A v d a . J o s é M a i q u e s, s/n
46410 SUECA - València
Tel.96 171 70 07 - Fax 96 171 27 77

Javier Bacarizo Gonzalo ( 1 de 2 )
Secretari-Interventor
Data Signatura : 14/02/2020
HASH: e2d582d9348aa34d12ca7f68f728be86

www.lariberabaixa.es

ACTA DEL PLE CELEBRAT EN SUECA EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2019
Al Saló d'Actes de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, a les 19 hores del dia
catorze d’octubre 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
FELIP HERNANDIS SANCHO
TERESA MELENDEZ OLTRA
VICENTE MARRADES ESPARZA
JORDI X. VICEDO JIMENEZ
ORO AZORIN CANET
ROSALINA AVIÑO LINARES
ANA MARIA GONZALEZ HERDARO
MARIA TERESA MATEOS NAVARRO
DOLORES MORENO ULL
JUDITH CAPELLINO VENTURA
BEATRIZ COBO LOPEZ
VICENTE JOSE CODOÑER SENON
FRANCISCO JOSE FELIP ALEJOS
DIMAS FRANCISCO VAZQUEZ ESPAÑA
MANUELA EGEA ROMERO

MUNICIPI
ALBALAT DE LA
RIBERA
ALBALAT DE LA
RIBERA
CORBERA
CORBERA
FAVARA
FORTALENY
LLAUIR
LLAURI
POLINYA DE
XUQUER
RIOLA
RIOLA
SOLLANA
SOLLANA
SUECA
SUECA

CARREC

GRUP POLITIC

ALCALDE

EUPV

VOCAL
ALCALDE
VOCAL

EUPV
COMPROMIS
COMPROMIS

ALCALDESSA
VOCAL
ALCALDESSA
VOCAL

COMPROMIS
PSOE
PSOE
PSOE

VOCAL
ALCALDESSA
VOCAL
ALCALDE
VOCAL
ALCALDE
VOCAL

EUPV
EUPV
EUPV
PP
PP
PSOE
PSOE

A continuació es procedeix a tractar els assumptes inclosos en el següent
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ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA
DEL 7 D’AGOST.
Vista l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 7 d’agost de 2019, que ha segut
remesa junt amb la convocatòria, la Corporació, per catorze vots a favor (els dos integrants de
l’Ajuntament de Sollana no voten) i dos vots en contra (representants de l’Ajuntament de Sueca),
acorden la seua aprovació.
2.- TOMA DE POSSESSIÓ, SI ESCAU, DELS MEMBRES NO POSSESIONATS
FINS A LA DATA.
En aquest punt de l'ordre del dia i estant presents els dos representants de
l'Ajuntament de Sollana, els quals no van prendre possessió en la sessió constitutiva per la
seua absència, deixen de manifest la seua negativa a prendre possessió dels seus càrrecs, per a
segons ells, poder exercir plenament els seus drets i impugnar així la sessió constitutiva
nul·litat al no ser-los notificada dins del termini i en la forma escaient.
La resta de membres presenten prenen constància d'aquesta postura encara que en
diverses intervencions deixen de manifest que no comparteixen la mateixa, ja que la
convocatòria va ser publica i expressa el dia 1 d'agost de 2019, estant presents tots els
integrants de la Mancomunitat, com així ho manifesta la Sra. Azorín i com així ho van recollir
els diferents mitjans de comunicació allí presents. Finalment l'Alcaldessa de Favara sol·licita
al Sr. Alcalde de Sollana que reconsidere la seua postura. El Sr. Codoñer, diu tindre molt clara
la seua manera d'actuar i es ratifica en la impugnació de la sessió ja que en cap moment ells
van tindre constància d'aqueixa convocatòria pública.

3.- DACIÓ DE COMPTES DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA
DICTADES DES DE L’ULTIMA SESSIÓ.
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Es dona compte per part del Sr. President de les Resolucions aprovades des de l'última
sessió ordinària celebrada i oferint qualsevol aclariment de qualsevol d'elles que els presents
estimen oportú. Ningú pren la paraula en este assumpte i es dóna per tancat el punt.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE PERIODICITAT DE LES
SESSIONS PLENÀRIES.
Constituïda la Corporació en sessió extraordinària el dia 7 d’agost de 2.019.
De conformitat amb allò que disposa l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i les necessitats de la Mancomunitat, per la present
es PROPOSA AL PLE:
PRIMER.- Acordar que les sessions plenàries ordinàries es celebren amb una
periodicitat tri-mensual, el primer dilluns del mes corresponent, a les 19.00 hores (gener-abriljuliol-octubre). En cas que siga festiu el ple es traslladarà al següent dilluns hàbil.

5.- CONSTITUCIÓ DE LA 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 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.
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.
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La proposta queda ratificada per la unanimitat dels membres assistents.

A v d a . J o s é M a i q u e s, s/n
46410 SUECA - València
Tel.96 171 70 07 - Fax 96 171 27 77

www.lariberabaixa.es

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:
El 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.
Per la present, aquesta Presidència PROPOSA AL PLE:
PRIMER.- Establir la Comissió Especial de Comptes de conformitat amb la normativa
vigent.
SEGON: Acordada la seua creació, establir la següent composició:
President: Arturo Escrig Català (President)
Representants de POSE: Tres membres
Representants de EUPV: Dos membres
Representant de PP: Un membre
Representant de Units per Benicull; Un membre
En aquest sentit representants del Partit Socialista desconeixen que representants del
partit haurien de formar part d'aquesta comissió ja que no han rebut cap orientació del partit
en aquest sentit. Davant la postura esgrimida per la Sra. Alcaldessa de Llaurí, es proposa
deixar l'assumpte sobre la taula a efecte que en un ple posterior es dispose de la informació
necessària i es procedisca a la constitució d'aquesta. La Proposta és ratificada per unanimitat
per tots els integrants presents.
6.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN.
Vist que amb data 11 d'octubre, la Presidència va iniciar expedient per a la constitució
de la Junta de Govern Local.
Vist l'Informe de Secretaria de data 11 d'octubre i de conformitat amb el que es disposa
en els articles 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
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i 35.2.d) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Ple, per onze vots a favor (Albalat
de la Ribera, Benicull de Xúquer, Corbera, Favara, Polinya de Xúquer) i quatre abstencions
(Sueca, Fortaleny i Llaurí), adopta el següent;

ACORD
PRIMER. Constituir la Junta de Govern Local, l'objecte del qual serà l'assistència
permanent al President en l'exercici de les seues atribucions, així com exercir, si escau, les
atribucions que el President o un altre òrgan municipal li delegue o les que li atribuïsquen les
lleis.
SEGON. La Junta de Govern Local estarà integrada pel President, que serà el seu
president nat, i per un nombre de membres que seran nomenats lliurement pel President com a
membres d'aquesta.
TERCER. La Junta de Govern Local ajustarà el seu funcionament al que es disposa en
Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, als efectes del qual es
proposa que la Junta celebre sessió ordinària amb la següent periodicitat: *TRIMENSUAL.
7.- APROVACIÓ SI ESCAU DE LA PROPOSTA DE DEDICACIÓ PARCIAL
DE LA PRESIDENCIA.
Considerant que s'ha vingut retribuint el càrrec de Presidenta/per l'exercici de les
seues funcions en la Mancomunitat de la Ribera Baixa.
Considerant la existència de dotació pressupostària per a l'acompliment retribuït del
càrrec i per tant la impossibilitat legal de fixar retribucions en aquest moment.
Es proposa la dedicació del 40 per cent de la jornada, amb les següents retribucions;
A)

Salari 15.399,96 euros/anuals

B)

Seguretat Social; 4.989,6

C)

Total; 20.389,56 euros.

S'estableix com a fixa l'assistència els dilluns a la vesprada i dijous al matí, per a
coincidir amb la totalitat del personal i ajustant en dies diferents la resta de la jornada,
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determinant igualment que no es percebrà cap dieta per assistència a sessions d'òrgans
col·legiats.
La proposta queda ratificada pel ple, por onze vots a favor (Albalat de la Ribera,
Benicull de Xúquer, Corbera, Favara, Polinya) i quatre abstencions (Sueca, Fortaleny y
Llaurí),
8.- DACIÓ DE COMPTES DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDENCIA DE
DELEGACIÓ DE COMPETENCIES EN LA VICEPRESIDENCIA SEGONA.
Es dona compte al ple del contingut de la present Resolució de delegació de
competències en la vicepresidència segona d’aquesta Mancomunitat;
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Constituïda la Mancomunitat de la Ribera Baixa en sessió extraordinària el dia 7
d’agost de 2.019.
De conformitat amb allò que disposa l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 43, 44 i 45 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, per la present, VINC EN RESOLDRE:
vocals gestors delegats que a continuació es relacionen:
·

SERVEIS SOCIALS, FORMACIÓ I OCUPACIÓ GENERAL I

ESPECÍFICA:

Vicepresidenta 2ª. Na Amparo Giner Lorenzo
SEGON: Les delegacions efectuades comprendran les facultats de direcció,
organització interna i gestió dels corresponents serveis, amb exclusió de la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afecten a tercers.
TERCER: Remetre anunci de les delegacions per a la seua inserció al BOP i en el
tauler d’edictes de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.
QUART: Donar compte de la present Resolució al Ple, en la primera sessió que es
celebre.
QUINT: Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la data de la
present resolució.
El Ple queda assabentat.
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9.- APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE DEDICACIÓ PARCIAL
DE LA VICEPRESIDENCIA SEGONA.
Abans d'entrar en el contingut i debat d'aquest punt de l'ordre del dia, el Secretari
Interventor dona compte d'informe emès sobre aquest tema en el qual es determina la
impossibilitat llegar de retribuir a la vicepresidència segona ja que no existeix crèdit habilitat
a aquest efecte en el present pressupost en vigor, determinant per tant la improcedència legal
d'aquest punt.
Després del coneixement de la citada circumstància, el ple per unanimitat dels
presents, deixa l'assumpte sobre la taula a efecte que en el pròxim pressupost es puga
configurar l'habilitació del crèdit i es puga tirar avant aquesta proposta.
10.- DACIÓ DE COMPTES DE CONSTITUCIÓ DELS DIFERENTS GRUPS
POLITICS.

CONSIDERACIÓ

COM

A

MEMBRES

NO

ADSCRITS,

ALS

INTEGRANTS DELS GRUPS NO COSNTITUITS.
S'adona per part de la Secretaria de la constitució del grups següents amb la pertinença
dels següents membres;
Integrants;

Oro Azorín Canet.
Arturo Escrig Catalá.
Jordi X. Vicedo Jiménez.
Vicente Marrades Esparza

Portaveu;

Jordi X. Vicedo Jiménez.

Suplent;

Vicente Marrades Esparza.

GRUP POLITIC; ESQUERRA UNIDA DEL PAIS VALENCIÀ ( EUPV)
Integrants;

Judith Capellino Ventura.
Beatriz Cobo López.
Felip Hernandis Sancho.
María Teresa Meléndez Oltra
Oscar Navarro Torres
Dolores Moreno Ull

Portaveu;

Judith Capellino Ventura.
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Suplent;

Felip Hernandis Sancho.
GRUP POLITIC; UNITS PER BENICULL (UXB)

Integrants;

Amparo Giner Lorenzo.
Luis Miguel Cortes Pérez.

Portaveu;

Amparo Giner Lorenzo.

Suplent;

Luis Miguel Cortes Pérez.

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 previst.
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.
11.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA MANCOMUNITAT EN
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.
Formaran part de la Junta General, amb veu però sense vot, el Secretari i l'Interventor del
Consorci (i el Gerent en cas que existira), que seran designats per la Comissió Executiva entre
el personal pertanyent a les Administracions consorciades.
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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 i considerant la inexistència de grups legalment constituïts del
PP i del PSOE fins a la data, es procedeix per unanimitat dels assistents a deixar el assumpte
per a un pròxim ple extraordinari per a poder solucionar la qüestió.
12.-APROVACIÓ, SI ESCAU, D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CREDITS Nº 4/2019.
Vist que existeixen despeses, per als quals no existeix crèdit en el vigent pressupost,
per la Presidència es va proposar la modificació de crèdits d'aquest Pressupost de la
anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions i amb càrrec al romanent de tresoreria.
Vist que amb data 20 de setembre, es va emetre Memòria de la Presidència en la qual
s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seua
justificació.
Vist que amb data 20 de setembre, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist que amb data 20 de setembre, es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va
informar favorablement la proposta de Presidència i, amb data 23 de setembre, es va elaborar
Informe d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària.
Vist l'informe-proposta de Secretaria, de conformitat amb el que es disposa en l'article
177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, el Ple, per onze vots a favor (Albalat de la Ribera, Benicull de
Xúquer, Corbera, Favara, Polinya) i cinc abstencions (Sueca, Fortaleny i Llaurí), adopta pel
següent acord;
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PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2019, del
Pressupost en vigor en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançat
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del pressupost vigent no
compromeses i amb càrrec al romanent de tresoreria, sense que es veja pertorbat el respectiu
servei, d'acord amb el següent resum per capítols:
A) CRÉDITS EXTRAORDINARIS

Descripció

Crèdits inicials

Modificacions de
crèdit

Crèdits
finals

Progr.

Econòmica

241

45100

Devolució Servef
Programes “Taller
Et Formem”

0

21.777,27

21.777,27

45101

Devolució Servef
Programes
“Emcujus i
Empujus”

0

6.945,77

6.945,77

28.723,04

28.723,04

TOTAL

0

920

Finançament
Aquesta modificació es finança amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres
aplicacions i amb càrrec al romanent de tresoreria
2.1 Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses
Aplicació
Descripció
Progr.

Econòmica

241

13113

Personal Docent.
Taller “Et

Crèdits inicials

19.556,56

Baixes o
anul·lacions

4.952

Crèdits
finals

0
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Formem”

241

13114

Alumnat. Taller
“Et Formem”.

34.720,16

471,63

0

241

1600016

Quotes Socials.
Taller “Et
Formem”

7.748,34

405,54

0

2269907

Despe Diverses.
Taller “Et
Formem”.

11.585,25

10.941,42

13100

Emcuju 2018

38.798,04

3.506,26

0

13101

Empuju 2018

27.172,63

2.602,69

0

139.580,98

22.880

241

0

920

TOTAL BAIXES

0

2.2 Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals
a)

Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria;

5.843,04 €

TOTAL FINANÇAMENT CREDITS EXTRAORDINARIS
Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses;

28.723,04 €

Amb càrrec al Romanent líquid de Tresoreria;

5.843,04 €

B) SUPLEMENTS DE CREDIT
Suplements en Aplicacions de Despeses
Aplicació

Descripció

Crèdits inicials Modificacions de

Crèdits
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Progr.

231

Econòmica

46100

Devolució
Diputació
Provincial Servicio
Social de Base

8.000

TOTAL

8.000

Crédit

finals

9.000

17.000

9.000

17.000

Finançament
Aquesta modificació es finança parcialment amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria, en els següents termes:
2.2 Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals
Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria;

9.000 €

TOTAL FINANÇAMENT SUPLEMENT DE CREDIT
Amb càrrec al Romanent líquid de Tresoreria;

9.000 €

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-lo a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aqueixa
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estiga establida la vinculació
jurídica.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament
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aprovat si durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les».
13.- DICTAMEN COMPTE GENERAL 2018.
Reunit el Plenari, en funcions de Comissió Especial de Comptes es procedeix a
l'examen del Compte General del Pressupost d'esta entitat, corresponent a l'exercici econòmic
de 2.018, en compliment del que disposa l'article 116 de la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, art. 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, i RD
2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Corporacions Locals.
Realitzades els comprovacions pertinents i entenent que el Compte General ha quedat
complidament justificat, és pel que el Plenari , per 11 vots a favor ( EUPV, COMPROMIS y
UXB), tres abstencions (Sra. Aviño LLinares, Sra. Gonzalez Herdaro, Sra. Mateos Navarro) i
dos vots en contra ( Sr. Vazquez España i Sra. Egea Romero) es dictamina favorablement la

Així mateix el Compte General haurà de sotmetre's a informació pública, amb els seus
justificants i l'informe d'esta Comissió, per un termini de quinze dies.
En este termini i huit dies més, s'admetran les al·legacions que puguen formular-se per
escrit, les quals seran examinades per el Plenari, que practicarà totes les comprovacions que
considere necessàries, emetent nou informe. En el cas que no es presente cap reclamació el
expedient serà elevat directament a l’aprovació del Plenari que acordarà el que estime més
procedent.
14.- MODIFICACIÓ ACORD ADOPTAT PEL QUE ES CREAVA L’ÀREA DE
PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI RIBERA BAIXA.
Vist l'escrit del senyor David Magraner Martínez, com a President de la Agrupació de
Taxistes de la Ribera Baixa, pel qual s'insta a la modificació de l'àrea de prestació conjunta de
servici de taxi de la Ribera Baixa que comprenga els municipis d'Albalat de la Ribera,
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Benicull de Xúquer, Corbera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya de Xúquer, Riola, Sueca i
Cullera.
Considerant que en sessió de data 18 de juny de 2018 s'adoptà acord de creació de la
dita àrea en el que quedaven excloses de la citada àrea les localitats de Sueca i Cullera.
Vist l'art 20 de Llei 13/2017, de 8 de novembre, del Taxi de la Generalitat Valenciana
en què es regula les Àrees de prestació conjunta establint que es podran crear àrees de
prestació conjunta que comprenguen a uns quants municipis quan existira interacció o
influència recíproca entre els servicis de taxi dels municipis que les integren o concórrega
qualsevol altra circumstància d’interès general.
Tenint en compte la necessitat i conveniència d’ampliar l’àrea de prestació conjunta
del servei de taxi de la Ribera Baixa amb la inclusió dels municipis de Sueca i Cullera per a
millorar la interconnexió i necessitat de mobilitat de taxi en els municipis descrits per la seua
estreta i fluida vinculació.
Considerant la sol·licitud efectuada pel President de l'Agrupació de Taxistes de la
Mancomunitat de la Ribera Baixa per onze vots a favor (COMPROMIS, EUPV I UXB) i cinc
abstencions (Sra. Aviño LLinares, Sra. Gonzalez Herdaro, Sra. Mateos Navarro, Sr. Vázquez
España i Sra. Egea Romero).
ACORDA;
1.- Instar a la Conselleria de Vivenda, Obres Publiques i Vertebració del Territori
perquè procedisca a la modificació d'àrea de prestació conjunta de servici de taxi de la Ribera
Baixa que comprenga els municipis d'Albalat de la Ribera, Benicull de Xúquer, Corbera,
Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinya de Xúquer, Riola, Sueca i Cullera.
2.- Traslladar el present acord a la Generalitat Valenciana, Jefatura del Servei de
Gestió y Ordenació del Transporte i a l'Agrupació de Taxistes de la Ribera Baixa als efectes
escaients.
15.- PRECS I PREGUNTES.
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El Sr. Vázquez España, pregunta si tots els municipis, exceptuant el cas de Cullera, es
troben al dia en el pagament de les quotes amb la Mancomunitat. En aquest sentit se li explica
que existeixen retards en el pagament de les quotes de diversos municipis, i que no obstant això
al no existir problemes de tresoreria en la Mancomunitat es permet certa folgança en els
pagaments dels municipis, ja que fins hui no existeixen deutes pendents d'altres exercicis
anteriors, excepte el cas de Llaurí que ha anat pagant gradualment els retards que tènia.
I no havent-hi mes assumptes que tractar el Sr. President va alçar la sessió a les nou
hores estenent-se la present acta amb el vistiplau del Sr. President, de la qual cosa, com a
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Secretari, done fe.

