borsa en situació de “suspensió temporal” en la borsa no té dret a rebre nous oferiments, ni a 

sol·licitar-los, en aplicació de la borsa per la qual està ocupat. Eixa situació es perllongarà fins que comunique a el Consorci 

la finalització de la situació que va motivar la “suspensió temporal”. Haurà de fer-ho en el termini màxim d’un mes 

comptador des de la dita finalització. 

 

La finalització de la situació de “suspensió temporal” comportarà el reingrés en la borsa, en el mateix número d'ordre que 

tenia amb anterioritat al començament d’eixa situació. 

 



 
3.5.3. No quedaran/romandran en situació de “suspensió temporal” els integrants de la borsa als que se’ls haja ofert i 

estiguen gaudint d’un nomenament a temps parcial, amb una jornada inferior al 61 % de la jornada ordinària. En eixe cas 

podrà sol·licitar rebre oferiments d’ocupació per a una major jornada o jornada completa, així com oferiments adients per a 

completar la jornada que estiga desenrotllant. 

 

3.5.4. L’integrant de la borsa NO podrà renunciar al lloc de treball una vegada haja començat la relació amb l’Ajuntament o 

s’haja produït la presa de possessió del lloc temporal. La renúncia serà causa d’exclusió de la borsa. 

 

3.6. Efectes de la NO acceptació del nomenament ofert 
3.6.1. Amb caràcter general la NO acceptació d’un oferiment d’ocupació temporal ofert pel Consorci en aplicació de la borsa 

implicarà automàticament el pas a l’últim lloc de la borsa. 

 

3.6.2. Això no obstant, s'admetran com a causes justificades per a no acceptar l’oferiment, sense que eixe fet comporte perdre 

el número d'ordre corresponent en la borsa, les següents: 

a) Que l’oferta siga per a en dependències ubicades fora de l’àmbit de la comarca de la Ribera Alta. 

b) Haver rebut o estar gaudint d’un treball que li resulta de major interés,  ja siga en l’administració pública o privada. 

c) Incapacitat temporal derivada de malaltia o accident en el moment de l’oferiment. 

d) Maternitat o Paternitat: si l’oferiment i la renúncia es fa durant el període en el que, de ser empleat/da pública, 

correspondria estar gaudint del permís per maternitat/paternitat, segons la normativa vigent. 

e) Sol·licitud de suspensió per atenció de fill/a fins que este/a complisca tres anys d'edat. 

f) Estar en situació de risc durant l'embaràs de la dona. 

g) Estar en situació de permís per matrimoni. 

h) Haver-se traslladat de domicili per violència de genere. 

i) Ostentar un càrrec públic remunerat. 

 

3.6.3. L’integrant de la borsa que al·legue un d'aquests motius de no acceptació justificada d’un oferiment, haurà de 

presentar-ne la documentació justificativa i quedarà/romandrà en la situació de “suspensió temporal” en la borsa descrita en 

el punt 3.5.2., però en este cas «per no acceptació, justificada, d’un oferiment d’ocupació». 

 

3.7. Cessament 
L’empleat/da temporal, ocupat en aplicació de la borsa del Consorci cessarà automàticament en qualsevol dels casos 

següents: 

1. Per expiració del termini per al qual va ser empleat temporalment, ja siga este una data determinada o una data associada a 

un fet específic a ocórrer en el futur, però de data encara no concretada. 

2. Per finalització del programa concret u obra o servei determinat per a l’execució del qual va ser nomenat/da o 

contractat/da. 

3. Per amortització de la plaça o supressió del lloc ocupat. 

En les anteriors causes de cessament l’integrant de la borsa es reintegrarà a la situació d’«Actiu» en la borsa. Hi romandrà en 

el mateix lloc que ocupava anteriorment, a l’espera de nous oferiments.   

4. Per renúncia de la pròpia persona interessat/da. 

 

3.8. Baixa en la borsa 
Causarà baixa de forma automàtica en la borsa i, per tant, quedarà exclosa la persona que: 

- No acredite la titulació exigida o no presente la documentació que li siga requerida. 

- No es presente a la firma de l'acta de presa de possessió o document que formalitze la relació. 

- No tinga, falsege alguns dels requisits exigits o de les circumstàncies al·legades per a formar part de la borsa. Així mateix, 

el perdre eixos requisits o circumstàncies amb posterioritat a la constitució de la borsa. 

- No siga localitzada per a oferir-le una ocupació temporal per causa imputable al mateix, en dues ocasions. 

- No accepte un oferiment de nomenament en aplicació de la borsa, per causes diferents de les considerades com a renúncia 

justificada. 

- Renuncie a un lloc de treball ofert en aplicació de la borsa una vegada haja començat la relació amb l’Ajuntament o haja 

pres possessió del lloc temporal ofert. 

- Siga sancionada mitjançant resolució definitiva por falta disciplinària greu o molt greu. 

- Tinga una falta de capacitat o de rendiment manifesta. 

 

3.9. Interrupció de l’ordre d’oferiments. Ocupacions temporals de curta i de llarga duració 
3.9.0. Per a l’aplicació de les borses es diferenciarà entre ocupacions temporals de llarga duració i de curta duració. 

S’entendrà que és una ocupació de llarga duració la que és per a cobrir una plaça o lloc vacant en plantilla o RLT i/o la que té 

prevista una durada superior a 18 mesos. S’entendrà que és de curta duració la resta. La que sent inicialment de curta duració 

es perllonga, per qualsevol raó, més enllà de 18 mesos passarà, a considerar-se de llarg duració. 



 
 

3.9.1.Es podrà fer una excepció al que disposa el punt 3.3.2. i interrompre l’ordre dels oferiments en el cas de tractar-se  de 

l’oferiment d’una ocupació de “llarga duració”. En eixe cas s'oferirà l’ocupació al primer candidat de la borsa que NO estiga 

gaudint d’una «ocupació de llarga duració» i NO es trobe en la situació de “suspensió temporal” en la borsa «per no 

acceptació, justificada, d’un oferiment d’ocupació», descrita en el punt 3.6.3. d’estes normes. 

 

3.9.2. Així mateix, es podrà fer una excepció al que disposa el punt 3.3.2. i interrompre l’ordre dels oferiments en el cas de 

tractar-se d’una ocupació temporal per a desenvolupar exactament el mateix lloc, les mateixes funcions, que un integrant de 

la borsa haja exercit anteriorment en aplicació de la borsa, dintre dels 12 mesos anteriors i sempre que l’anterior 

nomenament/contractació no s’haja perllongat  més de quinze mesos. 

 

3.9.3. Igualment, en el cas de que es pretenga realitzar un nomenament a jornada parcial, es tindrà en compte al fer 

l’oferiment d’ocupació, que al candidat que per ordre de llista li corresponga, no dispose d’un nomenament parcial anterior, 

que sumat al nou oferiment, supere el 100% de la jornada laboral. En estos casos, el nou nomenament s’oferirà al següent 

candidat de la borsa. 

 

3.9.4. Les persones que havent sigut empleades temporalment en aplicació d’una borsa pel Consorci (no per altres entitats) 

durant més de 3 anys, hagen vist finiquitada la seua relació professional amb l’entitat per finalització de la vigència del 

nomenament interí o del contracte temporal i no hagen sigut sancionats per infracció greu o molt greu, tindran dret a accedir 

als oferiments d’ocupació temporal de la seua especialitat professional que es plantegen (encara que siguen en altres entitats), 

amb preferència sobre persones de nova incorporació. Este dret preferencial estarà en vigor durant un màxim de 3 anys des 

de la finalització del seua darrera ocupació temporal pel Consorci. En el cas de coincidir una pluralitat de persones amb dret 

preferencial, l’oferiment es farà atenent a l’ordre que ocupaven en la borsa de la que procedien i, cas de procedir de borses 

diferents, a la persona amb major antiguitat en el Consorci. Si durant la vigència del dret preferencial la persona titular del 

dret rebutja un oferiment d’ocupació temporal ofert pel Consorci este dret preferencial decaurà. 

 

3.10. Publicitat de la situació de la borsa 
Per tal de compaginar el lògic i normal interés dels integrants de cada borsa per estar informats de la situació de l’aplicació de 

la borsa, amb l’eficiència del funcionament de les administracions públiques i amb la necessitat de vetllar per la privacitat de 

les dades personals i per l’objectivitat en el funcionament i l’ús de cada borsa; s’adoptaran les següents mesures: 

 

3.10.1. No s’atendran les peticions d’informació sobre el nom i/o les ocupacions dels integrants d’una borsa que haguen sigut 

empleats en la seua aplicació que no estiguen convenientment motivades i justificades, en causes objectives. 

 

3.10.2. Periòdicament s’inserirà en el tauler d’edictes i en la pàgina web del Consorci, anunci de la situació en la que es troba 

l’aplicació de cada borsa. Hi s’indicarà el nombre d’integrants de la borsa que estan ocupats, així com també el número 

d’ordre que ocupa en la borsa la darrera persona empleada en aplicació de la borsa en el penúltim mes anterior a la confecció 

i publicació de l’anunci. Eixa informació s’actualitzarà, com a mínim, cada dos mesos. 

NORMA QUARTA. Període de prova 

S’ aplicarà a tots els nomenaments un període de prova de fins a 5 mesos com a màxim. Este període de prova estarà en 
funció de la categoria professional i de la durada prevista per a l’ocupació temporal, d’acord amb la següent escala:  

 

DURACIÓ CONTRACTE Fins a 6 mesos Més de 6 mesos fins a 18 mesos Més de 18 mesos 
C2 15 dies 1 mes i mig 2 mesos 
C1 20 dies 2 mesos 3 mesos 
A2 25 dies 2 mesos i mig 4 mesos 
A1 30 dies 3 mesos 5 mesos 

 

La no superació del període de prova per l’empleat/da temporal comportarà el seu cessament, tot passant automàticament a 

ocupar l’últim lloc de la borsa.  
 

 

NORMA CINQUENA. NORMES DE FUNCIONAMENT QUAN EN FA ÚS DE LA BORSA DE TREBALL 

TEMPORAL UN AJUNTAMENT, O ALTRA ADMINISTRACIÓ O ENS PÚBLIC 



 
5.1. A més del propi Consorci de Ribera  i de les mancomunitats i dels ajuntaments dels municipis que la integren tenen 

«dret» a gaudir i fer ús de les borses de treball temporal constituïdes, sempre que les seues demandes s’ajusten a les 

especialitats professionals de les borses en vigor en el Consorci. 
 

La resta d’administracions o ens públics que vullguen fer ús de les borses de treball temporal del Consorci de la Ribera 

hauran de requerir prèviament la col·laboració/autorització del Consorci, las qual podrà accedir, o no, de conformitat als seus 

interessos o necessitats, a facilitar l’ús de la borsa. 

 

En qualsevol cas per a fer ús de les borses del Consorci queda condicionada a l’acceptació i el compliment de les normes 

aplicables a la borsa en la seua integritat i conformement haja quedat configurada des del Consorci. No es podrà requerir que 

en la seua aplicació es consideren excepcions, condicions a circumstàncies específiques o puntuals, diferents de les ja 

previstes en les normes aprovades pel Consorci. 

 

5.2. Les peticions d’ajuntaments, altres administracions o ens públics d’ús d’una borsa del Consorci es faran mitjançant una 

resolució, la qual s’haurà de notificar a el Consorci amb una antelació mínima de 10 dies (cas de requerir-se la realització de 

tramitacions administratives prèvies al nomenament interí, este termini podrà ampliar-se) a la data prevista per a la 

incorporació i el començament de la prestació de funcions; tot indicant-hi, cas per cas: 

a) Acceptació de les normes de funcionament de la borsa i el compromís d’acomplir-les. S’haurà de manifestar, de forma 

expressa, el compromís d’acceptar-les i d’aplicar-les i de comunicar a el Consorci, en el seu moment, la finalització de la 

vigència del nomenament fet en ús de la borsa. Cas contrari no es podrà fer ús de la borsa del Consorci. 

b) La concreta necessitat a atendre i les condicions de l’oferiment, del nomenament interí a realitzar. 

c) La data prevista per al començament i per a la finalització de la vigència del nomenament, ja siga una data determinada o 

un fet cert i concret, determinant del començament i/o de la finalització. 

 

5.3. Una vegada plantejada la necessitat/conveniència de fer-ne ús d’una borsa, el Consorci contactarà amb l’integrant de la 

borsa al que corresponga oferir-li el nomenament. Este podrà acceptar o rebutjar lliurement l’oferiment. Si l’oferta és 

acceptada, el Consorci designarà a la persona a nomenar i ho comunicarà formalment a ambdues parts, integrant de la borsa i 

ajuntament, administració o ens públic sol·licitant. 

 

5.4. L’ajuntament, altra administració o ens públic que ha sol·licitat l’ús de la borsa haurà d’acceptar i assumir la designació 

de la persona feta pel Consorci en aplicació de les normes de funcionament de la borsa. Si rebutja fer l’oferiment de 

nomenament favor de la persona a la que li correspon, quedarà exclòs de la possibilitat de fer-ne ús de la referida borsa 

durant un període mínim de 2 anys. 

 

En cap cas s’admetran peticions personalitzades. Tampoc no es facilitarà informació nominativa sobre la situació de la borsa 

en cada moment, ni sobre la identificació de l’integrant de la borsa a la qual li puga correspondre el nomenament en cada 

moment. 

 

5.5. Com a norma general no s’admeten perllongacions de la vigència de l’ocupació temporal per part del sol·licitant. 

Excepcionalment i sols amb una motivació objectiva, s’admetrà una perllongació per un únic període, mai no superior a un 

mes. 

 

De plantejar-se la necessitat d’una perllongació de la vigència superior a un mes, l’integrant de la borsa haurà de cessar i 

s’haurà de fer una nova sol·licitud, que es resoldrà a favor de l’integrant de la borsa al que li corresponga en eixe moment. En 

tot cas, les possibles perllongacions excepcionals, del període de vigència inicialment previst, s’hauran de fer, al menys, tres 

dies hàbils abans de la data de finalització inicialment prevista i s’haurà de comunicar a el Consorci. 

 

el Consorci no se’n fa responsable dels possibles incompliments per part dels ajuntaments, altres administracions o ens 

públics sol·licitants de les limitacions ací indicades. Les responsabilitats i indemnitzacions que, si de cas, se’n pogueren 

derivar haurien de ser assumides per l’ajuntament, administració o ens públic incomplidor. 

 

5.6. La relació dels integrants de la borsa que resulten ocupats per ajuntaments, altres administracions o ens públics 

s’establirà únicament amb estos. Ells seran els únics responsables de vetllar per la correcció i legalitat de cada  nomenament, 

particularment, del compliment de la normativa específicament aplicable als empleats públics temporals,  excepció feta del 

procés de selecció, el qual quedarà substituït per l’aplicació de la borsa constituïda pel Consorci i per les seues normes de 

funcionament. La relació serà independent i totalment aliena a la  Consorci de la Ribera i als nomenaments que esta puga 

tindre per atendre les seues pròpies necessitats i/o les dels  ajuntaments que la integren. 

 



 
Ajuntament, altra administració o ens públic serà, en estos casos, l’únic obligat a satisfer les retribucions, a donar-los d’alta 

en la seguretat social i a reconèixer-los i a exigir-los quants drets i obligacions els corresponguen als integrants de borsa que 

designe com a funcionari interí o contractat laboral temporal. 

 
 

NORMA SISENA. VIGÈNCIA DE LES BORSES. 
6.1. Cada borsa, una vegada constituïda, es mantindrà en vigor fins que s’aprove una nova borsa o fins que es resolga, 

motivadament, deixar-la sense vigència. Amb caràcter general, es preveu un període de vigència, inicial, per a les borses no 

inferior a vint-i-quatre mesos, ni superior a quaranta-huit. 

 

6.2. Una vegada aprovada la borsa quedaran anul·lades les anteriors borses de treball del Consorci d’eixa mateixa categoria 

professional. Això sense perjudici d’allò disposat en el punt 3.9.4. d’estes normes. 

 

6.3. Els integrants d’una borsa de treball temporal que durant la vigència d’esta no han arribat a ser nomenats o contractats 

pel Consorci, no gaudiran de cap dret a partir del moment en el que finalitze la vigència de la borsa de la que formaven part. 

 

 

NORMA SETENA. ENTRADA EN VIGOR. 
7.1. Estes normes entraran en vigor amb la inserció en el tauler d’Edictes i en la pàgina web del Consorci d'anunci de la seua 

aprovació i del seu text íntegre. 

 

7.2. L'aplicació efectiva d’estes normes reguladores del funcionament de les borses de treball temporal del Consorci es farà 

amb comunicació/advertiment als integrants de les borses de la seua aprovació, publicació i entrada en vigor. A eixe fi 

s’inserirà comunicació en eixe sentit en l’anunci relatiu/corresponent a totes i cadascuna de les borses de treball temporal en 

vigor. 
 

Despres de breu deliberació i aclaració per la Secretaria de diverses qüestiones, s’aprova per 
majoria i amb una abstenció (EU-Pere Blanco), al proposta esmentada 
 

2.4.APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, PLANTILLA I RLT PER A 2021 

 

Per la Presidència es dona compte del següent : 
 
1Cal confeccionar elspressupost de les entitats  publiques 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’haconfeccionat el projecte de pressupost del Consorci de la Ribera per a l’any 2021 i que s’estima 
que el projectepresentats’ajusta a les possibilitats, expectatives, necessitats i projectes previstos  per 
al correctefuncionament al llarg de l’exercici 

  
3.A l’expedient consta la documentació del projecte el pressupost i de plantilla per a l’exercici 2021, 
aixícom també, de conformitat amb la legalitat vigent, la documentacióannexa; totincloent-hi 
Memòria de la Presidència i informació sobre l’Estat d’execució del pressupost de l’exercici 2020, i la 
Liquidació del darrer exercici liquidat, el 2016. 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 i explicació de la Presidència de les línies generals del Pressupost  s'aprova 
per unanimitat els següents acords: 



 

 

  
Primer.  Aprovar el projecte de Pressupost del Consorci de la Ribera per a l’exercici2020,  aixícom 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 
organismesautònoms, 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. 

 
  DESPESES Consorci 

    

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA   

a) Operacionscorrents 1.825.753,49 

    

1) Despeses de personal 1.032.658,89 

2) Despeses en benscorrents i serveis 602.509,60 

3) Despesesfinanceres 8.000,00 

4) Transferènciescorrents 182.585,00 

    

b) Operacions de capital 279.000,00 

    

6) Inversionsreals 279.000,00 

7) Transferencies de Capital 0,00 

8) Actiusfinancers 0,00 

9) Passiusfinancers 0,00 

TOTAL 2.104.753,49 

INGRESSOS   

    

a) Operacionscorrents 2.104.753,49 

    

1) Impostosdirectes 0,00 

2) Impostosindirectes 0,00 

3) Taxes i altresingressos 170.299,99 

4) Transferènciescorrents 1.934.453,50 

5) Ingressospatrimonials 0,00 

    



 

b) Operacions de capital 0 

    

6) Alienaciód'inversionsreals 0 

7) Transferències de capital 0 

8) Variaciód'actiusfinancers 0 

9) Variació de passiusfinancers 0 

TOTAL 2.104.753,49 

 
 
 
9. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA. No hi hagueren 
 
 
10.PRECS I QÜESTIONS, no hi hagueren. 
 
I  no  havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President declarà finalitzada la sessió, essent les 
catorze hores estenc la present i de tot certifique. 
 
El SECRETARI Jesús Ribes Feliu. 
 
 
 


