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JUSTICIA

Mancomunitat de la Ribera Alta
Anunci de la Mancomunitat de la Ribera Alta sobre es-
mena en d’una errada en la redacció d’un article del text 
del Reglament Orgànic de la Mancomunitat.

ANUNCI
El Ple de la Mancomunitat aprovà inicialment en sessió de data 12 
de febrer de 2014 el Reglament Orgànic de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta, en base a la Llei Reguladora de les Bases de Règim 
Local (Llei 7/1985 de 2 d'abril) i la Llei de Règim Local de la Co-
munitat Valenciana (Llei 8/2010 de 23 de juny), per tal de comple-
mentar i desenvolupar amb el mateix respecte i ajust, i dins de la 
potestat d'autoorganització, la regulació, l'organització i el funciona-
ment establert en els Estatuts de la Mancomunitat.
Sotmès a informació pública mitjançant l'anunci en el B.O.P de data 
19/09/2014 durant el termini d'un mes, de conformitat amb allò es-
tablert en els Estatuts de la Mancomunitat i en el article 28 de la 
LRLCV, no es va produir cap al•legació o reclamació, per la qual 
cosa, de conformitat amb allò disposat en l'esmentat acord, s'entén 
aprovat definitivament.
En el B.O.P de data 18/09/2015 es va inserir anunci amb el text ín-
tegre del reglament aprovat. S’ha detectat una errada en la redacció 
de l’article 8.3.a) del text del reglament que figura en eixe anunci.
Seguidament es transcriu el text correcte de l’article 8.3.a) del Re-
glament Orgànic de la Mancomunitat de la Ribera Alta, aprovat pel 
Ple.
«.../...
a) La votació s'efectuarà atribuint a cada membre un vot.
.../...»
Contra l’acord d’aprovació del reglament, que és definitiu en via 
administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu 
davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
en el termini de dos mesos des de la publicació del present anunci. 
Alzira, 23 d’octubre de 2015.—El President, Txema Palazón Pe-
láez.
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