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ACTA DEL PLE CELEBRAT EN SUECA EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2019
Al Saló d'Actes de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, a les 19 hores del dia onze
de novembre de 2019, es va reunir, el Plenari de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, actuant
com a Secretari-Interventor el Sr. Javier Bacarizo Gonzalo.
Assisteixen els membres de la Mancomunitat que a continuació es relacionen:

NOM

MUNICIPI

CÀRREC

PARTIT

FAVARA

VOCAL

COMPROMIS

POLINYÀ DE
XÚQUER

ALCALDE

EUPV

BENICULL DE
XÚQUER

ALCALDESSA

UXB

PRESIDENTA
ARTURO ESCRIG CATALÀ

OSCAR NAVARRO TORRES
VICE-PRESIDENTA 2ª
AMPARO GINER LORENZO
MEMBRES
NOM

CARREC

GRUP POLITIC

VOCAL

UXB

ALCALDE

EUPV

VOCAL
ALCALDE
VOCAL

EUPV
COMPROMIS
COMPROMIS

ALCALDESSA
ALCALDESSA
VOCAL
ALCALDESSA
VOCAL

COMPROMIS
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE

DOLORES MORENO ULL
JUDITH CAPELLINO VENTURA

FAVARA
FORTALENY
FORTALENY
LLAUIR
LLAURI
POLINYA DE
XUQUER
RIOLA

VOCAL
ALCALDESSA

EUPV
EUPV

BEATRIZ COBO LOPEZ

RIOLA

VOCAL

EUPV

LUIS MIGUEL CORTES PEREZ
FELIP HERNANDIS SANCHO
TERESA MELENDEZ OLTRA
VICENTE MARRADES ESPARZA
JORDI X. VICEDO JIMENEZ
ORO AZORIN CANET
JUANA CLOS GIMENO
ROSALINA AVIÑO LINARES
ANA MARIA GONZALEZ HERDARO
MARIA TERESA MATEOS NAVARRO

MUNICIPI
BENICULL DE
XÚQUER
ALBALAT DE LA
RIBERA
ALBALAT DE LA
RIBERA
CORBERA
CORBERA

A continuació es procedeix a tractar els assumptes inclosos en el següent

ORDRE DEL DIA
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1.- TOMA DE POSSESSI´, SI ESCAU, DELS MEMBRES NO POSSESIONATS
FINS A LA DATA.
Es procedeix per part del Sr. Luis Miguel Cortes Pérez (Ajuntament de Benicull de
Xúquer) a la presa de possessió del seu càrrec com a vocal de la Mancomunitat Ribera Baixa
tres haver sigut designat pel ple del seu Ajuntament, a tal fi presta promesa del seu càrrec en
els següents termes;

“PROMET PER LA MEUA CONCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE VOCAL DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA
BAIXA, AMB LLEIALTAT AL REI, I RESPECTAR I FER RESPECTAR LA
CONSTITUCIÓ I L’ ESTATUT D’ AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA”.
2.- DACIÓ DE COMPTES DE CONSTITUCIÓ DELS DIFERENTS GRUPS
POLITICS.

CONSIDERACIÓ

COM

A

MEMBRES

NO

ADSCRITS,

ALS

INTEGRANTS DELS GRUPS NO COSNTITUITS.
dels següents membres;
GRUP POLITIC; PSPV-PSOE
Integrants;

Juani Clos Gimeno. DNI.- 20.829.132-X
Rosalina Aviñó Llinares. DNI 20.825.715-C
Ana Maria González Herdaro. DNI 73.779.742-C
María Teresa Mateos Navarro. DNI 20.825.871-S

Portaveu;

Juani Clos Gimeno. DNI.- 20.829.132-X

Suplent;

Ana Maria González Herdaro. DNI 73.779.742-C

Respecte a aquells membres de la Mancomunitat que en data de hui no formen part de
cap grup polític seran considerats com a membres no adscrits com així recull la doctrina dels
Tribunals de Justícia, sempre que concórrega alguna de les següents circumstàncies (entre
altres):
1 ) No haver constituït Grup Municipal dins dels terminis legalment establits.
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S'adona per part de la Secretaria de la constitució del grup socialista amb la pertinença
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2 ) No haver-se integrat en el Grup Municipal constituït per la formació electoral que
va presentar la candidatura per la qual van concórrer a les eleccions.
3.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA MANCOMUNITAT DE LA
RIBERA BAIXA EN EL CONSORCI.
Considerant el que es disposa en el art 8 dels vigents Estatuts del Consorci relatiu a
l'elecció dels seus membres el qual disposa literalment;
Junta General. La Junta General del Consorci estarà constituïda pels representants de
les entitats associades, en un número de díhuit vocals que seran designats per aquelles, que
siguen membres de la Junta de Govern de les Mancomunitats, en la forma i proporció que a
continuació es determina.
a) La Presidència de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i la Presidència de la
Mancomunitat de la Ribera Alta, com a vocals nats
b) Huit vocals designats per la Mancomunitat de la Ribera Alta.
c) Huit vocals designats per la Mancomunitat Intermunicipal de la Ribera Baixa.
Consorci (i el Gerent en cas que existira), que seran designats per la Comissió Executiva entre
el personal pertanyent a les Administracions consorciades.
Els vocals seran nomenats i separats lliurement per les respectives Administracions i
cessaran en perdre la condició representativa en virtut de la qual hagueren sigut designats. La
designació de representants es farà de la següent manera:
- Un representant per cadascun dels grups polítics que formen part de les Assemblees
generals de les mancomunitats.
- La resta de membres seran triats d'acord amb un criteri proporcional entre els grups
polítics que formen part de les Assemblees generals de les mancomunitats.
D'acord amb els criteris indicats i tenint en compte l'actual constitució existent de
grups polítics a la Ribera Baixa es procedeix per unanimitat dels assistents a triar com a
representants de la Ribera Baixa en el Consorci de la Ribera i prèvia proposta pels diferents
grups polítics legalment constituïts als següents;
REPRESENTANTS CONSORCI

GRUP POLÍTIC

MANCOMUNITAT

ARTURO ESCRIG CATALÁ

PRESIDENT M.RIBERA BAIXA

RIBERA BAIXA
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Formaran part de la Junta General, amb veu però sense vot, el Secretari i l'Interventor del
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ORO AZORIN CANET

GRUP COMPROMIS

RIBERA BAIXA

VICENTE MARRADES ESPARZA

GRUP COMPROMIS

RIBERA BAIXA

JUDITH CAPELLINO VENTURA

GRUP ESQUERRA UNIDA

RIBERA BAIXA

OSCAR NAVARRO TORRES

GRUP ESQUERRA UNIDA

RIBERA BAIXA

FELIP HERNANDIS SANCHO

GRUP ESQUERRA UNIDA

RIBERA BAIXA

ROSALINA AVIÑÓ LLINARES

GRUP SOCIALISTA

RIBERA BAIXA

MARIA TERESA MATEOS NAVARRO

GRUP SOCIALISTA

RIBERA BAIXA

Mª AMPARO GINER LORENZO

UXB(UNITS PER BENICULL)

RIBERA BAIXA

04.- CONSTITUCIÓ COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
Constituïda la Corporació en sessió extraordinària el dia 7 d’agost de 2.019.
De conformitat amb allò que disposen els articles 20.1 i 116 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de bases de règim local, pel que fa a la preceptiva existència de la
Comissió Especial de Comptes.

Vist el que disposa l’article 127 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, que assimila la composició, funcionament i estructura de la
Comissió Especial de Comptes al que es regula per al cas de la resta de Comissions
Informatives.

Vist l’article 125 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals estableix que en l’acord de creació de les Comissions Informatives es
determinarà la seua composició, amb aquestes regles:
-

L’Alcalde/President és el President nat de totes les Comissions.
La composició s’acomodarà a la proporcionalitat existent entre els grups polítics
presents en la Corporació.

Vist que d’acord amb la legislació vigent tots els grups polítics tenen dret a estar
representats en les Comissions Informatives.

El ple per unanimitat dels assistents ACORDA:
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Vist el que disposa l’article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, pel que fa a la necessitat d’aprovar l’anomenat Compte General, amb la necessitat que
siga informat prèviament per la Comissió Especial de Comptes.
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PRIMER.- Establir la Comissió Especial de Comptes de conformitat amb la
normativa vigent.
SEGON: Acordada la seua creació, establir la següent composició:
Formaran part de la Comissió Especial de Comptes tots els membres de la
Mancomunitat de la Ribera Baixa legalment possessionats.
05.- ESTUDI I CONSIDERACIÓ SOBRE PRÒXIMES LICITACIONS DE
SERVEIS MANCOMUNATS.
S'adona de les pròximes licitacions de serveis mancomunats i es determinen els dubtes
de com i per a qui licitar aquests serveis davant els suggeriments de diversos municipis de
deixar de formar part de la Mancomunitat.
En aquest sentit es proposa per part de la presidència com a primer aspecte, el
prorrogar els pressupostos per a l'exercici 2020 amb la finalitat de consolidar aquesta
turbulenta fase durant el pròxim exercici. Aquesta qüestió és ratificada per la unanimitat dels
membres assistents.
Navarro explica que s'està pendent de la pròxima licitació del servei de recollida de fem per
part de la Mancomunitat d'Albalat-Polinya i seria convenient esperar per a veure com queda el
tema amb la finalitat d'unir la recollida de fem amb la de paper, cartó i envasos lleugers. En
aqueix sentit s'està pendent de la visita a diferents localitats per a estudiar i considerar
diferents formes de gestió.
Finalment, el Sr. President planteja la possibilitat de suprimir el servei de missatgeria
davant la seua escassa utilització i davant l'entrada en vigor de l'administració electrònica.
Tots els assistents ratifiquen aquesta opció indicant la necessitat de comunicar als
Ajuntaments que a partir del pròxim 1 de gener deixarà de prestar-se aquest servei.
06.- PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Azorín sol·licita que es notifiquen les quotes municipals com més prompte millor
a efecte de configurar els pròxims pressupostos municipals. I en un altre sentit aquesta vocal
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Respecte a la futura licitació del servei de recollida de cartons i envasos lleugers, el Sr.
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pregunta si afectarà les aportacions de la Mancomunitat al Consorci la pròxima aprovació de la
Relació de Llocs de treball del Consorci. El Sr. Navarro respon en sentit negatiu aclarint que en
cas de ser aprovada, les aportacions suplementàries s'efectuarien pels municipis que feren ús del
servei i no per la Mancomunitat. No obstant això són diversos els vocals que manifesten els seus
dubtes com a l'aprovació d'una relació de llocs de treball que supose un increment de salaris, ja
que la mateixa poguera generar cert malestar no sols entre els treballadors de Mancomunitat sinó
dels propis Ajuntaments.
Finalment, s'informa per part de la vicepresidenta segona de la pròxima reunió a celebrar
amb representants de l'Ajuntament de Sueca a l'efecte d'escoltar les seues propostes i
suggeriments quant al futur de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.
I no havent-hi mes assumptes que tractar el Sr. President va alçar la sessió a les huit
hores estenent-se la present acta amb el vist-i-plau del Sr. President, de la qual cosa, com a
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Secretari, done fe.

