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ACTA DEL PLE CELEBRAT EN SUECA EL DIA 27 de NOVEMBRE DE 2019
En el Saló d'Actes de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, a les 19 hores del dia
vint-i-set 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:

ARTURO GABRIEL ESCRIG CATALA ( 2 de 2 )
PRESIDENT
Data Signatura : 14/02/2020
HASH: fd28074bf69ee1114682d7d1e130cce7

NOM
PRESIDENTA
ARTURO ESCRIG CATALÀ
VICE-PRESIDENT 1º
OSCAR NAVARRO TORRES
VICE-PRESIDENTA 2ª
AMPARO GINER LORENZO
MEMBRES
NOM
FELIP HERNANDIS SANCHO
TERESA MELENDEZ OLTRA
VICENTE MARRADES
ESPARZA
JORDI X. VICEDO JIMENEZ
JUANA CLOS GIMENO
ROSALINA AVIÑO LINARES
MARIA TERESA MATEOS
NAVARRO
JUDITH CAPELLINO VENTURA

MUNICIPI

CÀRREC

PARTIT

FAVARA

VOCAL

COMPROMIS

POLINYÀ DE
XÚQUER

ALCALDE

EUPV

BENICULL DE
XÚQUER
ALCALDESSA

MUNICIPI
ALBALAT DE
LA RIBERA
ALBALAT DE
LA RIBERA
CORBERA
CORBERA
FORTALENY
FORTALENY
LLAURI
RIOLA

UXB

CARREC

GRUP
POLITIC

ALCALDE

EUPV

VOCAL
ALCALDE

EUPV
COMPROMIS

VOCAL
ALCALDESSA
VOCAL

COMPROMIS
PSOE
PSOE

VOCAL
ALCALDESSA

PSOE
EUPV

A continuació es procedeix a tractar els assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ SI ESCAU DEL COMPTE GEMERAL 2.018.
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Javier Bacarizo Gonzalo ( 1 de 2 )
Secretari-Interventor
Data Signatura : 13/02/2020
HASH: 6309dc87f0a6276cb776d01f83634089
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Vist el Compte General del Pressupost de 2.018, el Plenari de la Mancomunitat,
trobant-lo conforme, vist que no té defectes que esmenar o corregir, que es troba degudament
justificat i d'acord amb els llibres de comptabilitat, i no havent-se presentat reclamacions al
mateix durant el període d'exposició pública va acordar, per unanimitat dels membres
presents, el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'exercici de 2.018.
SEGON.- Remetre’l si així es requereix pel Tribunal de Comptes o la Sindicatura de
Comptes, al efecte del seu control i fiscalització, amb l'abast i condicions establertes en les
lleis reguladores dels mencionats organismes, i ordenar que es procedisca a la rendició
telemàtica del Compte a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de conformitat amb la

02.APROVACIÓ
DEL
II
PLA
SUPRAMUNICIPAL
DE
DROGODEPENDÈNCIES DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA 20202023.
D’acord amb la Llei de Bases del Règim Local que regula les competències de les
corporacions locals, així com la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut
de la Comunitat Valenciana , article 6, apartat 3-b on els municipis de menys de 20.000
habitants , podran exercir les competències en matèria de drogodependències per mitjà
d’agrupació de municipis i mancomunitats, entre altres.
VIST que el consum de drogues representa un dels problemes mes destacats des del
punt de vista social i de la salut constituint-se com un fenomen multi causal i
multidimensional, perquè les seues conseqüències se manifesten tant en la vessant física com
en la psicològica i en la social.
VISTES les recomanacions de la OMS sobre educació i promoció de la salut i la
importància que se li dona a les iniciatives locals en aquest camp.
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instrucció que regula l’esmentat procediment .
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VIST que el Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat i Consum i Benestar
Social, aconsella promoure, per part dels ajuntaments, plans locals de prevenció de
drogodependències.
VIST que per afavorir el desenvolupament de dinàmiques preventives, l’administració
local pot en conseqüència, desenvolupar plans locals de prevenció de drogodependències,
com la implicació de les diferents àrees municipals que te com objectiu fonamental promoure
la qualitat de vida de la població.
VIST

que el marc simbòlic, formal i estructural en que s’articulen els programes

específics es el que coneguem com a Pla local de prevenció de drogodependències i altres
trastorns addictius, el qual ha de ser un instrument impulsat per la Mancomunitat de la Ribera
Baixa, amb el objectiu de donar resposta a les necessitats de un marc orientador i regulador de
les activitats i d’un treball.

additius ha de contemplar mesures en els àmbits de la salut dels serveis socials, l’educació, el
oci, la seguretat ciutadana, etc. Formulant accions de prevenció, tractament i reinserció social,
i facilitant d’aquesta manera una integració dels recursos existents que evite la duplicitat dels
serveis i intervencions.
Vist el Pla que consta en el expedient i l’informe que ha sigut elaborat per la tècnica
de aquesta Mancomunitat.
Vist el informe favorable del Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres
Trastorns Additives
El Ple per unanimitat dels seus membres assistents (majoria absoluta), adopta el
següent ACORD:
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1-

Aprovació del II Pla Supramunicipal de drogodependències de la

Mancomunitat de la Ribera Baixa 2020-2023 elaborat per la tècnica d’aquesta Mancomunitat.
2-

Aprovar la creació de una Comissió política de seguiment del II Pla

Supramunicipal de drogodependències de la Mancomunitat de la Ribera Baixa 2020-2023. La
constitució de la mateixa serà designada per el Sr. President de la Mancomunitat Ribera
Baixa, en virtut de Resolució dictada a tal efecte.
3.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Navarro informa de la possibilitat que la Diputació Provincial ceda un terreny per a
destinar-lo a aparcament en el complex hospitalari d'Alzira i adverteix de la possibilitat que
arribat a aqueix punt calga finançar les obres de condicionament entre les dues Mancomunitats.
Finalment es posa de manifest per part del Sr. President de les queixes formulades per
cosa es determina el envio de carta o requeriment a l’empresa en relació a aquestes queixes.
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
Secretari, done fe.
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alguns Ajuntaments respecte al funcionament de recollida de cartonés i plàstics, davant la qual

