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President

La nostra comarca és un dels territoris de la Comunitat Valenciana on es
troben uns lligams molt estrets entre tots els habitants i, en conseqüència,
també entre els diversos pobles que la formen. I fruit d’estos lligams és la
Mancomunitat de la Ribera Alta, una entitat que agrupa tots els pobles de la
Ribera Alta, sense cap excepció.
Estes relacions entre els nostres pobles fan que es produïsca una cooperació
per a afrontar junts diversos projectes i buscar solucions als problemes que
ens afecten. I esta és la finalitat amb què treballem en la Mancomunitat de la
Ribera Alta, que mitjançant les diferents àrees que la integren oferix uns
serveis sempre destinats a ajudar els municipis mancomunats en la seua
labor quotidiana.
La nostra Mancomunitat, a poc a poc, va creixent. Cada vegada són més els
serveis que presta i els usuaris que aten.
Ací vos presentem la memòria de les activitats i dels serveis que la
Mancomunitat ha realitzat al llarg de l’any 2019. Esta memòria vol ser, a més
d’un reflexe del nostre treball, una eina que ens permeta millorar i que ens
ajude a oferir als habitants de la Ribera Alta uns serveis i unes activitats que
contribuïsquen al seu benestar i a fer que la nostra comarca millore dia a dia.

Txema Peláez Palazón
PRESIDENT
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DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS
Carlos
Girbés

Tarifa del servei exercici 2019

Subv.
Diputació

Municipi
Alberic
Alcàntera de Xúquer
Alcúdia (l')
Alfarp

Habitants S. Social de
2018
Base

Joana
Aranda

À. Vallés
F. Tàpia

V. Boix

Gema March

Amparo Martínez

0,46€
hab/any

0,35€
hab/any

0,98€
hab/any

Gratuït

Gratuït

Gratuït

OCH

UPC
(drogod)

EEIIA

OMIC

IGUALTAT

PANGEA

X

X

X

10.556
1.297

X

X

11.938

Amparo
Martínez

DEPARTAMENT DE CULTURA, FORMACIÓ I ASSISTÈNCIA A AJUNTAMENTS

X

1.532

X

X

X

X

13.100

Alzira

44.393

Antella

1.209

X

X

X

X

648

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Benimuslem
Carcaixent

Traducció i
Assess.
lingüístic

Arxius

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20.424
X

332

Ènova (l')

903

Gavarda

1.058

Guadassuar

5.914

Llombai

2.686

Manuel

2.439

Massalavés

1.575

Montroi

2.822

Montserrat

7.583

Pobla Llarga (la)

X

X

X

Gestió
multes

Altres
sancions

X

X

gratuït

0,75/0550
/0,35 hab/any

Borses
Envasos
Vectors
d’ocupació
lleugers

Paper
Cartó

Residus
Animals Informes.
resta abandonats Ambient

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.482

X

X

Rafelguaraf

2.370

X

X

Real

2.152

X

Sant Joanet

486

X

Sellent

379

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.143

X

X

X

1.109

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tous

1.254

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turís

6.623

X

X

X

Villanueva de Castellón

7.095

X

X

X

(875)

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

Gestors
Biodièsel
Energia

X

X

X
X

Assis.
Tècnica

gratuït

X

X

X

Sumacàrcer

Sub.
Aigua

X

X

X

Recol.
roba
usada

X

X

X

gratuït

Arq.7.900
Eng.6.900
gratuït
gratuït
Forest. 4.514
€/mòdul

X

X

X

X

X

200 €

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Senyera

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plàcid Madramany

0,778€
hab/any

Gratuït

X

X

X

Andrés Guerra

X

X

X

Barraca d’Aigües Vives (la)

100 €

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

660

Cotes

X

X

X

2.830

13€
/multa

X

X

X

David Salán

X

X

X

X

Noelia
Girbés

X

X

X

15.514

50%

Franqueig
Assistència ADL Compagat
Informàtica
partit
(CORREUS)

X

X

Carlet

3.180€
Mòdul
(3 h/setmana)

X

2.241

1.876

Gratuït

Vicent Lloret Gema March

X

X

11.930

Càrcer

Catadau

FPA

Gema
Desantes

X

Alginet

Benimodo

Valencià:
2.700 €
98€
i
mòdul
Mòdul
Anglés (3 h/setmana) (4 h/setmana)

X

27.285

Benifaió

C. Garrigues B.
Mora

X

Algemesí

Beneixida

Ernest Llorca

AGÈNCIA
ENER. RIBERA

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

Habitants (cobertura)

219.838

13.283

71.692

99.780

81.010

77.407

98.316

169.515

25.060

3.428

119.951

122.951

10.838

63.681

114.817

39.217

54.991

204.735

91.942

73.125

10.384

180.018

91.245

74.853

76.098

104.178

120.900

159.539

Habitants (cobertura) %

100,00%

5,98%

32,49%

45,22%

36,61%

35,43%

44,66%

77,00%

11,08%

1,55%

54,48%

54,26%

4,93%

28,95%

52,18%

17,84%

25,00%

93,13

41,56

33,26%

4,71%

81,77%

41,35%

34,02%

34,48%

47,35%

54.65%

72,57%

Serveis que no requereixen adhesió prèvia pel seu caràcter general: Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià, Servei de Cessió Gratuïta d’equipament per a la Celebració d’Actes Públics, Agència de Desenvolupament Local (ADL), Servei de Formació, Premis Literaris, Pacte Territorial per a
l’Ocupació en la Ribera (PATER) i Riberaturisme.
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Pressupost liquidat 2018

MANCOMOMUNITAT
DE LA RIBERA ALTA

Nombre de
treballadors

Pressupost
liquidat 2018 (€)

109

4.852.798,70

7

Pressupost
liquidat 2019 (€)
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1.- SERVEIS GENERALS
1.1.- Servei d’estudis comarcals, socioeconòmics, mediambientals i culturals
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Col·laborador en l’edició del llibre Acosta’t a la Ribera de Vicent Climent i Ferrando
Col·laborador en l’edició del llibre Riberencs III. Hòmens i dones del País del Xúquer d’Aurelià Lairón
Col·laborador en l’edició de Xúquer, (ed. Pàtria) de Josep Lozano i Albert March
Col·laborador en l’edició del llibre Aportaciones a la historia de Alzira y su gobernación. Desde el ocaso del siglo
XVIII al final de la Guerra del Francés (1790-1814) d’Eugenio García Almiñana.
Edició de l’enregistrament de Les veus d’una ribera, d’Enric Ramiro Roca.
Reedició de la Guia de serveis de la Mancomunitat de la Ribera Alta

1.2.- Servei de premis literaris i guardons
XXI PREMI D’ASSAIG “MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA”
A la sessió del Plenari de la Mancomunitat de la Ribera Alta de data 21 d’abril de 1999, per unanimitat dels seus assistents
s’acorda la creació d’un premi literari emmarcat al si del Premis Literaris “Ciutat d’Alzira”. Es aleshores quan neix el PREMI
D’ASSAIG “MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA”.
Amb aquesta iniciativa es dona cabuda e l’especialitat d’assaig inexistent en la convocatòria fins aleshores. Així mateix es
determina que la temàtica siga lliure per obrir el ventall a l’admissió d’obres.
Dotació econòmica 2019: 8.000 €
Obres guardonades:
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

El pensament ferit, de Joan Garcia del Muro.
Espill d’insolències, de Toni Mollà.
Les hores fecundes, de Joan Garí.
Desert.
Trajecte circular (notes d’un dietari), de Vicent Alonso.
Inflexions, de Josep Iborra.
El repte de la integració, d’Antoni Corominas
Com ens enganyem, de Joan Garcia de Muro
El segle valencià, de Víctor G. Labrado
Medicina per a un nou regne, de Carmel Ferragut
El valencià de Bernat i Baldoví: del passat al futur. Ideologia i tast lèxic, d’Abelard Saragossà
El valencianisme de la Renaixença, de Rafael Roca
El somni d’una pàtria de paraules, de Josep Piera
Café del temps, de Joan Borja
Mediterrànies, d’Eduard Mira
El bosc protector, de Ricardo Almenar Asensio
L'imperi de la incomunicació, de Francesc Torralba
Cafarnaüm, de Jaume Subirana
Llum a l’atzucat (dietari 2012-2016) de Ramon Ramon
Amèrica endins. Del roig i el verd 2014-2017 de Maria Lourdes Toledo Lorente

2019

Ars Libri. L’aventura del llibre i la paraula de Juli Capilla

GUARDÓ MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
Aquest guardó es va concedir per primera vegada l’any 2007. Amb ell la Mancomunitat vol reconéixer el treball de persones
físiques i entitats de la Ribera, públiques i privades, mereixedores de tal distinció en base a l’especial tasca o labor realitzada
en les seues activitats ja siga artístiques, culturals, esportives, cíviques, professionals o investigadores, i que hagen destacat
d'una forma pública i notòria, afavorint els interessos de la Ribera i el seu progrés cultural, econòmic o social en general.
Aquest guardó ha estat concedit en 2019 a Francesc Muñoz i Martínez, Paco Muñoz, en atenció als mèrits que en ell
concorren no sols com a cantautor, sinó també com activista infatigable, en pro de la nostra cultura i principalment de la nostra
llengua i la nostra música, i com a lluitador per la consecució de llibertats.
L’acte de lliurament del guardó es va realizar el 24 de gener de 2020 en la Casa de la Cultura de Real.
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1.3.- Servei de promoció d’activitats culturals i esportives d’àmbit comarcal.
Activitats esportives




XXI Open Internacional Mancomunitat de la Ribera Alta d’Escacs (Alzira)
Participació en el I Torneig Mancomunitats de Pilota, que comptà amb la participació de les
mancomunitats de la Riubera Alta, Costera-Canal i Safor, i en el qual l’equip de la Mancomunitat de la Ribera
Alta es va proclamar campió.
 Campanya CINEMA D’ESTIU. En aquesta campanya van participar els municipis de Guadassuar, Tous,
l’Alcúdia i la Barraca d’Aigües Vives, i es van projectar un total de 7 pel·lícules.
Activitats culturals


Realització de l’exposició itinerant Joies Botàniques de la Ribera, de Gerardo Stübing, exposada a Sumacàrcer en
desembre de 2019.
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1.4.- Servei de cessió gratuïta d’equipament
1.4.1.- Servei de cessió gratuïta i transport de cadires per a la celebració d’actes públics.
Acomodació dispensada per la Mancomunitat als municipis mancomunats. Històric amb l’exercici 2018.

Càlcul: 1 servei = 1 cadira / 1 dia
Exemple: 1 cadira / 4 dies = 4 serveis

MUNICIPI
ALBERIC
ALCÀNTERA DEL
XÙQUER
L'ALCÚDIA
ALFARP
ALGEMESÍ
ALGINET
ALZIRA
ANTELLA
BENEIXIDA
BENIFAIÓ
BENIMODO
BENIMUSLEM
CARCAIXENT
CÀRCER
CARLET
VILLANUEVA DE
CASTELLÓN
CATADAU
COTES
L'ÈNOVA
GAVARDA
GUADASSUAR
LLOMBAI
MANUEL
MASSALAVÉS
MONTROI
MONTSERRAT
LA POBLA LLARGA
RAFELGUARAF
REAL
SANT JOANET
SELLENT
SENYERA
SUMACÀRCER
TOUS
TURIS

TOTAL

2006
48.000

2007
26.000

2008

2009

2010

41.900

67.950

56.400

2011

2012

2013

2014

41.000

4100

2015
20542

4.800
11.500
3.850
18.550
14.800
24.950
8.400
74.500

11.800
11.000
3.900
69.088
6.500
8.400
2.000
68.830

28.000

59.800

66.780

17.600

3.600

11.000
25.000
11.400
9.200
9.800
600
47.500

11.000
98.200

10.500
5.200
27.300

12.600
5.600
27.360

13.300
90.700
3.050
15.800
1.200
24.000

42.000
49.000

40.000
54.400

55.800
14.000

40.400

55.500

57.250

9.050

6.000

4.400

1.000
1.200
750

10.800
4.300

6.000
3.050
2.800
9.800
31.100
4.400

1.600
3.500
2.000
2.000

10.800

18.200

416.490

378.768

18.850
39.300

7.800
3.500
960
3.500

2018

2019

23870

62.000

43.900

11200

26.300
25.300

8.000
19.000
36.400
3.000
3.600
2.400
2.400
3.500

55.300
29.500

2017
48920

800
2.000

2.500
3.300

2016

15.500
23.680
2.500
7.000
1.500
16.500
3.900

7900
19220
1500

1.450
108.700
14.500

12.800
14.400
3.500
37.900
3.000
34.010
4.000
2.600
120.000
9.000

103.680
9.000

108780
9000

71.800

42.980

61.950

82950

1200
30100
600

9600
9500
3150
5000
1800
23100

13600
11500
2800
2000
2400
11200
4800

13500
26120

62400
14000
1000
88.6000

73440
12950
8670

2000

2.400

2.600

15.500
1.500

12.000
6.500
7.150

2.000
3.156

1.000
9.750

23080

4.800
1.000
2.100

2.600
450
10.800

15200

3700
1500
112700

25.000
30.400
6.000
4.500
1.200
1.150

29900
28820
19200
1150

34000
25820
29700
1800

900

1200

4600

1.000
10.000
22.150

24.200
35.560

350
2.000

4.800
20.250
31.850
1.050
2.700
2.450
450
1.600

5.700
1.500
2.000
2.000

9.000
3.850
800
2.800

12.200

13.200

18.000

21.000

10.200

50
3.000

300
800

406.850

394.100

442.760

438.100

383.656

382.110

391.300

11

3000

2400
32270

12.000
85.995

5500
4550
24400
5800

6.000
47.950
5.600
6.800
800
32.800
9.250

144520
17600
5350
63088

116.000
9.400
1.000
45.458

113.200
6.040
8.000
34.200

7400

2160

14.040

15.600

1200
600
61750

2400
1200
69620

600
2.450
82.090

6180
2950
38420
10000
43300
37070
28900
3000
1000
4200

5350
3800
34000
54140
63500
57064
34300

6.750
2.200
23.400
60.120
72.200
70.600
36.100

3.050
14.300
79.160
0
9.840
5.750
45.100
69.200
73.350
39.205
55.220
3.600

86638

3600

200

494.982

5.700

500.838

5.200
6.100
16.000
6.300

5.200
1.500
2.800

1.000

1600

698.882

714.908

762.210
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1.4.2.- Servei de cessió gratuïta de taules per a la celebració d’actes públics.
Càlcul: 1 servei = 1 taula / 1 dia
Exemple: 1 taula / 4 dies = 4 serveis
Càlcul: 1 servei = 1 taula / 1 dia
Exemple: 1 taula / 4 dies = 4 serveis

MUNICIPI
ALBERIC
ALCÀNTERA DEL XÙQUER
L'ALCÚDIA
ALFARP
ALGEMESÍ
ALGINET
ALZIRA
ANTELLA
BENEIXIDA
BENIFAIÓ
BENIMODO
BENIMUSLEM
CARCAIXENT
CÀRCER
CARLET
VILLANUEVA DE CASTELLÓN
CATADAU
COTES
L'ÈNOVA
GAVARDA
GUADASSUAR
LLOMBAI
MANUEL
MASSALAVÉS
MONTROI
MONTSERRAT
LA POBLA LLARGA
RAFELGUARAF
REAL
SANT JOANET
SELLENT
SENYERA
SUMACÀRCER
TOUS
TURIS
LA BARRACA D'AIGüES VIVES
TOTAL

2013
1.280

2014

2015

2016

2017

2018

2019
1.710

1130

700
1.505

125
1240
300

2.970
820

700
750
800

400
410

400
290

1.600
520

1.800
1.560

480
7454

120
480
15.270

475
100
4240
6100
3120
3936
2910

252
2.680
2.910
2.300
5.935
3.925

500
1.400
9.814
720
340
390
5.450
2.050
2.900
2.155
6.660

40

550
280

43.092

45.089

60

318
852
200

150
224
30

320
650

350

1.280
200

3280
100

1520

860
490

658
680
184
792

84
720
40
890

160
560
2246

600
1060
100
3966
400

480
880

1149

120
1650

800

2485

1640

330
880

485
915
1800

249

375

3.870

400
255

1795
320

295

10.358

600
2350
2880

124

122

196

12.489

15.016

760
1600
910
2324
1164
250

990
710
125
3200

60

280
17.749

36.635

1.4.3.- Servei de cessió de l’entaulat de la Mancomunitat.
ESCENARI
Municipi

nº de serveis

dies utilització.

serveis

dies

Real

1

11

Alberic

1

10

2007

3

15

2008

4

27

La Pobla Llarga

2

Villanueva de Castellón

1

50

2009

3

29

21

2010

3

33

Total

5

92

2011

2

41

2012

2

13

2013

1

9

2014

1

12

2015

4

36

2016

9

109

2017

5

54

2018

7

109

2019

5

92
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1.5.- Servei d’Agència de Desenvolupament Comarcal

L' Agència de Desenvolupament Comarcal és un servei públic destinat a potenciar el desenvolupament econòmic i social en
l'àmbit territorial de la Mancomunitat de la Ribera Alta dirigit als empresaris, emprenedors, desocupats i en general, a tots els
sectors socio-econòmics de la Comarca. Dins de les activitats realitzades per l'Agència cal destacar:
1.- SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL.
1.1. TALLER D’OCUPACIÓ
• Millorar l'ocupabilitat de 10 persones desocupades de la comarca mitjançant la qualificació amb l'obtenció del certificat de
professionalitat d' "activitats administratives en la relació amb el client" i "assistència a la direcció" i mitjançant la seva
preparació perquè puguin accedir a proves d'estudis de major nivell, del qual tenen, així com a altres matèries complementàries
i necessàries per a un bon perfil professional: anglès i Valencià.
CONTRATACIONS: 10 alumnes /treballadors, 1 auxiliar administratiu, 1 director i 1 professora.
1.2. CURS DE GESTIÓ AMBIENTAL.
OBJECTIU: Millorar l'ocupabilitat de persones desocupades de la comarca mitjançant la qualificació amb l'obtenció del
certificat de professionalitat de gestió ambiental professional per a l’ocupació. 540h.
CONTRATACIONS: 1 auxiliar administrativa i 1 professor. 15 alumnes.
1.2. ITINERARIS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL. LA RIBERA ACTIVA’t
Programa finançat pel Fons Social Europeu, de la Conselleria d’Igualtat i polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.
Realització d'itineraris individualitzats d'inserció sociolaboral amb l'objectiu d'afavorir la inclusió activa de les persones en risc o
situació d'exclusió social o especial vulnerabilitat dels municipis que es detallen, de la comarca de la Ribera Alta, mitjançant la
realització d'activitats d'acollida , diagnòstic sociolaboral individualitzat, atenció social, desenvolupament competencial,
orientació laboral, prospecció i intermediació laboral, suport a l ocupació, alfabetització digital, acompanyament i pràctiques en
empreses, per a aquelles persones beneficiàries del projecte que hagin aconseguit les competències adequades per a això.
CONTRACTACIONS: 7 orientadores laborals i 3 auxiliars administratives.
Aquest servei s’ha dut a terme a les poblacions de Gavarda, Benimodo, Alberic, Montserrat ,Carlet, Va. de Castellón, Tous,
Massalavés, Benimuslem, Sumacàrcer , Turís, Beneixida i Antella.
A la comarca de la Ribera Alta, han estat ateses al Servei d’Inserció i Orientació Sociolaboral (derivades des de Serveis
Socials) un total de 306 persones, de les quals, 208 són dones i 98 homes, amb edats compreses entre 16 i 62 anys, sent
l’interval d’edat més significatiu el comprés entre 30 i 54 anys. Respecte al nivell acadèmic, la majoria de participants son
persones amb estudis de ensenyança primària o primer cicle de educació secundària, representant un percentatge del 94%
dels participants.
Quan al perfil professional, s’ha detectat que la major part dels participants tenen una baixa qualificació i escassa experiència
laboral regulada, principalment en llocs de treball com peó, collidors, capaceador, obrers de la construcció i mosso de
magatzem en els homes i encaixadores, personal de neteja, cura de persones majors al domicili, operàries de la industria
alimentària i ajudant de cuina respecte a les dones.
Per a dur a terme el desenvolupament i implementació de «La Ribera Activa‘t» ha sigut necessària la col·laboració i la
coordinació amb els distints agents immersos en la comarca de la Ribera Alta, com són els treballadors/es socials,
psicòlegs/gues, psicopedagogs/gues i educadors/es socials, alguns d’ells/es son Serveis municipals, altres mancomunats i
també en algun cas són externs a les entitats. A més hem tingut el suport dels Centres municipals de formació de persones
adultes, AEDL’s , Centres Labora GVA entre altres.
Accions realitzades:
Les principals accions que s’han dut a terme dins del programa “La Ribera Activa’t” han sigut:


Acollida i diagnòstic sociolaboral de cadascun i de cadascuna dels usuaris i de les usuàries del programa.



Establiment del perfil d’ocupabilitat, disseny i desenvolupament de l’itinerari d’inserció sociolaboral individualitzat.



Orientació sociolaboral encaminada a familiaritzar a les persones participants en el programa amb tècniques de
13
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recerca d’ocupació.


Acompanyament i suport a les persones participants en el seu desenvolupament professional.



Realització de tallers competencials i de capacitació personal



Impuls de la inserció a través de la prospecció empresarial, establint contacte amb les empreses de la comarca,
adequant-se als perfils i la formació dels/ les usuaris/es, realitzant la tasca d’intermediació laboral.



Foment de l’ús de les noves tecnologies per a millorar les oportunitats d’accés al mercat de treball.

Les accions de reforç competencial en tècniques de cerca d'ocupació han sigut les següents monogràfics:
- Monogràfic 1: Autoconeixement
- Monogràfic 2: L’Entrevista de treball
- Monogràfic 3: Vies d’ accés a l’ ocupació
- Monogràfic 4: Comunicació i Habilitats Socials
- Monogràfic 5: Tramits electrónics
A més dels monogràfics impartits pels tècnics del Projecte La Ribera Activa‘t, hem realitzat mitjançant les empreses de
formació Icsam i M&D Formación cursos de formació específics on els usuaris i les usuàries han obtingut les certificacions
següents:


3 Cursos de LOGÍSTICA (25 hores). A més els participants han obtés el CARNET DE CARRETONER i CARNET DE
MANIPULADOR DE ALIMENTS (emmagatzenatge, envasat i distribució polivalent)



1 Curs d’ENCAIXADOR/RA DE CÍTRICS (40 hores). A més els participants han obtés el CARNET DE
MANIPULADOR DE ALIMENT (hortofrutícola)



1 Curs d’OPERARI DE MAGATZEM I CAIXER-REPONEDOR (40 hores). A més els participants han obtés el
CARNET DE CARRETONER



1 Curs de PRIMERS AUXILIS I RCP

També s’han realitzat diversos tallers de “Alfabetització digital per a l’ocupació”; així com xarrades contant amb la
col·laboració de les Etts Addeco i Randstad.
En aquesta edició s'ha considerat atorgar beques d'ajuda econòmica a aquells participants que s'han assistit als
monogràfics i cursos de formació programats en un altre punt d'atenció diferent al seu lloc de residència.
1.3. PROGRAMA EMCUJU I EMPUJU
Programes EMPUJU i EMCUJU per a la contractació de persones joves en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
EMPUJU – Programa de subvencions d’ocupació destinades a la contractació de persones joves per entitats locals, en el
marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a l’exercici 2019. (LABORA)
CONTRACTACIONS: 1 jove contractat a jornada completa durant 12 mesos.
EMCUJU – Programa de subvencions d’ocupació destinades a la contractació de persones joves qualificades per entitats
locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a l’exercici 2018 (LABORA)
CONTRACTACIONS: 8 joves contractats a jornada completa en contracte de pràctiques durant 12 mesos.
2. SERVEI DE ASSESSORAMENT I CREACIÓ D’EMPRESES. PAE (PUNTO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL)
El PAE té una doble funció:


Prestar Servicis d'informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seves iniciatives empresarials
(en qualsevol de les seves diferents formes societàries) i durant els primers anys d'activitat de l'empresa.



Iniciar el tràmit administratiu de constitució de la nova empresa de forma telemàtica a través del Document Únic
Electrònic (DUE), que aglutina en una sola gestió diversos tràmits administratius i formularis.
14
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Durant 2019 s'ha atès a 240 persones que han sol·licitat informació sobre l'establiment d'una nova empresa, ajudes i
subvencions, s’han elaborat i assessorat 115 estudis de viabilitat empresarial, s'ha tramitat l'alta de 60 empreses,
autònoms i societats limitades i 80 subvencions d’autoocupació.

3.- SERVEI D’AGÈNCIA PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ COMERCIAL (AFIC)
La Agència de desenvolupament comarcal de la Mancomunitat de la Ribera Alta forma part de la xarxa d’Agències per al
Foment de la Innovació Comercial.
El departament de AFIC compta amb una tècnica: llicenciada en Ciències econòmiques i una auxiliar administrativa, que dona
suport a altres departaments.
L’AFIC és un instrument a través del qual, s’impulsa la modernització i ordenació del comerç local , següent el nexe d’unió
permet entre els comerciants, organitzacions empresarials i l’Administració es procura el desenvolupament de l’activitat
comercial comarcal.
Activitats:


Actualització i manteniment del sistema de qualitat de la red AFIC i certificació de l’agència de la Mancomunitat de la
Ribera Alta en ISO 9001 en els processos de : informar a oferta, informar a demanda, assessorament i tramitar
expedients, per a donar un servei de qualitat.



Actuacions de caràcter promocional que dinamitza el comerç de la comarca: distribució de cartells identificatius ("AFIC").
Participació en fires comercials de la comarca.



Facilitar l’accés a la informació en matèria comercial: enviament de circulars a la Federació de Comerciants, associacions
comercials i comerços de la comarca sobre normativa, legislació, ajudes i subvencions.

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ COMERÇOS. CO.LABORACIÓ AMB FEDALCIS I L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL
D’ALZIRA.
JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ EN MÀRQUETING DIGITAL

Carlet (27/05/2019): 19 empreses
Alzira (29/05/2019): 14 empreses
Sueca (10/06/2019): 16 empreses
Total: 49 empreses

JORNADA COMARCAL INNOVACIÓ : Impuls cap a la digitalització
OBJECTIU:
Conèixer les tendències i respostes envers la necessitat d’incorporar la digitalització en diferents àmbits productius i socials de la
comarca.
PARTICIPANTS: 76 persones, tècnics AFIC i AEDLs, empreses i comerços de la comarca.

ASISTÈNCIA A AJUNTAMENTS DE LA COMARCA.
A traves de la AFIC, per a la dinamització del mercat municipal d’Alzira, s’ha posat en marxa la creació del centre
comarcal de recursos de consum.
Serà un espai multifuncional on es fan diverses activitats de formació, informació i promoció de consum sostenible.
El Centre de Recursos de Consum és el lloc on consumidors, comerciants, empresaris i qualsevol col·lectiu de ciutadans en
general poden exercir els seus drets com a persones consumidores i obtindre informació i formació, mitjançant tota mena de
recursos didàctics, sobre tots els temes relacionats amb el comerç i consum, i en especial sobre la protecció dels drets dels
consumidors i el foment d'un consum saludable, sostenible, responsable i eficient.
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Destinataris:
Destinat a persones consumidores en general, les associacions de consumidors, associacions de comerciants i empresaris,
col·lectius de joves, dones, gent gran, etc., centres escolars de nivells no universitaris, així com entitats que desenvolupin
programes relacionats amb el comerç i el consum, així com la salut en general, i, a la població infantil i adulta interessada en els
temes de consum.
Objectius:
1. Exercir els drets de persones consumidores.
2. Facilitar l'accés a diferents recursos informatius i formatius a totes les persones i col·lectius interessats en els temes de
comerç i consum.
3.
Promoure l'educació del consumidor en els diferents àmbits escolars.
4.
Possibilitar la formació contínua de consumidors, empresaris i comerciants en matèria de consum i vida saludable.
5.
Fomentar la participació ciutadana i col·laboració entre els diferents col·lectius i departaments municipals del municipi.
CAMPANYES PUBLICITARIES.


Carteleria per a la campanya de Rebaixes: campanya d’estiu i campanya d’hivern. S’han distribuït 2000 cartells de
rebaixes gener 2019 i 2000 cartells de rebaixes juliol 2019, per les associacions de comerciants i comerços dels 35
municipis de la comarca.



Campanya “Comerç Compromés”: reedició i distribució del distintiu: Comerç Compromés. Amb la col.laboració de
l’agència comarcal d’igualtat s’ha dissenyat un distintiu per als comerços de la comarca que es comprometen amb la
igualtat d’oportunitats entre homens i dones.

TALLERS FORMATIUS DE CONSUM RIBERA ALTA 2019

1.

Consum sostenible

2.

Seguretat en internet

3.

Aprén a reclamar

4.

Persona consumidora i vivenda

5.

Comerç compromès.

6.

El que la publicitat amaga.

7.

TALLER FORMATIU DE CONSUM PER A PERSONAL TÈCNIC DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

5.

XARXA AEDLS DE LA RIBERA.

5.1. Coordinació AEDLs (Agents d’Ocupació i Desenvolupament local) de la Mancomunitat que presten els seus serveis en els
municipis de Massalavés, Real, Catadau, Llombai, Antella, Alcàntera de Xúquer i Alfarp.
5.2. Certificat del sistema de qualitat de la ISO 9001:2015, de la xarxa de AEDLs de la comarca, en els serveis de Formació i
creació d’empreses.
Auditories internes i externa de seguiment del certificat de qualitat.
3.3. Formació/capacitació de la XARXA de AEDLs : 42 AEDls dels Ajuntaments de la comarca.
Realització de tallers dirigits als AEDls de la comarca:


Taller de metodologies innovadores en la prestació serveis d’ocupació. Equip la Ribera Impulsa



Curs d’innovació en el desenvolupament local . Diputació de Valencia. Divalterra.



Jornada d’innovació en la creació d’empreses agroalimentàries. GVA



Jornada de màrqueting per a empreses agroalimentàries. GVA



Jornada comarcal de digitalització empresarial . Equip la Ribera Impulsa
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1.6.- Servei de promoció de l’ús del valencià.
Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià.
L’Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià s’ha integrat, en 2019, a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics
Valencians, un conjunt organitzat d’entitats públiques titulars de serveis de planificació lingüística que té com a finalitat crear
un espai de treball i diàleg, així com les sinèrgies adequades, que permeten compartir i intercanviar informació, experiències i
interessos comuns als serveis lingüístics valencians amb la finalitat d’avançar en la normalització lingüística. Aquesta XarxA
s’ha creat mitjançant el decret 13/2019, de 8 de febrer, del Consell, de creació de la Xarxa.
ACTIVITATS REALIZADES

REVISIÓ I PRODUCCIÓ DE TEXTOS
La tasca principal del ‘Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià al llarg de 2019 ha estat la de revisió, traducció i
producció de textos interns de la Mancomunitat.
Des de l’Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià s’ofereix un servei de traducció i correcció de textos
valencià/castellà al qual es poden adherir els ajuntaments.
CURSOS DE VALENCIÀ
L’Oficina Comarcal de Promoció de l’Ús del Valencià de la Mancomunitat de la Ribera Alta, conjuntament amb el Servei de
Formació de Persones Adultes, ha col·laborat en l’organització i impartició de cursos de valencià que ha oferit el servei d’FPA.
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MANRA
El mes de març de 2005 la Mancomunitat de la Ribera Alta inicià la publicació del butlletí d’informació de la Mancomunitat
MANRA, una revista digital que informa de les activitats i esdeveniments més importants de la Mancomunitat. Aquesta
publicació, de periodicitat mensual i elaborada des de l’OCPUV, s’envia mitjançant el correu electrònic. Aquesta activitat s’ha
continuat al llarg de 2019 i s’ha arribat a 1123 subscripcions.

ALTRES ACTIVITATS
A més, l’OCUPV a participat en altres activitat:

Producció i manteniment de la pàgina web de la Mancomunitat.

ActualItzació dels perfils en les xarxes socials de la Mancomunitat.

Notes de premsa de diverses activitats de la Mancomunitat.

Correcció de textos per a diversos ajuntaments mancomunats.

Adhesió a la campanya “Llegir en valencià” de la Fundació Bromera.
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1.7. Servei de Medi Ambient
1-

Objectiu principal del servei:

L’Objectiu principal del servei es l’assistència als ajuntaments per a complir les diferents normatives ambientals i la realització
de plans, projectes, informes i estudis relacionats amb el medi ambient per afavorir un desenvolupament sostenible dels
municipis de la comarca.
2-

Objectius del servei per a l’any 2019:
1º)
2º)
3º)
4º)

3-

Gestió dels serveis dependents del Departament de Medi Ambient.
Potenciar la mobilitat sostenible a la comarca.
Millorar els serveis de recollida selectiva y de residus en general en la comarca.
Lluitar contra efectes de vectors d’infermetats en la comarca (mosquit tigre i mosca negra).

Actuacions del servei:

En l’any 2019 s’han dut a terme una sèrie d’actuacions per a complir els objectius proposats a principi d’any. Aquestes
accions, estructurades per objectius, es detallen a continuació:
Objectiu 1:
Gestió dels serveis dependents del Departament de Medi Ambient
Els serveis que actualment gestiona el Departament de Medi Ambient son:
1º) Servei d’Expedició d’Informes Ambientals.
2º) Servei de residus.
3º) Servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats.
Objectiu 2:
Potenciar la mobilitat sostenible a la comarca
S’han realitzat les tasques tècniques i organitzatives necessàries per a executar un tram més de la Via Verda de l’Antic Trenet.
Concretament el tram parcial ha sigut des de la continuació del tram del Barranc de l’Estret fins al límit municipal de
Carcaixent. D’aquesta forma se li ha donat una major continuïtat a la Via Verda de l’Antic Trenet des de Carcaixent cap a La
Barraca d’Aigües Vives.

-

Tram Parcial – Carcaixent – La Barraca d’Aigües Vives:
•
•

Entre el PK. 0+400 i 1+220 de la CV-570 Panells interpretatius del Camí Natural
Cost 105.680,67 €.

Per últim, s’han organitzat diverses reunions de la Comissió de Seguiment de l’Antic Trenet. Estes reunions en les que estan
presents representants polítics i tècnics de tots els ajuntaments per on transcorria la via del Trenet i altres institucions
supramunicipals (Conselleries, Diputació, etc.) són bàsiques per a coordinar totes les tasques necessàries per a l’execució del
projecte de la Via Verda de l’Antic Trenet entre Carcaixent / Alzira i Dénia.
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Els objectius del projecte son:
- Incentivar la mobilitat sostenible a escala supracomarcal.
- Recolzar la protecció activa del paisatge agrícola característic.
- Generar ocasions per a l’activació d’una oferta turística complexa.
La tipologia de les obres seran:
-

Rehabilitació i millora de paviment.
Instal·lació de mesures de seguretat: senyalització, il·luminació…
Dotació de mobiliari.
Obres de caràcter puntual per a passar zones de perill: ponts, passarel·les, semàfors i passos elevats
Rehabilitació d’antigues estacions, casetes, baixadors i magatzems com a centres d’interpretació,
informació i zones de descans.

Objectiu 3:
Millorar els serveis de recollida selectiva y de residus en general en la comarca.
Respecte d’este objectiu, en el 2019 s’ha aconseguit:
- Incrementar en MÉS DE 60 contenidors la dotació de contenidors d’Envasos Lleugers en els municipis adherits.
- Millorar les dades respecte a les de 2018 de tots els residus recollits selectivament mitjançant serveis gestionats per la
Mancomunitat:
Fracció
Resta
Envasos Lleugers
Paper i Cartó
Residus tèxtils

Increment respecte 2018
22,37 %
14,77 %
19,89 %
No ha hagut una variació considerable

- Posar en marxa el servei mancomunat de recollida de residus sòlids urbans (fracció resta): mitjançant aquest servei, per raó
d’economies d’escala, els ajuntaments adherits obtenen condicions beneficioses tant pel que respecta a la qualitat del servei
com al preu. Els pobles adherits en 2019 han sigut Alcàntera de Xúquer, Alfarp, Alginet, Antella, Beneixida, Benifaió,
Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Carlet, Cotes, L’Ènova, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, La Barraca, La
Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sant Joanet de l’Ènova, Sellent, Senyera, Sumacàrcer, Tous, Turís, Villanueva de Castellón.
Objectiu 4:
Lluitar contra efectes de vectors d’infermetats en la comarca (mosquit tigre i mosca negra).
El detall de les tasques realitzades en la campanya supramunicipal de control de vectors de mosca negra i mosquit tigre
(vectors) està especificada en la secció corresponent de la memòria d’activitats del Consorci de la Ribera.
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1.8. Departament de Relacions Internacionals
El departament de relacions internacionals té com a objectiu:

Coordinar i promocionar l’activitat internacional de la Mancomunitat de manera transversal amb la resta de
departaments;

Dissenyar i executar projectes europeus junt amb la participació de les demés àrees;

Assessorar i assistir als diferents departaments en la negociació, preparació, seguiment i control de projectes
europeus;

Seguiment de la participació de la Mancomunitat en associacions internacionals;

Gestió de trobades i visites d’estudi;

Formació de personal;

Assessorar a emprenedors i tramitar l’alta d’autònoms i societats.

Erasmus+ KA2 :Strategic Partenariats for adult education. Exchange of practices. Extending Social Educators
Competences. El projecte ESEC proporcionarà als educadors socials les nocions necessàries per a dissenyar i dur a terme
cursos de capacitació per a pares en un entorn online. Realitzarà un programa de capacitació innovador per a pares de
xiquets amb discapacitats funcionals amb la finalitat d'ampliar i desenvolupar les competències i habilitats actuals tant dels
educadors socials com dels mestres de suport.
Erasmus+ KA2: Strategic Partenariats for adult education. Exchange of practices. Digital social innovation. El projecte
DSI pretén donar suport a l'educació inclusiva i la rehabilitació social millorant les competències en innovació social digital. El
projecte aborda la inclusió social a través de la definició d'una cartera de competències digitals bàsiques que són necessàries
per a desenvolupar iniciatives i serveis d'innovació social.
Europe for Citizens: Network of Towns. Participation of Underrepresented Citizens for the valorization of the Cultural
Heritage. " PUnCH: Participació de ciutadans representats per l'ONU per a la valorització del patrimoni cultural" és una Xarxa
de 16 socis (4 Associació de Municipis, 5 Municipis i 7 Societat Civil. Organitzacions) formen 11 països de la UE + Fyrom i
Sèrbia. El seu principal objectiu és donar als joves desfavorits, ciutadans i grups subrepresentats l'oportunitat d'intervindre en
el debat sobre el futur d'Europa en general i les polítiques de la UE sobre la valorització del patrimoni cultural en particular.
Erasmus+ KA2: Strategic Partenariat for students. Media social addiction therapies. L'enfocament bàsic del projecte és
protegir als joves dels efectes nocius de l'addicció i la promoció d'activitats fora de línia (no cibernètiques) .El projecte va dirigit
a estudiants (grup objectiu), professors, pares i administracions escolars. El projecte combina el poder de les autoritats
educatives amb les institucions (ONG, centres d'investigació, centres tecnològics, promotors d'activitats socials, etc.), combina
les bones pràctiques realitzades fins al moment i ofereix activitats pràctiques. El projecte també fa costat als grups objectiu
amb serveis educatius (qüestionaris, seminaris) i amb accions pràctiques (campanyes, concursos, tornejos, clubs, activitats a
l'aire lliure) i promou la interacció cara a cara entre parells per a evitar l'ús excessiu de les xarxes socials.
Erasmus +: Farmer teaching and training laboratories. Té com a objectiu promoure l'emprenedoria en l'àmbit agrícola i
facilitar la transmissió i l'adopció de nous processos productius i nous models de negoci basats en conceptes com Open
Source , FabLab, impressió 3D i eines 3D, realitat virtual, Innovació oberta, treball ombrejat, coworking. Amb FARMER 4.0
Fomentem la realització de global Farm 4,0, l'agricultura del futur, en la qual aquests aspectes es fusionen: el coneixement
tradicional, l'emprenedoria innovadora i la tecnologia emergent
Erasmus +: NETWORK FOR A DYNAMIC ACTORS INVOLVED IN THE TRANSITION OF COMPETENCES IN THE
ENERGY FIELD FACING LEARNING CHALLENGES IN EUROPE . El projecte pretén donar suport al sector energètic en la
seua adaptació als nous objectius i reptes que comprenen la transició energètica que s'està produint a Europa. El projecte
contribuirà a aqueix objectiu mitjançant l'adaptació de la formació i les rutes de capacitació del personal per a cobrir les
expectatives / necessitats de llocs de treball del sector energètic a les noves exigència quant a l'energia sostenible (energies
renovables i l'eficiència energètica).
Erasmus +: The power of community through social entrepreneurship. Té com a objectiu permetre als adults adquirir i
desenvolupar les habilitats i competències necessàries per a la seua ocupabilitat, al seu torn les seues idees de negoci en
accions concretes i en el mateix temps cuidar la sostenibilitat ambiental el seu compromís amb la comunitat. La idea és donar
poder als adults a través d'intercanvi d'experiències, per a tindre l'oportunitat d'aprendre sobre diferents formes de treball per
compte propi, treballant per a un negoci social i diverses opcions d'emprenedoria social innovadora.
Erasmus +: Entrepreneurs for Autonomy, Self- development and Equality. Té com a objectiu establir els beneficis o
possibles beneficis de l'educació per a les persones desocupades adultes, per a la creació d'ocupació i la inclusió social, a
través de la creació d'empreses. El projecte implica 7 socis del Regne Unit, Itàlia, Portugal, Eslovàquia i Romania. El seu
principal objectiu són les dones desocupades, amb problemes d'ocupabilitat.
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1.9. Departament de Joventut
1. FUNCIONS DE COORDINACIÓ.
1.1. Reunions amb les persones que treballen en joventut i en altres àrees de l’entitat beneficiària de la subvenció.
1.2. Reunions amb el personal de les entitats beneficiàries de les línies de subvenció “Suport a la Xarxa JOVE”
(mancomunitats) i la línia nominativa de S5277000 “Pla de finançament concertat amb les entitats locals de l’àrea geogràfica”
(ajuntaments).
1.3. Reunions amb professionals de joventut i personal tècnic de joventut a la comarca de la Ribera Alta.
1.4. Reunions amb l’IVAJ, participació en sessions i en les reunions de coordinació de la Xarxa Jove.
2. FUNCIONS DE PROMOCIÓ.
2.1. Pla Jove Comarcal. Des del departament de Joventut de la Mancomunitat, es porta a terme l’elaboració del Pla Jove
Comarcal. Actualment, el Pla Jove es troba a la fase de diagnòstic i anàlisi de la realitat juvenil a la comarca de la Ribera Alta.
Aquesta fase comporta la recerca d’informació quant a dades sociodemogràfiques i socioeconòmiques, introducció de dades
estadístiques a l’aplicació informàtica de l’IVAJ (notícies, entitats, espais, programes, activitats), realització d’enquestes entre
la població juvenil (IES, associacions, grups de joves), realització d’entrevistes a personal tècnic i a responsables de l’àrea de
joventut del territori, etc.
2.2. Educació en la participació.
2.2.1. I Trobada de Corresponsals Juvenils de la Ribera Alta 2019 “Relacions sanes, bons tractes i sexualitat” (24 i 25
d’abril, alberg l’Assut d’Antella).
Municipis: Alcàntera de Xúquer, Alzira, Antella, Benifaió, Carcaixent, Càrcer, l’Ènova, Gavarda, Manuel, Montserrat,
Pobla Llarga, Villanueva de Castellón i la Mancomunitat de l'Ènova - SBS La Comuna (Ènova, Manuel, Rafelguaraf,
Sant Joanet, Senyera, Villanueva de Castellón).
Nombre total de participants: 55 joves, 12 professionals de joventut, alcaldia de l’ajuntament d’Antella, direcció general
de l’IVAJ i presidència de la Mancomunitat.
Breu descripció: La Trobada de Corresponsals Juvenils és una activitat que té com a objectiu promoure la participació
juvenil i la posada en comú de bones pràctiques que les persones joves porten a terme, a través de la seua implicació
activa als IES de la Ribera Alta.
Activitats: Presentació de grups i posada en comú de bones pràctiques, campanya dels joves sobre la temàtica, joc
“Condonéate” (col·laboració amb el departament de Salut Pública d’Alzira), taller-dinàmica sobre les ITS, dinàmiques i
activitat d’avaluació/reflexió sobre la Trobada (a càrrec de les i els professionals de joventut).
2.2.2. III Fòrum Jove de la Ribera Alta 2019 “Relacions sanes, bons tractes i sexualitat” (4 de juliol 2019, Manuel).
Municipis: Alcàntera de Xúquer, Alzira, Benifaió, Carcaixent, Càrcer, l’Ènova, Gavarda, Manuel, Montserrat, Pobla
Llarga, Villanueva de Castellón i la Mancomunitat de l'Ènova - SBS La Comuna (Ènova, Manuel, Rafelguaraf, Sant
Joanet, Senyera, Villanueva de Castellón).
Nombre total de participants: 72 joves, 16 professionals de joventut, 5 alcaldes/sses, 9 regidors/es de joventut, 1 tècnic
de l’IVAJ i presidència de la Mancomunitat.
Breu descripció: El Fòrum Jove és una eina de participació de durada concreta, amb vocació de ser periòdica,
mitjançant la qual les administracions públiques i les persones joves de la Ribera Alta, dialoguen i treballen
conjuntament per a construir les polítiques públiques territorials i sectorials.
Activitats: Presentació de grups i joc del “Bingo Humà”, presentació del taller “Jo com tu” i visualització d’un curtmetratge
sobre la prevenció de la violència de gènere (col·laboració amb el departament de Salut Pública d’Alzira), gimcana
“antirumors” (col·laboració amb l’Agència PANGEA i el departament d’Igualtat), exposició “No em toques el WhatsApp”
de l’IVAJ, taller PRE-VIHENE (associació Avacos), xerrada-taller sobre la visualització de la pornografia entre les
persones joves (Isabel Salinas, experta en sexualitat humana i educació sexual), experiències participatives amb
alcaldes/sses i regidors/es de joventut, alternatives d’oci saludable amb joves i activitat d’avaluació/reflexió sobre el
Fòrum Jove (a càrrec de les i els professionals de joventut).
2.2.3. Projecte Alumnat Actiu Ribera Alta.
Breu descripció: Des del departament, i amb la col·laboració dels professionals de joventut dels ajuntaments de la
comarca es treballa en l’elaboració d’unes bases i un projecte per a fomentar la participació activa de les persones joves
als IES per al pròxim any 2020.
2.3. Consells de joventut. Des del departament de Joventut es treballa per a donar suport als consells de joventut, o a les
associacions o grups de joves per a la creació de consells.
2.4. Oci Educatiu.
2.4.1. Curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil.
2.4.2. Projecte “Un Espai Jove al teu Poble”. El departament de Joventut, amb la col·laboració de l’UPCCA de la
Mancomunitat, porta a terme un projecte per a proporcionar als municipis de menys de 5.000 habitants d’un espai
municipal per a ús juvenil.
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2.4.3. “Ribera Fest Jove”. Des de la xarxa de professionals de joventut del territori, es programa aquesta activitat per al
pròxim any 2020, que consisteix en una jornada d’activitats i tallers per a oferir a les persones joves diverses alternatives
d’oci educatiu i saludable.
2.5. Voluntariat. Des del departament es porta a terme la col·laboració amb entitats de voluntariat dels municipis compresos en
l’àrea geogràfica per a la promoció del voluntariat.
2.5.1. Activitat de “Voluntariat Jove”. Aquesta activitat consisteix a realitzar, el pròxim any 2020, un itinerari comarcal
d’accions de voluntariat a diferents municipis amb zones naturals, per a promoure conscienciació entre la població
juvenil de la Ribera Alta. L’activitat compta amb la col·laboració d’associacions mediambientals i ecologistes del territori i
del departament de Medi Ambient de la Mancomunitat.
2.5.2. Camps de Treball de Voluntariat de l’IVAJ. Aquesta activitat consisteix a proporcionar a la joventut, amb la
col·laboració de l’IVAJ, un camp de treball de voluntariat a la comarca el pròxim any per a donar a conèixer aquest
recurs i fomentar la sensibilització i la importància del voluntariat juvenil.
2.6. Educació en valors. Des del departament es porta a terme la difusió de campanyes de sensibilització i educació en valors
utilitzant els recursos que puguen oferir l’IVAJ i altres administracions i entitats, especialment les de l’àmbit local. Entre
aquestes destaquen la campanya de sensibilització “Decàleg de les millors falles. Casals responsables amb l’alcohol” (amb la
col·laboració de l’UPCCA de la Mancomunitat) i la campanya per a la conscienciació sobre el “VIH/SIDA” (impulsada des de la
Generalitat a través de la Conselleria de Sanitat, amb col•laboració també del Centre de Salut Pública d’Alzira).
2.7. Carnet Jove. Des del departament es promou el coneixement i l’adhesió, i es facilita l’accés de la població jove.
2.8. Bones pràctiques. Des del departament es realitza la detecció i difusió de bones pràctiques de joventut en l’àmbit local i
presentació de bones pràctiques en les convocatòries que duga a terme l’IVAJ.
3. FUNCIONS D’INFORMACIÓ.
3.1. Participació, d’acord amb l’IVAJ, en les activitats de joventut (fires, congressos, trobades, etc.) que s'organitzen en l'àrea
geogràfica.
3.1.1. Participació a la Presentació del Pla "Reconoce" a l'IVAJ (Març de 2019).
3.1.2. Participació i assistència al Seminari d'elaboració de ferramentes de diagnòstic de la realitat juvenil, organitzat des
de l'IVAJ (Abril-Juliol de 2019).
3.1.3. Participació a la Trobada Autonòmica d'Alumnat Actiu de la Comunitat Valenciana, celebrada al municipi
d'Alcossebre, amb joves corresponsals juvenils de la Ribera Alta d'Alzira, Càrcer, La Pobla Llarga i Manuel (26 i 27 de
juny de 2019).
3.1.4. Participació a les Jornades de Regidories de Joventut, junt amb la presidència de la Mancomunitat, celebrades al
municipi de Tavernes de la Valldigna i organitzades per l'IVAJ (24 de juny de 2019).
3.1.5. Participació i assistència a l'inFòrum 2019, Trobada de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana,
celebrada al municipi de Benicàssim i organitzada per l'IVAJ (6 i 7 de novembre de 2019).
3.2. Seguiment, avaluació i informe de les activitats, campanyes, actuacions i recursos que es realitzen.
3.3. Atenció directa a joves en municipis que no tinguen accés a serveis d'informació juvenil (informació sobre cursos de
formació, Carnet Jove, proves de certificació EOI i JQCV, programa Jove Oportunitat, Premis #NoEmToquesElWhatsApp i “Mil
x Cent” 2019 de l’IVAJ, etc.).
3.4. Informació, assessorament i col·laboració amb els responsables de joventut i els serveis d'informació dels municipis de la
comarca.
3.5 Actuacions que tendisquen al foment de la participació de les persones joves en la selecció, l’elaboració, el tractament i la
difusió de la informació.
3.5.1. Creació d'un apartat de Joventut a la pàgina web de la Mancomunitat de la Ribera Alta (informació departament,
funcions, documents i enllaços d’interés, contacte, CIJS i/o PIJS de la comarca, etc.).
3.5.2. Creació i gestió de perfils mancomunats de Joventut a les xarxes socials d’Instagram (@joventut_riberaalta) i
Twitter (@JoventutMRA) per a la difusió d'informació d'interés juvenil i assessorament (activitats, cursos, beques,
recursos, campanyes, convocatòries, Carnet Jove, activitats de voluntariat, activitats per a joves realitzades des de
l'IVAJ, des de la Mancomunitat, CIJS i PIJS, etc.).
3.5.3. Difusió d'informació d'interés juvenil a través de la pàgina web oficial de Facebook de la Mancomunitat de la
Ribera Alta.
3.6. Cursos realitzats sobre TEMA JOVE organitzats per l’IVAJ ("Com elaborar un Pla Jove Local 19/01","Què és l'IVAJ?
19/01" i "Normes legals aplicades al treball en Joventut - 19/01").
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1.10. Departament de Digitalització del Patrimoni
El departament de Digitalització i Patrimoni de la Mancomunitat de la Ribera Alta va ser aprovat i creat durant l’any 2019.
Impulsat per la participació al projecte Interreg Europe CD-eta. El primer treballador s’incorpora al mes d’abril, com a tècnic en
comunicació i marketing. Un segon tècnic al mes d’octubre, a través del programa ENCUJU de Labora (Generalitat
Valenciana).
· Objectiu principal del departament:
L’objectiu principal del departament es la de digitalitzar el patrimoni dels municipis de la comarca de la Ribera Alta. La
digitalització de patrimoni és un procés que garanteix, no només la pervivència del mateix sinó el seu lliure accés, i permet
l’enriquiment de bases de dades que es posaran a l’abast d’estudiosos, públic en general i administracions.
Amb la creació d’un departament propi de Digitalització del Patrimoni, la Mancomunitat mostra un sòlid compromís amb la
Conservació i Difusió del seu patrimoni que pot ser consultat des de qualsevol racó del món, a través d’un portal web
“Riberana”, iniciat durant l’exercici 2019 i que es posarà en funcionament de manera definitiva a l’inici de l’any vinent.
La base de dades i objectes digitals comptarà amb elements hipertextuals (hipervincles) i multimèdia i gran potencial de
creixement futur (col·leccions temàtiques, indexació contingut en repositoris de referència com Hispana o Europeana, evolució
comparativa en el temps dels béns digitalitzats,...)

· Mitjans del departament:
Mitjans humans: dos persones han estat incorporades durant aquest exercici al departament. A més, el treball realitzat
compta amb la implicació del departament d’informàtica de la Mancomunitat, així com d’uns altres departaments.
Mitjans tècnics: durant aquest periode s’inicia el treball per a abastir amb hardware i software adequat per a l’inici dels
treballs de digitalització (càmeres, programari software per a edició, ordinadors de capacitat professional per a edició
d’imatge).
Presència online:
Per a la digitalització del patrimoni històric de la comarca, el departament ha estat treballant un portal anomenat Riberana
(riberana.manra.org), repositori online

· Elements digitalitzats en aquesta fase pilot:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Paratge Natural de la Murta (Alzira) Tour virtual, fotografies, textos, vídeos 360
Museu valencià de la Festa (Algemesí) Tour virtual, fotografies, textos, vídeos 360, elements 3D
Torres àrabs (model 3D geolocalitzat, elements multimèdia, recull documental)
Torre Mussa (Benifaió)
Torre de la plaça, (Benifaió)
Castell de Montroi
Castell d’Alèdua (Llombai)
Torre Racef (Almussafes, Ribera Baixa)
Pont del Rei (Gavarda) (Model 3D interactiu geolocalitzat i contextualitzat)
Recorregut riu Xúquer (Sumacàrcer) (Vídeos 360)
Llibre interactiu “La Ribera:Imatge i Territori”. Autor: Enric Ramiro
Versió interactiva recull contes “Les Veus d’Una Ribera” Autor: Enric Ramiro.
Partida Raspall (Guadassuar) (Vídeos estereoscòpics)

Versions en valencià, castellà, anglés i francés.
La digitalització i catalogació dels béns permetrà la seua preservació, difusió i la seua posada en valor.
· Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alzira
La Mancomunitat signa un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alzira per a la digitalització del patrimoni del municipi.
Es tracta d’una eina per establir una estratègia donat alt contingut de patrimoni del municipi, permet aprofitar l’extens treball ja
realitzat per l’Ajuntament i facilita una interacció fluida entre les dues administracions per a dur el projecte a bon terme.
Presentació pública del conveni: gener de 2020.
A més, es realitzen diverses reunions tècniques (tècnics municipals Alzira, Algemesí)
Jornada tècnica a Zamora amb formador Portugal i partner projecte Cd-Eta Fundació Santa Maria La Real.
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· Assistència a jornades:
Interact (reunió projectes Interreg)
Visions del territori (Universitat de València)
Jornada formativa amb tècnics Universitat Avero (Portugal)
· Quadre d’activitats:
Activitat
28

Elements digitalitzats

2

Visites virtuals

5

Torres digitalitzades (model 3D, multimedia)

1

Pont (model 3D)

14

vídeos 360

2

Llibres interactiu

2

Events internacionals

4

reunions tècniques

· Objectius del departament per a l’any 2020:

1)
Digitalitzar el patrimoni històric de les diferents localitats de la comarca de la Ribera Alta. Augmentar catàleg de manera
gradual.
2)

Fomentar la participació interactiva ciutadana i turística a través de la Web de Riberana.

3)
Potenciar el turisme de les diferents localitats de la comarca. Oferir un servei interessant des del punt de vista tant
turístic com científic.
4)
Fomentar que altres administracions repliquen aquesta iniciativa innovadora de digitalització (Conselleria,
mancomunitats) Establir col·laboració amb unes altres entitats regionals i estatals.
5)

Consolidació de la marca online de la Ribera Alta a través de la difusió duta a terme per part del departament.
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2.- SERVEIS OPCIONALS O VOLUNTARIS
2.1.- Servei de recollida i transport de residus
Objecte:
La finalitat d’este servei es la recollida i transport a la planta corresponent de tractament de diferents fraccions de residus
generats als municipis adherits de la nostra comarca.
Tipus de residus recollits mitjançant este servei:
Dintre del servei es recullen mitjançant contenidors específics, es transporten i es gestionen els següents residus:
1234-

Fracció resta.
Envasos Lleugers.
Paper i Cartró.
Roba Usada.

A continuació s’indiquen les característiques i evolució de la recollida selectiva d’estos quatre tipus de residus.
1.- Recollida i transport a planta de Fracció Resta:
La finalitat de qualsevol gestió sostenible de residus és reduir al màxim esta fracció de residus barrejats i maximitzar la
recollida de les fraccions separades com poden ser envasos lleugers, paper-cartó, vidre, olis usats, roba usada, etc.
Sols separant els nostres residus domiciliaris es maximitza la possibilitat de reciclar els mateixos, reduint l’impacte
mediambiental de la nostra comarca.
Malauradament, la eliminació total d’este tipus de recollida de residus barrejats (fracció resta) encara no pot ser eliminada per
complet i els nostres municipis han de tenir esta tipologia de servei per a oferir la possibilitat als nostres ciutadans de poder
gestionar els residus generats.
Per a l’any 2019, els pobles adherits foren Alcàntera de Xúquer, Antella, Barraca d’Aigües Vives (la), Càrcer, Gavarda, Manuel
i Sumacàrcer.
Per motius d’economia d’escala, compartint un servei d’estes característiques entre diversos municipis pot facilitar l’obtenció
d’unes prestacions i preus més avantatjosos.
Les dades més rellevants d’este servei són:
-

Empresa adjudicatària: CESPA (FERROVIAL).
Cost del servei:
Preu criteri habitants al mes
Municipis grup A
0,664 €/hab.
Municipis grup B
0,929 €/hab.
Municipis grup C
0,619 €/hab.

Preu criteri habitatges al mes
1,373 €/habit.
1,373 €/habit.
1,373 €/habit.





Municipis del grup A: majors de 5.500 habitants amb 7 recollides setmanals.
Municipis del grup B: menors de 5.500 habitants amb 6 recollides setmanals.
Municipis del grup C: menors de 5.500 habitants amb 4 recollides setmanals.

-

Serveis inclosos en el preu:
o
Horari de recollida nocturn.
o
Reparació dels contenidors danyats per mal ús o ruptura en el temps màxim de 2 dies des de la denúncia
per part de l'ajuntament.
o
Servei mensual de recollida i trasllat de mobles i efectes voluminosos (quinzenal en el cas dels municipis
del grup A).
o
Servei de recollida especial dels contenidors ubicats en la zona de mercat després del dia establert per al
mercat.
o
6 recollides anuals extraordinàries a demanda de l’ajuntament sense cost addicional.
o
Servei de recollida d’animals morts a petició de l’ajuntament quan es detecte la seua presencia.
o
Servei d'atenció als ciutadans 365 dies a l'any.
o
Neteja interna i externa de cada contenidor, en degudes condicions de salut i higiene, amb caràcter
mensual a excepció dels mesos de juliol i agost en què la freqüència serà quinzenal.
o
Instal·lació i recollida d’1 contenidor per cada 3.000 habitants o fracció en el nucli urbà mes 1 per cada
nucli disseminat per al dipòsit de restes de jardineries i podes en període estival.
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o
o
o

Subministrament inicial sense cost de contenidors nous.
Pesatge mensual dels vehicles recol·lectors.
Sistema de control informatitzat del servei de recollida.

1.2.- Recollida fracció resta:

2019

GENER
34.692,62
39.304,63
23.774,59
57.486,06
27.110,00
40.601,51
67.410,00
290.379,41

SUMACARCER
ANTELLA
GAVARDA
CARCER
LA BARRACA
ALCANTERA
MANUEL
TOTAL

FEBRER
31.715,31
35.177,90
21.391,08
53.361,74
33.019,00
35.793,98
61.321,00
271.780,01

MARÇ
33.438,97
36.690,29
23.951,27
56.261,35
35.672,00
37.738,12
66.248,00
290.000,00

ABRIL
36.048,37
38.373,51
23.209,93
60.652,96
41.451,00
41.795,24
74.919,00
316.450,01

MAIG
35.968,37
39.480,84
24.573,59
61.144,09
48.074,00
40.983,10
67.276,00
317.499,99

JUNY
34.505,18
37.385,63
22.651,01
58.055,60
56.945,00
38.942,58
59.115,00
307.600,00

JULIOL
39.573,18
45.578,38
27.862,98
66.582,95
88.652,80
44.662,52
60.207,20
373.120,01

AGOST
40.274,07
46.862,16
28.568,87
67.946,82
85.873,80
45.568,08
59.446,20
374.540,00

SETEMBRE
40.550,84
38.938,96
23.640,71
61.100,66
60.502,80
40.984,83
58.161,20
323.880,00

OCTUBRE
31.915,25
33.602,13
21.586,29
53.697,75
41.788,00
36.018,58
59.592,00
278.200,00

NOVEMBRE
30.940,24
32.885,12
20.418,26
52.057,68
36.640,00
34.918,71
54.960,00
262.820,01

DESEMBRE
34.997,51
38.268,38
26.113,31
60.545,33
42.960,00
40.575,47
66.280,00
309.740,00

TOTAL
424.619,91
462.547,93
287.741,89
708.892,99
598.688,40
478.582,72
754.935,60
3.716.009,44

Comparant les dades de recollida del present any front a les de l’any 2018, tenint en compte la incorporació del municipi de
Manuel, s’ha incrementat la mateixa en 831.576,60 quilos (un 22,37% d’increment).
2.- Recollida i transport a planta d’Envasos Lleugers:
Quan es parla de recollida segregada d’envasos lleugers (EE.LL.), es fa referència als envasos de plàstic (ampolles, pots,
safates), alumini o llauna, a les bosses de plàstic, als brics i, en general, a qualsevol residu d’envàs.
Estos residus es deposi-te’n en els contenidors grocs (veure imatge 1) ubicats en els municipis adherits a este servei.
2.1.- La prestació del servei consta de les següents actuacions:
1.- Recollida i transport dels residus a planta.
2.- Neteja de contenidors, serveis especials i reposició fins el 10% dels contenidors en cas de deteriorament.
3.- Control de quantitats retirades i transportades a planta de selecció i reciclatge.
4.- Control d’incidències i gestions per la resolució de les mateixes.
5.- Gestió de la facturació a ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (opcional)
2.2.- Forma Incorporació:
Subscripció del conveni de la Generalitat Valenciana amb ECOEMBES per part de l’ajuntament interessat.
Acord del Plenari Municipal delegant la gestió en la Mancomunitat.
2.3.- Forma de prestació del servei:
Recollida i transport: Recursos Externs.
Gestió del Servei: Recursos propis. (Departament Medi Ambient Mancomunitat).
2.4.- Preu transport:
177,50 €/contenidor recollit i per any (IVA inclòs).
2.5.- Forma de pagament:
Pagament directe de l’ajuntament adherit al servei contra factura de l’Empresa adjudicatària del servei de recollida i transport.
2.6.- Empresa adjudicatària:
GIRSA (GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS S.A.)
.
2.7.- Finançament servei de transport:
Aportació Mancomunitat: 0%
Aportació ajuntaments: 100%
2.8.- Preu Residus:
A grans trets, es pot resumir de la següent manera:
-

Pagament fixe per contenidors instal·lats.
Pagament variable per quilograms de residus recuperats.

Per fer estos pagaments es té en compte la tipologia del municipi (rural, semiurbà i/o urbà), el seu factor d’horitzontalitat, de
dispersió poblacional, etc.
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A estes quanties mensuals facturades, s’afegeix un Plus Anual Fixe i Variable per efectivitat dels sistema de recollida.
2.9.- Forma de cobrament:
Un mes factura vista emesa per la Mancomunitat, de les quantitats recollides en els municipis adherits a la gestió de
cobrament. Un mes factura vista emesa pels municipis que no estan adherits al servei de gestió del cobrament de la
Mancomunitat de la Ribera Alta. La Mancomunitat efectua liquidació anual pels imports facturats en favor del municipis
adherits a la gestió del cobrament.
2.10.- Municipis adherits al servei:
Alcàntera de Xúquer, Alfarp, Alginet, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Carlet, Cotes, L’Ènova,
Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, La Barraca, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent,
Senyera, Sumacàrcer, Tous, Turís, Villanueva de Castellón.
2.11.- Contenidors d´EE.LL.:
Nombre de
contenidors

Municipi
Alcàntera de Xúquer

12

Alfarp

12

Alginet

71

Antella

10

Barraca d’Aigües Vives(la)

13

Beneixida

13

Benifaió

66

Benimodo

22

Benimuslem

8

Càrcer

12

Carlet

61

Cotes

3

Ènova (l’)

7

Gavarda

16

Guadassuar

26

Llombai

26

Massalavés

14

Manuel

24

Pobla Llarga (la)

24

Rafelguaraf

25

San Joanet

9

Sellent

3

Senyera

11

Sumacàrcer

13

Tous

15

Turís

31

Villanueva de Castellón

40

TOTAL

591

Comparant este nombre total de contenidors de l’any 2019 i el de 2018, resulta que esta anualitat hem incrementat la dotació
de contenidors en els municipis adherits en un total de 110 contenidors addicionals.
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2.12.- Recollida de EE.LL.:
-

Quilograms d’EE.LL. recollits en 2019:
MUNICIPI
Alcàntera de Xúquer

QUILOS TOTALS
17.332

Alfarp

17.094

Alginet

82.114

Antella

9.996

Barraca d’Aigües Vives (la)

12.344

Beneixida

7.814

Benifaió

135.838

Benimodo

24.745

Benimuslem

8.946

Càrcer

14.980

Carlet

103.154

Cotes

4.387

Ènova (l')

8.962

Gavarda

13.923

Guadassuar

39.775

Llombai

27.734

Massalavés

10.032

Pobla Llarga (la)

44.811

Rafelguaraf

31.742

Sant Joanet

8.755

Sellent

3.310

Senyera

15.915

Sumacàrcer

10.061

Tous

8.056

Turís

29.893

Villanueva de Castellón

68.538

TOTAL MUNICIPIS

760.791 quilos

Comparant les dades de recollida del present any front a les de l’any 2018, s’ha incrementat en 97.926 quilos (un
14,77% d’increment).

3.- Recollida selectiva de Paper i Cartró (contenidors blaus):
Quan es parla de recollida segregada de paper i cartró (P/C), es fa referència principalment a: diaris, revistes, llibretes, sobres,
capses de cartró, envasos de paper, papers d'embolicar regals, la publicitat que trobem a les bústies, etc.
Els materials que NO s'accepten són el paper carbó, paper plastificat, cel·lofana, tovallons i paper de cuina usats, papers
bruts, fotografies, cartró per begudes... També cal evitar el lliurament d'espirals, clips, grapes... Qualsevol d'aquests residus
dificulta el procés de reciclatge i pot reduir la qualitat del paper reciclat resultant.
Estos residus es depositen en els contenidors blaus ubicats en els municipis adherits a este servei.
3.1.- La prestació del servei i forma d’incorporació:
Igual que en el cas de la recollida selectiva d’EE.LL.
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3.2.- Preu transport:
El preu de la recollida i transport a planta, de la primera recollida setmanal, l’assumeix la Mancomunitat de la Ribera. La
segona recollida setmanal, en cas de ser sol·licitada, té un cost de: 130,34 €/contenidor recollit i per any (IVA inclòs).
3.3.- Empresa adjudicatària:
GIRSA (SOCIEDAD INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS S.A.).
3.4.- Municipis adherits al servei:
Alcàntera de Xúquer, Alfarp, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Carlet, Cotes, L’Ènova, Gavarda,
Llombai, Massalavés, La Barraca, La Pobla Llarga, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàcer, Tous,
Turís, Villanueva de Castellón, .
3.5.- Contenidors de paper i cartró:

Municipi
Alcàntera de Xúquer
Alfarp
Antella
Barraca d’Aigües Vives (la)
Beneixida
Benifaió
Benimodo
Benimuslem
Càrcer
Carlet
Cotes
Ènova (l’)
Gavarda
Llombai
Manuel
Massalavés
Pobla Llarga (la)
Rafelguaraf
San Joanet
Sellent
Senyera
Sumacarcer
Tous
Turís
Villanueva de Castellón
TOTAL.............

Nombre de
contenidors
8
6
7
11
7
59
21
4
17
50
2
5
10
17
20
14
25
17
7
3
11
11
21
29
30
412

Comparant este nombre total de contenidors de l’any 2019 i el de 2018, resulta que esta anualitat hem incrementat la dotació
de contenidors en els municipis adherits en un total de 32 contenidors addicionals.
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3.6.- Recollida de Paper i Cartó:
-

Quilograms de P/C recollits en 2019:

Municipi
Alcàntera de Xúquer
Alfarp
Antella
Barraca (la)
Beneixida
Benimodo
Benimuslem
Càrcer
Carlet
Cotes
L’Ènova
Gavarda
Llombai
Massalavés
La Pobla Llarga
Sant Joanet
Sellent
Senyera
Sumacàrcer
Tous
Turís
Villanueva de Castellón
TOTAL

Quilos totals
17.590
10.319
8.678
11.279
8.288
24.536
4.948
17.800
82.875
2.678
7.323
12.114
31.397
10.036
39.984
7.998
3.363
14.969
12.061
15.511
44.117
56.693
608.423 quilos

Comparant les dades de recollida del present any front a les de l’any 2018, s’ha incrementat la mateixa en 100.970 quilos (un
19,89% d’increment).
4.- Recollida selectiva de Roba Usada:
Este servei mancomunat s’encarrega de la recollida selectiva i posterior gestió roba usada i altres residus tèxtils en els
municipis adherits de la Ribera Alta
El servei inclou:
 Subministrament, instal·lació, manteniment i neteja de contenidors de recollida selectiva de roba. El nombre
depèn de la població de cada municipi.
 Reposició dels contenidors que presenten desperfectes irreparables.
 Arreplega dels residus amb una periodicitat mínima de 4 dies.
 Trasllat dels residus.
 Gestió dels residus.
 Segur de responsabilitat civil.
La finalitat és reduir la quantitat de residus que es dipositen en els abocadors i possibilitar la reutilització o reciclatge dels
residus de tèxtils.
4.1.- Costos del servei:
La instal·lació de contenidors, recollida dels residus i la seua posterior gestió no suposen cap cost per als municipis adherits
donat que el valor dels residus recuperats cobreixen l’esmentat cost.
4.2.- Ingressos pels residus recuperats:
Pel valor dels residus es produeix una contraprestació econòmica que es detalla a continuació:
500 € anuals + IVA, per cada contenidor instal·lat.
Estos ingressos es destinen a diferents obres socials.
4.3.- Empresa adjudicataria:
HUMANA, S.A.
4.4.- Municipis adherits:
Alfarp, Algemesí, Beneixida, Benifaió, Càrcer, Carlet, Gavarda, La Barraca d’Aigües Vives, La Pobla Llarga i Turís.
4.5.- Forma d’adhesió:
Mitjançant Acord de Ple dels municipis interessats.
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4.7.- Residus recuperats en 2019 (en quilos):
La totalitats dels quilos recuperats és de 149.462,53 quilos, repartits tal i com s´exposa en la taula següent:

Comparant les dades de recollida del present any front a les de l’any 2018, ha augmentat en 8.513,66 quilos (un 6,04%
més).
4.8.- Contenidors per a roba:
Nombre de
contenidors
2
18
1
1
8
2
11
1
4
1
4
53

Municipi
Alfarp
Algemesí
Barraca d’Aigües Vives (la)
Beneixida
Benifaió
Càrcer
Carlet
Gavarda
Pobla Llarga (la)
Sumacàrcer
Turís
TOTAL

El nombre total de contenidors s’ha mantingut estable entre els anys 2018 i 2019.
5. – Resum

MATERIAL
Fracció resta
Envasos Lleugers
Paper i Cartró
Roba usada

QUILOS any 2018

QUILOS any 2019

2.884.432,84
662.865,00
507.453,00
140.948,87

3.716.009,44
760.791,00
608.423,00
149.462,53
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2.2.- Equip Específic d’Intervenció amb Infància i Adolescència
1.

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA: LA INTERVENCIÓ EN LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

La Mancomunitat de la Ribera Alta conta des de l´any 2000 amb programes i serveis d´atenció a la infància i
adolescència, que han anat adaptant-se en cada moment a la normativa legal que regula el seu funcionament. L´evolució
d´aquesta intervenció es pot resumir de la següent manera:

2000-2003

2003-2018

2018-2019

Servei Mancomunat de prevenció
e intervenció en famílies
desfavorides amb menors en
situacions de risc (prevenció de la
violència domèstica)

SEAFI

Nou Model De Serveis Socials

Ordre 17/12/02 de la Conselleria de
Benestar Social, per la que es regulen i
convoquen ajudes dirigides al sosteniment
dels diferents programes i serveis
especialitzats d´intervenció i atenció a
famílies, menors i adopció per al exercici
corresponents a l´any 2003

Llei 26/2018 de 21 de desembre, de la Generalitat
de Drets i Garanties de la Infància i Adolescència
Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat de
Serveis Socials Inclusius de la Comunitat
Valenciana
EEIIA
Instrucció 4/2018 de 8 de juny de la Direcció
General d’Infància i Adolescència

A l’EEIIA (abans SEAFI) de la Mancomunitat s’ha produït un notable increment del nombre de municipis adherits des
de l’any 2008 fins l’actualitat; s’ha passat de 18 municipis fins a 26 que són els que actualment s’atenen.
INCREMENT D’ADHESIONS MUNICIPALS
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Al llarg d’aquests anys s’ha anat consolidant un equip professional d’intervenció en infància i adolescència així com
una metodologia de treball que considerem ha sigut decisiva en l’augment d’adhesions.
La Ribera Alta: distribució actual dels equips d’EEIIA a la comarca.
L´extensió geogràfica de la comarca de la Ribera Alta i l´elevat nombre de municipis (35 municipis) amb la seua
diversitat poblacional, condicionen l’existència de diversos equips específics d’intervenció amb característiques clarament
diferenciades. Existeixen a més de l’EEIIA Ribera Alta; municipis amb EEIIA propi, municipis sense EEIIA i fins i tot un
municipi de la Ribera Alta adherit a un altra comarca per proximitat geogràfica.
L’àmbit d´actuació de l´EEIIA Ribera Alta actualment son 26 municipis , amb una població total de 92.139 habitants.
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Municipis
adherits a
EEIIA Ribera Alta

2.

Municipi
Antella
Alginet
Alcàntera de Xúquer
Benifaió
Beneixida
Benimodo
Benimuslem
Carlet
Càrcer
Cotes
L’Ènova
Guadassuar
Gavarda
Pobla Llarga
Montserrat
Manuel
Montroi
Massalavés
Real
Rafelguaraf
Sumacàrcer
Senyera
Sellent
Sant Joanet
Tous
Vva. de Castellón

Habitants
1.175
13.380
1.291
11.962
651
2.268
653
15.598
1.862
333
887
5.893
1.038
4.452
7.878
2.428
2.867
1.596
2.154
2.335
1.096
1.136
389
504
1.263
7.049

QUÉ ÉS UN EEIIA?

Segons la instrucció nombre 4/2018 de 8 de juny emesa per la Direcció General d’Infància i Adolescència, l’EEIIA és
un equip específic d’intervenció amb la infància i adolescència que ofereix una intervenció especialitzada de caràcter integral,
per tal de promoure el desenvolupament i benestar dels/les xiquets/es i adolescents que es troben en una situació de
vulnerabilitat, risc (amb o sense declaració), desemparament o amb mesures jurídiques de protecció, i amb totes aquelles
persones amb qui es considere necessari intervenir per aconseguir el o els objectius establerts en el pla de treball. Aquest
equip específic té caràcter interdisciplinari, és d’àmbit municipal, i seran els Serveis Socials d’Atenció Primària Bàsica els
encarregats de la derivació de les intervencions que consideren pertinents.
a.
b.
c.

d.
-

e.
-

Principis rectors
L’interès superior del xiquet, xiqueta o adolescent serà el referent bàsic per a la presa de decisions i la
intervenció.
El principi d’intervenció mínima.
El respecte als drets i necessitats bàsiques de les unitats familiars o de convivència.
Objectius
Afavorir estratègies i recursos personals d’afrontament, autoprotecció, factors de resiliència i eficàcia
relacional amb els xiquets, xiquetes i adolescents atesos/es.
Reforçar la capacitat relacional de la unitat familiar o de convivència incloent la relació conjugal,
paterna/materna-filial i fraternal i generar pautes de criança adequades.
Establir dinàmiques de treball en xarxa amb tots els sistemes implicats.
Funcionament bàsic
Es tracta d’un recurs específic on s’arriba a través de la derivació des dels Serveis Socials d’Atenció
Primària Bàsica. Les actuacions dins de la intervenció podran ser individuals, familiars o grupals i es
realitzaran mitjançant les tècniques d’orientació psicosocial, mediació i psicoteràpia, amb la finalitat
d’aconseguir els objectius plantejats realitzada la valoració i diagnòstic de la situació.
La majoria d’edat no serà en ningun cas motiu de finalització de la intervenció si aquesta és necessària.
Criteris d’inclusió
Que els pares/mares o representants legal accepten participar en la intervenció de l’equip específic encara
que siga amb una consciència parcial del problema i motivació externa.
Que hi haja almenys la presència d’un adult capaç d’exercir funcions parentals.
Que hi haja pronòstic de recuperació (excepte en els casos que la intervenció es realitze per a determinar el
pronòstic de recuperació), es dir, que amb els recursos de l’Equip Específic existeixen possibilitats que es
puga corregir la situació observada i que les figures parentals puguen resoldre els problemes que els
impedeixen o limiten per atendre adequadament als seus fills i/o filles.
Infància i adolescència objecte d’atenció primària
Casos d’abusos, violència i qualsevol tipus de maltractament patit o exercit.
Casos de desprotecció moderada o greu front a casos de risc o desprotecció lleu.
Casos amb expedient obert en el sistema de protecció on la separació del xiquets, xiquetes i adolescents
s’establirà en funció dels resultats de la intervenció.
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3.

Casos en els que s’ha valorat que l’inici del tractament es imprescindible per mantenir als xiquets, xiquetes i
adolescents en el domicili familiar.
Casos en els que s’ha valorat un millor pronòstic familiar.
Casos en els que existeixen fills i/o filles de curta edat.
Casos de famílies amb nadons amb antecedent de desprotecció greu cap a altres fills o filles.

L’EEIIA RIBERA ALTA

L’ EEIIA de la Mancomunitat donant prioritat a la protecció i promoció del benestar dels menors, pretén facilitar i
millorar la qualitat de vida de les famílies que s’atenen, per tal d’afavorir el procés evolutiu dels xiquets/es i adolescents, i
ajudar a tots els membres de la família a recuperar i/o potenciar els recursos personals i interpersonals, així com la seua
integració en la comunitat.
a. L’equip de professionals
L’equip professional de l’EEIIA de la Mancomunitat de la Ribera Alta ha estat conformat al llarg del 2019 per quatre
psicòlogues i una pedagoga a jornada completa, totes elles amb formació específica en intervenció familiar, desenvolupament
infantil i adolescent i sistema de protecció.
Contem també amb dues educadores socials a jornada a completa que desenvolupen tasques d’intervenció amb les
famílies i els menors, i realitzen la seua intervenció fonamentalment dins del domicili familiar.
A més a més, l’equip conta amb formació específica en aferrament adult i infantil, trauma, dol i mediació familiar
Els professionals de l’EEIIA ens desplacem a cadascun dels municipis de la comarca adherits al servei, i així
apropem el recurs mancomunat fins el context geogràfic de residència de les famílies, i facilitem d’aquesta manera l’accés al
mateix. Aquest aspecte resulta prioritari per al nostre servei.
El servei s’ofereix a la població, dos vesprades setmanals. Atenem tant en la seu de la mancomunitat (a aquelles
famílies que ho prefereixen), com al domicili familiar, per tal de poder ajustar-se a l´horari escolar.
b. Xarxa de professionals. Coordinacions
Com ja sabem, el treball en xarxa és un element fonamental de cara a la protecció dels menors. La coordinació
entre els professionals, implicats en cada pla d’intervenció social, educatiu i familiar (PISEF), és prioritària per aconseguir una
major qualitat en la intervenció amb aquelles famílies que necessiten d’un treball global i pluridisciplinari. Una bona coordinació
de la xarxa de professionals serà garant d’una protecció integral dels menors.
Tan sols si analitzem l’àrea social, de la qual formem part, tenim contacte directe amb 10 Equips Socials Base (6
d’ells municipals i els altres 4 mancomunats, abastant estos últims un total de 20 municipis).
El personal de l’EEIIA conforma un equip específic, amb funcions distintes a les de l’equip municipal de Serveis
Socials Generals però sempre complementàries entre si. Per tant, les intervencions es realitzaran sempre en coordinació amb
l'equip municipal de Serveis Socials Generals.
ÀREA SOCIAL
10 Equips socials base (6 ESB municipals + 4 ESB mancomunats)
Direccions Territorials de distints àmbits (infància, dona, ...)
Centres de protecció i reeducació
Altres recursos especialitzats (CAVAS, ESPILL, centre dona 24h, centres d´acollida de
dones, tallers socials…)
El fet de ser un servei mancomunat suma als Serveis Socials Municipals un equip de professionals de diferents
disciplines, la qual cosa possibilita una intervenció global i més completa. El treball entre l’Equip Social Base i el Servei
Específic s’amplia i s’optimitza, ja que:
Permet delimitar millor els rols dels professionals de l’àrea de Benestar Social dins de la comarca de la Ribera Alta, al
quedar millor establertes i completament diferenciades les funcions dels equips socials de base i les de l’EEIIA.
Potència la consistència de l’equip d’infància i adolescència com a recurs específic en l’àmbit de la protecció dels
menors a la comarca de la Ribera Alta.
Permet unificar criteris de treball amb els diversos equips socials de base municipals, la qual cosa suposa un clar
avantatge en la intervenció comarcal amb els xiquets/xiquetes i les seues famílies.
Facilita la continuïtat de la intervenció i seguiment amb les famílies que canvien de municipi, sempre i quan es
mantenen dins de l’àmbit geogràfic de la Ribera Alta, tractant-se d’una qüestió especialment rellevant quan parlem de
menors en situació de risc.
A banda de l’àrea social, ens resulta interessant ressaltar el gran nombre de recursos i professionals que pertanyen
a la resta d’àrees i amb qui ens hem de conèixer i tindre contacte per tal de donar cobertura a tots els municipis als que
atenem.
En concret considerem fonamental la coordinació fluida amb l’àrea escolar, ja que són agents prioritaris en la
detecció i protecció dels menors i necessàriament formen part de la vida de les famílies. Per aquest motiu, ens esforcem per
tal de generar una comunicació fluida i una mirada consensuada i respectuosa de cara a les famílies, per afavorir així el
procés de protecció caminant en una mateixa direcció.
Des de l’EEIIA destinem part del nostre temps en donar a conèixer el servei, sensibilitzar i formar a la comunitat
educativa en relació a la protecció infantil. La mobilitat i canvis del personal d’aquesta àrea, ens obliga a tindre que donar
continuïtat a aquesta tasca.
Al següent quadre mostrem la totalitat de centres susceptibles de coordinació per a cobrir els 26 municipis:
ÀREA ESCOLAR
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CENTRES
EDUCACIÓ
PRIMARIA

1 CEIP l’Ènova
2 CEIP Guadassuar
2 CEIP La Pobla llarga
1 CEIP Montserrat
1 CEIP Manuel
1 CEIP Montroi
1 CEIP Massalavés
1 CEIP Rafelguaraf
1 CEIP Real
1 CEIP Senyera
1 CEIP Tous
3 CEIP Villanueva de Castellón
1 CEIP Almussafes
1 CEIP Càrcer

1 CEIP Antella
4 CEIP Alginet
1 CEIP Alcàntera de Xúquer
3 CEIP Benifaió
2 Centres educatius.
CRA Escoles del Xúquer
(Sumacàrcer /Gavarda)
1 CEIP Benimodo
2 Centres educatius.
CRA La Ribera Alta
(Benimuslem /Sant Joanet)
4 CEIP Carlet
3 Centres educatius.
CRA La Vall Farta
(Sellent /Cotes /Beneixida)

12
INSTITUTS
EDUCACIÓ
SECUNDARIA

1 IES Alginet
1 IES Alberic
1 IES Càrcer
1 IES Guadassuar
1 IES Pobla llarga

1 IES Benifaió
2 IES Carlet
1 IES Montserrat
1 IES Villanueva de Castellón
1 EFA La Malvesia
1 IES L’Alcúdia

13
ESCOLES
INFANTILS
MUNICIPALS

Escola Infantil Benimodo
Escola Infantil Guadassuar
Escola Infantil Montserrat
Escola Infantil Tous
Escola Infantil Montroi
Escola Infantil Manuel

Escola Infantil Gavarda
Escola Infantil Pobla llarga
Escola Infantil Carcer
Escola Infantil Alginet
Escola Infantil Real
Escola Infantil Sumacàrcer
Escola Infantil Almussafes

Com hem comentat anteriorment en el nostre cas resulta molt complicat fer xarxa estable i coordinada. Aquest
aspecte es fa més patent en les àrees de salut i justícia. Per la nostra part, malgrat les dificultats existents per poder tenir un fil
de comunicació directe amb aquestes àrees a nivell general, observem que amb el pas del temps anem aconseguint xicotets
avanços, de manera que aquests professionals també ens contemplen en les seues intervencions.
En ambdues àrees mantenim contactes per tal d’aconseguir el nostre objectiu i coordinar les nostres actuacions.
ÀREA SALUT
4
HOSPITALS

4
USMIA

4
USM ADULTS
26
CENTRES DE
SALUT
4
UCA
1
UPCCA

4.

ÀREA JUSTICIA

Hospital de Xàtiva
Hospital La Ribera Alzira
Hospital General Valencia
Hospital La Fe Valencia
Xàtiva
Sueca
Torrent
Valencia
Carlet
Xàtiva
Sueca
Torrent
Centres de salut o consultori mèdic
de cadascun dels municipis adherits

7
JUTJATS

6
GUARDIA
CIVIL

Alzira
Xàtiva
Torrent
Valencia
Mancomunitat Ribera Alta

22
POLICIA
LOCAL

INFANCIA I ADOLESCENCIA ATESA AL 2018. DADES QUANTITATIVES.
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Carlet
Alzira
Xàtiva
Picassent
Valencia
Equip tècnic Fiscalia de Menors
Tècnics de mesures judicials
Carlet
Llombai
Carcer
Villanueva de Castellón
Alberic
Sueca
22 cossos de policia local
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EXPEDIENTS ATESOS AL 2019

331

Expedients INICIATS ANTERIORMENT no finalitzats

206

Expedients OBERTS al 2019

125

EXPEDIENTS TANCATS AL 2019

SESSIONS ANUALS

142

3.047

SESSIONS PRESENCIALS ANUALS

REUNIONS DE COORDINACIÓ

Xiquet/Xiqueta
Progenitor/a, Tutor/a, Guardador/a,
Familiar
Grupals

719
1.722
606

2.669
Àmbit Social
1.777
Àmbit Sanitari
131
Àmbit Educatiu
647
Àmbit Judicial
55
Direcció Territorial
59
Mesura Jurídica de
Acolliment Família Extensa
Protecció
Acolliment Família Educadora

REUNIONS DE COORDINACIÓ

SITUACIÓ DEL XIQUET/XIQUETA I/O
ADOLESCENT I CIRCUMSTÀNCIES
FAMILIARS

NOMBRE PROFESSIONALS

6
19

Acolliment Residencial
Situació de Vulnerabilitat

MOTIUS D’INTERVENCIÓ

47

260

Maltractament Físic

51

Maltractament Emocional

132

Negligència

178

Abús Sexual

17

Salut Mental / Addiccions

88

Violència de Gènere

47

Violència Filio-Parental

34

Separacions/Divorcis

133

Assetjament

10

Altres

260

Tècnics Superiors
Tècnics Mig

5
2
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2.3.- Servei d’Igualtat
ÀREES D’INTERVENCIÓ
1. Perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals.
1.1 Pla de Formació a la plantilla de la Mancomunitat (Accions 15 i 16 del II PIO) - 125 participants.
1.1.1
Formació Bàsica en Igualtat
1.1.2
Incorporació de la perspectiva de gènere.
1.2 Pla de Formació pels Ajuntaments de la Ribera Alta- 129 participants
1.2.1
Formació bàsica en Igualtat
1.2.2
Incorporació perspectiva de gènere

1.3

1.4

1.5

1.6

Formació en Igualtat. Píndoles d’igualtat.
1.3.1
Projecte “Et Formem” 2019
Labora. (10 participants).
1.3.2
Grups d’alfabetització
lingüística de l’Ajuntament
d’Algemesí. (83 dones).
1.3.3
Grup de Dones Ajuntament
Benifaió. (12 dones).
Elaboració i difusió d’un glossari de
termes bàsics d’igualtat pels Ajuntaments
de la RA.
Revisió del llenguatge administratiu en els
documents escrits del Departament de
Personal. (Convocatòries de borses
d’ocupació)
Elaboració d’estadístiques de gènere en
les activitats de la Mancomunitat.
1.6.1
OMIC,
Multes,
Promoció
Econòmica.
1.6.2
Participació
en
projectes

europeus: SOLID, INVOLVE i YDSI
2.

Accions de Promoció de la igualtat
Cursos d’apoderament i d’alfabetització per a dones.
2.1.1
Ajuntament de Algemesí.-83 dones
2.1.2
Grup de Dones d’Alzira- 5 dones
2.1.3
Grup de Dones de Benifaió- 12 dones.
2.2 Curs bretxa digital per a dones en col·laboració amb
LABORA en l’Ajuntament de Carlet- 10 participants.
2.3 Tallers 8 Mars “Dia de la Dona” CEIP Santa Bárbara
Benifaió.
2.4 Disseny i difusió en xarxes socials de la Campanya 8
Mars “Vaga Feminista”. Cartell d’Elena Just i Castillo.
2.5 Disseny, promoció i difusió de les campanyes.
2.5.1
Desmitificació de l’Amor Idíl·lic.
2.5.2
Campanya per als IES “Llistat d’Spotify de
cançons no sexistes”
Edicions Ajuntament Algemesí
2.5.3
Noves campanyes per a Xarxes
Campanya
de
Nadal
“Regala
corresponsabilitat-regala Futur”. “Campanya pati i escola”
https://diversitat.manra.org/campanyes-de-sensibilitzacio/
Reunió de coordinació amb el Centre Dona Rural en Iàtova.
Assistència a la Jornada de Bones pràctiques municipals en igualtat 02 d’agost Villar del Arzobispo.
Creació Associació “La veu de les dones de Guadassuar”
Col·laboració amb el projecte de l’àrea de Salut de la Ribera “RIU”, formació en l’àmbit de la salut per a dones
immigrants. (2 sessions formatives per als grups de dones d’Algemesí)
2.1

2.6
2.7
2.8
2.9

05/11/1…

10/09/1…

05/11/1…

10/09/1…

02/05/1…

07/05/1…

02/05/1…

18/02/1…

30
20
10
0

10/01/1…

Participants

Grups de Dones
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3.

Plans d’igualtat.
3.1 Elaboració I PIO intern d’Ajuntaments de la Ribera Alta: Gavarda, Benimodo, Benimuslem, la Pobla Llarga, i
Alcàntera del Xúquer.
3.2 Fase diagnòstica Plans d’igualtat interns a Alberic, Massalavés, i Guadassuar.
3.3 Visat plans d’igualtat en les empreses de la Ribera Alta 5 Plans visats.

4.

Accions de prevenció de la violència de gènere
4.1

4.2
4.3
4.4

25-N dia internacional de l’eliminació de la violència contra les dones.

4.5
4.6
4.7

5.

Jornada Presentació campanya “10 Conceptes clau en l’estat de Dret” el dia 02.04.2019
4.1.1
Presentació de la campanya en L’Alcúdia, Pobla Llarga, Sellent, Sumacàrcer, Alcàntera de Xúquer,
Montserrat, l’Ènova, Tous, Benimuslem, Càrcer, Beneixida, Llombai, Alfarp, Massalavés, Gavarda,
Benimodo, Antella i Guadassuar. 18 Municipis
4.1.2
Elaboració d’un Protocol Comarcal d’atenció i derivació de víctimes de VG i creació de la Xarxa de
Punts Socials.
4.1.3
Formació sobre el contingut del Protocol Comarcal als Serveis Socials dels Ajuntaments de la
Ribera Alta el dia 20.06.2019- 25 participants
Disseny de la campanya “comerços compromesos” i creació de la Xarxa de Punts Segurs amb l’associació de
comerciants de L’Alcúdia (L’Alcúdia Qualitat) i de Guadassuar (AGUCOS). 2 campanyes.
Ponència en la Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana sobre l’Ús dels Fons del Pacte Estatal de VG
el dia 30.10.2019

4.4.1
Tallers CEIPs Domènec i Hernández de Villanueva de Castellón.
4.4.2
Tallers Ceip Balmes i San Francesç de Guadassuar
4.4.3
Tallers IES Vicente García de Villanueva de Castellón.
Disseny i difusió a les Xarxes Socials de la campanya de la Mancomunitat per al 25-N (Vídeo).
4.5.1
Programació a les Xarxes dels dilluns de pandèmia.
Participació en Plans de Protecció Local a l’Alcúdia, Montserrat i Pobla Llarga.
Disseny i elaboració de les noves mesures comarcals de la 2a resolució del PVG.
4.7.1
Disseny dels Tallers de prevenció de VG per als CEIPs dels Ajuntaments adherits a la 2a resolució
PVG.
4.7.2
Disseny i elaboració d’un Protocol d’atenció per als Punts Violeta i desenvolupament dels materials
amb criteris d’accessibilitat. Difusió a les Xarxes de la campanya del 25-N del Institut de les Dones
de la GVA.

Estadístiques de les dones ateses per àrea.

ÀREA TEMÁTICA
Formació
Associacionisme i participació
Tràmits administratius
TICs
Igualtat
Violència de gènere

Nº ATENCIONS
83
4
83
10
95
35
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2.4.- Servei especialitzat de Prevenció Comunitària (addiccions)
Una Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) és un servei públic comunitari que té com
a objectiu principal la prevenció de les drogodependències. La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives
(endavant UPCCA) de la Mancomunitat de la Ribera Alta ha adequat els programes i activitats d’aquesta UPCCA atenent a les
prioritats en matèria de drogodependències en la Comunitat Valenciana i tenint present les necessitats de la població
mancomunada.
Les UPCCA’s són centres acreditats per la Conselleria de Sanitat, des de la Direcció General de Assistència
Sanitària i el seu Servei de Gestió en Drogodependències, la qual cosa garanteix les condicions de qualitat i idoneïtat d'aquest
servei. Molt prop de tu tens una UPCCA: la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives de la Mancomunitat de
la Ribera Alta disposada a treballar per tu i per a tu en la prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius des
de tres diferents àmbits: l'escolar, el familiar i el comunitari.
L'objectiu del servei de Prevenció de la UPCCA de la Mancomunitat de la Ribera Alta és desenvolupar, coordinar i
impulsar actuacions de prevenció basada en l'evidència i amb programes universals per a tota la població i també amb
programes selectius a la població de risc, en els diferents sectors de la població de la nostra Mancomunitat.
Durant aquest any s’han dut a terme diferents activitats i intervencions en pràcticament el 100% dels municipis
que s’han adherit durant aquest període (gener - desembre 2019) a aquesta Mancomunitat (21 municipis: L’Alcúdia, Alfarp,
Alginet, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carlet, Catadau, l’Ènova, Gavarda, Llombai, Masalavés, Montserrat, Montroy, la
Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sumacàrcer, Tous, Turís i Villanova de Castelló amb un total aproximat de 99.868
habitants).
Mitjançant intervencions en i amb els 21 Ajuntaments i altres institucions públiques, la UPCCA de la Mancomunitat
de la Ribera Alta aporta recursos tècnics que permeten la implantació d'intervencions preventives per a la reducció de la
demanda de drogues i dels riscos i danys associats al seu consum. Així mateix es realitzen actuacions, amb caràcter anual, o
puntual dirigides a la iniciativa social i a ens locals que desitgen contar amb serveis i projectes de prevenció en matèria de
drogodependències des d'aquesta UPCCA.
Els programes portats a terme i els quals estan en estudi intenten seguir els principis d'actuació assenyalats per la
Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016 i el Pla Autonòmic Valencià vigent i des d'ara el Pla Mancomunat de prevenció
en conductes addictives aprovat a 2016 amb un vigència fins al 2020.





CORRESPONSABILITAT SOCIAL dels municipis en la solució del fenomen de les drogodependències.
PROMOCIÓ DE LA SALUT dels nostres municipis.
REDUCCIÓ DE DANYS associats al consum.
Els COMPONENTS DELS PROGRAMES de prevenció de la nostra UPCCA:
o
o
o
o
o
o

Coneixements (efectes drogues, influència mitjos comunicació, consum dels parells).
Afectivitat (autoestima, actituds, creences, valors ).
Habilitats front al consum (cognitiu-conductuals, xarxes no-consumidors).
Habilitats socials globals (comunicació, asertividad, pren decisions, resolució problemes).
Activitats extracurriculares (esports, activitats culturals, temps lliure).
D’altres (exercicis a casa, implicació pares, participació comunitària).

Aquestes tasques preventives s’han realitzat en tres àmbits diferents: escolar, familiar i comunitari, mitjançant
programes educatius dirigits a influir de forma positiva en les actituds, la motivació i el comportament dels individus respecte a
l’ús de les drogues, així com programes encaminats a aconseguir aquestos objectius mitjançant l’establiment de les
estratègies adequades per fer front al problema.
Es tracta, en definitiva, de possibilitar el canvi de formes de pensar i de la manera d’actuar. Un canvi dirigit a:
aconseguir la maduració i responsabilitat de les persones, potenciant l’augment de les capacitats personals i la millora de la
qualitat de vida.
Els programes aconsegueixen:







Incrementar coneixements.
Modificar actituds.
Promoure habilitats socials / resistència.
Reduir el consum esperat.
Retardar l'edat d'inici.
Dotar de competències als xiquets i adolescents.

Les tasques preventives realitzades han estat les següents:


Àmbit escolar:
o
o
o
o
o
o
o

Programa de prevenció de les drogodependències. Construye tu mundo, Órdago i Banc d'eines.
Cinema i Valors. Necessitat i utilitat educativa de l'alfabetització visual (Àmbit escolar)
Prevenir per a viure i Banc d'eines àmbit escolar -infantil i primària (Àmbit escolar)
Prevenir per a viure
Alcohol com menys millor; millor gens? en centres IES.
Programa PREV-TEC (ús i abús de mòbils, gamming i xarxes socials)
Programa LUDENS (joc patològic on-line)
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Àmbit familiar:

o
o


Programa de prevenció de les drogodependències.
Comunicació és prevenció. Formació de Pares

Àmbit comunitari:

o
o

Programa de Sensibilització i Difusió de la unitat de prevenció a la població sobre prevenció de
drogodependències.
Programa d'atenció a pares d'adolescents d'inici en el consum de cànnabis.

PROGRAMES DE PREVENCIÓ UNIVERSAL DE LES DROGODEPENDÈNCIES PER A PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA


L'EDUCACIÓ PER A LA SALUT COM A ESTRATÈGIA



PROGRAMA BANC D'EINES



EL CINEMA EN L'ENSENYAMENT I EDUCACIÓ EN VALORS



"PREVTEC 3.1"



"LUDENS"



“CONSTRUYE TU MUNDO”



"TODO SOBRE EL ALCOHOL"



"SALUT EN CURS"



"PASA LA VIDA"



INFORMACIÓ, XARRADES, TALLERS...



PROGRAMES DE PREVENCIÓ SELECTIVA DE LES DROGODEPENDÈNCIES PER A PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

PROGRAMES DE PREVENCIÓ INDICADA DE LES DROGODEPENDÈNCIES PER A POBLACIÓ GENERAL
PROGRAMA DE FORMACIÓ DIRIGIT A JOVES EN SITUACIÓ DE RISC

PREVENCIÓ ÀMBIT FAMILIAR


SERVEI D’ATENCIÓ I ORIENTACIÓ FAMILIAR:



PROGRAMA: “APRENDRE A COMUNICAR”



CURS ONLINE PER A PARES I MARES “EN FAMÍLIA”



PROGRAMA DE ORIENTACION FAMILIAR EN DROGODEPENDÈNCIES.

FASES D’INTERVENCIÓ DE LA UNITAT DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE LA MANCOMUNITAT DE LA
RIBERA ALTA.
1) Fase de planificació i investigació:
Aquesta fase està duguent-se a terme de forma continuada donada la progressiva adhesió durant els tres primers
mesos de desenvolupament del programa :
Activitats:
a) Investigació: Detecció de les necessitats i identificació dels factors de risc en la població diana.
b) Identificació dels recursos (Humans i materials) dels municipis.
c) Disseny de metes i objectius de la prevenció atenent als recursos i necessitats de cada població.
d) Establiment d’estratègies d’intervenció per afavorir l’increment de la motivació i participació de professors,
pares/mares, metges..., sobre aquest problema.
e) Establiment de canals de comunicació i assignació de tasques.

2) Fase d’intervenció:
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Aquesta fase s’ha dut a terme a partir del tercer mes d’inici del programa.
Activitats:
Elaboració d’un programa de treball per fases dins del àmbit familiar, emprant el material elaborat a tal efecte on el
principal objectiu és la comunicació familiar, una estratègia imprescindible per a millorar les relacions familiars i
capacitar als pares per a la prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius.
Recollida d’informació per a la realització d’una base de dades: ajuntaments, col·legis, àrees i centres de salut,
associacions i col·lectius culturals, mitjans de comunicació de la Mancomunitat.
Presentació a tots els ajuntaments de la Mancomunitat del servei (informació de la UPCCA i les directrius generals del
Pla d’actuació a desenvolupar).
Convocatòria a nivell municipal per realitzar la presentació de la UPCCA : xerrada - col·loqui i passe d’un vídeo sobre
prevenció comunitària.
Col·laboració d’un grup de voluntaris-professionals per col·laborar en el programa de prevenció “Punt d’encontre”.
Reunió amb els treballadors socials de la Mancomunitat: presentació de la UPCCA i establir línies comunes
d’actuació.
Reunions amb els professors de cadascun dels col·legis per concretar la intervenció en l’àmbit escolar, programa de
formació de professors i programa de prevenció escolar.
Sessió de formació amb els professors: Elaboració del material, full de seguiment i qüestionari per a professors.
Elaboració de qüestionari de percepció de risc familiar (Perfil).
Aplicació del programa Construye tu Mundo i Banc de Ferramentes a secundària.
En coordinació amb el CEFIRE em realitzat una sèrie de cursos de 30 hores de durada anomenats “Educació per a la
salut. Prevenció de drogodependències” per als professors dels centres dels municipis adherits a aquest servei.
Organització i realització de les Escoles de pares/mares on els temes a tractar foren 1 er. Comunicació és prevenció
Conceptes Bàsics / 2on. Comunicació es prevenció: Tipus de comunicació / 3er Comunicació es prevenció:Dèficits i
Barreres de Comunicació.
Col·laboració amb el Màster de la Universitat de València i els tallers específics de substàncies com l’alcohol, la
cocaïna i la cànnabis del Pla Nacional sobre Drogues coordinant i tutoritzant tant l’elaboració com el desenvolupament
dels apartats de prevenció de cadascun dels temaris, així com el conveni de formació de professionals en pràctiques.
Col·laboració amb la Universitat de València.
Intervenció clínica en famílies amb adolescents que s’han iniciat en el consum de drogues duent a terme el següent
pla d’intervenció.

















Fase d’Avaluació: (2 sessions)






Fase d’intervenció: (6 sessions tant individuals com familiars)








◙

Informació i canvi d’actitud davant les drogues.
Entrenament en comunicació i control emocional.
Capacitació psicològica: habilitats socials i familiars.(resolució de problemes, autoconcepte, asertivitat...)

Avaluació de la intervenció: (1 sessió)



◙

Avaluació del consum.
Ambient familiar.

Alta i seguiment.
Remetre a UCA i/o Salut Mental. (Aquest programa es realitzarà amb la col·laboració d’altres entitats:
Centre de Salut (Pediatres), SEAFI, UCA i Salut Mental.)

Informació i sensibilització sobre Drogodependències en els mitjans de comunicació mitjançant Las Provincias i el
Levante.
Realització de seleccions de personal a la Mancomunitat de la Ribera Alta i als diferents municipis.

Contactes:
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘

Salut Pública d’Alzira
CEFIRE de Xàtiva i Torrent: Intervenció col·legis i formació professorat.
Serveis Socials dels ajuntament mancomunats: Coordinació activitats.
Gabinets Psicopedagògics municipals i escolars: programació intervenció a nivell municipal i escolar.
Associació “Punt d’encontre. Un bon pas”
Federació de Municipis.
Universitat de València, ADEIT. Universitat Catòlica
Universitat de València
Unitat de Conductes Addictives en Alzira.

3) Fase d’avaluació:


Avaluació de les necessitats i recursos de la Mancomunitat.



Qüestionari de dades sociodemogràfiques del municipi per a l’elaboració de la base de dades. (Distribució i recollida
dels qüestionaris).



Avaluació d’hàbits, informació i actituds front a les drogues: professors i alumnes de 1 er, 2on, 3er, 4art d’ESO.
(Distribució i recollida dels qüestionaris)



Full d’avaluació de les sessions d’intervenció a l’aula (distribució).



Avaluació de la percepció de risc i estils de comunicació familiar.

Àmbit Comunitari
42

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2019

-

Informació, orientació i assessorament especialitzat.
Sensibilització sobre la problemàtica derivada de l'ús/abús de drogues o altres trastorns addictius, etc.
Les campanyes municipals poden ser diverses, des d’organització i/o participació en setmanes temàtiques àmplies com
“setmana de la salut”, “setmana de prevenció”, etc., passant per exposicions, divulgació de cartells, campanyes centrades
en certs segments de població com ara mestresses de casa, escolars, pares, etc. o basades en la celebració d’algun dia
especial com “Dia Mundial sense Tabac” o festa local. Aquestes campanyes es programen segons les circumstàncies
particulars que el municipi propose. Es tracta doncs de coordinar, col·laborar i assessorar en iniciatives, que poden ser
molt diverses, que ixen de necessitats d’algun municipi.
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2.5. Serveis Socials Generals
INTRODUCCIÓ
Els serveis socials generals de la Mancomunitat de la Ribera Alta comprenen una sèrie d’actuacions i recursos destinats a
previndre la marginació i promoure la integració d’aquelles persones o famílies que per diferents motius (dificultats
econòmiques, manca d’autonomia personal, dificultats d’integració social, etc.) necessiten ajuda i protecció social. La seua
finalitat és promoure el desenvolupament ple de l'individu i dels grups en què s'integra, potenciant la seua participació en la
busca de recursos.
POBLES ADHERITS AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS GENERALS











Benimuslem.
Gavarda.
Massalavés.
Tous.
Antella
Montserrat
Benimodo
Sumacàrcer
Beneixida.

EL NOSTRE EQUIP SOCIAL DE BASE






0,5 Personal de coordinació.
2 Educadores socials
6 treballadors/ores socials
1’5 personal administratiu de suport.
0’75 personal d’assessorament jurídic

PROGRAMES DELS SERVEIS SOCIALS GENERALS
El Sistema de Serveis Socials Generals de la Mancomunitat de la Ribera Alta està constituït per un conjunt de programes que
tenen com a finalitat contribuir al benestar social de les persones usuàries mitjançant la prevenció, eliminació o tractament, en
el seu cas, de les causes que impedeixen o dificulten el ple desenvolupament de les persones, famílies o dels grups en què
s'integren. Els programes que els componen són els següents:



PROGRAMA D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ, ASSESSORAMENT I TRAMITACIÓ DE PRESTACIONS

Expedients oberts des de 1 de gener de 2019 fins 31 de desembre de 2019: 739
Intervencions obertes, o que han estat obertes, des de 1 de gener de 2019 fins 31 de desembre de 2019: 6282


PROGRAMA DE SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

Intervencions obertes o que hagin estat obertes Des de 01/01/2019 fins a 21/12/2019 en servei d’ajuda a domicili.
DADES EXERCICI 2019
NÚMERO D’UNITATS FAMILIARS ATESES

132

NÚMERO DE PERSONES BENEFICIÀRIES

172

PERSONES MAJORS

131

PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

41

ALTRES (SAD SOCIOEDUCATIU)

-

BAIXES EN EL SERVEI

34
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PROGRAMA PER A LA PREVENCIÓ I INSERCIÓ SOCIAL
INTERVENCIONS INDIVIDUALS EN 2019:
N.º derivacions per UTS: 56
Sector poblacional:
Família Infància: 3
Persones en situació de necessitat: 1
Discapacitats: 5
Dona: 26
Tercera Edat: 18
INTERVENCIONS GRUPALS EN 2019:
Grups autoajuda persones cuidadores: 56 participants
Curs Cuidadors No Professionals validat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives: 60 participants
PROGRAMA DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA I POBRESA ENERGÈTICA

PERSONAL:
5 treballador/es socials: 37,5 HORES 12 MESOS
2 treballadora social: 18’75 HORES 12 MESOS
2 educadores socials: 37,5 HORES 12 MESOS
COST DE PROGRAMA: 119.653’15
SUBVENCIÓ ATORGADA EXERCICI 2019: 113.000€
APORTACIÓ DIPUTACIÓ: 89.750€
APORTACIÓ AJUNTAMENTS: 29903,15€
COST DEL PROGRAMA PER HABITANT: 1,73 EUROS / ANY
N.º de sol·licituds 246
N.º de sol·licituds estimades 232
N.º de sol·licitud desestimades 14
N.º Unitats familiars ateses 206
N.º de Persones beneficiàries 554.
Nº de persones que han aconseguit inserció laboral 38
- Nº Ajudes per a l'ús de la vivenda habitual. 134
- Nº Ajudes en circumstàncies de greu o urgent necessitat. 33
- Nº Ajudes destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars. 88
Ajudes tècniques per a majors
N.º de sol·licituds: 9
N.º de sol·licituds estimades: 9
N.º de sol·licitud desestimades: 0
N.º Unitats familiars ateses: 9
N.º de Persones beneficiàries: 11
PROGRAMA DE CLUBS DE CONVIVÈNCIA
COST DE PROGRAMA: 7.302’37 €
SUBVENCIÓ ATORGADA EXERCICI 2019: 7.142,00€
APORTACIÓ DIPUTACIÓ: 7,142 €
APORTACIÓ AJUNTAMENTS: 160’37 €
ACTIVITATS REALITZADES:
4 VIATGES CULTURALS
4 TALLER EXPERIÈNCIA EMOCIONAL AMB INFANTS
1 TALLER PER A DONES
1 TALLER ACTIVITAT FÍSICA PER A MAJORS
PROGRAMA DE COOPERACIÓ
COST DE PROGRAMA: 7.596’45 €
SUBVENCIÓ ATORGADA EXERCICI 2019: 5.000€
APORTACIÓ DIPUTACIÓ: 2.500 €
APORTACIÓ AJUNTAMENTS: 5.096’45 €
ACTIVITATS REALITZADES:
4 VIATGES CULTURALS
6 TALLER NADALENCS PER A MENORS
2 TALLER PER A DONES
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7. PROGRAMA D’INFORMACIÓ
COST DE PROGRAMA: 4.535’31 €
SUBVENCIÓ ATORGADA EXERCICI 2019: 4500€
APORTACIÓ DIPUTACIÓ: 2250 €
APORTACIÓ AJUNTAMENTS / ENTITATS: 2.285’31 €
ACTIVITATS REALITZADES:
3 LLIBRETES PUBLICITARIES
7 TRÍPTICS INFORMATIUS
7 ROLL UP
4 ALTRES
8. PROGRAMA D’ATENCIÓ AL MENOR EN RISC.
PERSONAL:
5 treballador/es socials: 37,5 HORES 12 MESOS
2 treballadora social: 18’75 HORES 12 MESOS
2 educadores socials: 37,5 HORES 12 MESOS
1 psicòloga: 37,5 HORES 12 MESOS
N.º Unitats familiars ateses: 76
N.º de Persones beneficiàries: 185
Nº de menors atesos: 148
Nº menors absentisme escolar: 10
Nº de persones amb diversitat : 8
Nº Reunions de coordinació amb els centres educatius: 69
Nº Reunions de Coordinació amb altres serveis: 83
9. ASSESSORAMENT JURÍDIC EN SERVEIS SOCIALS GENERALS
PERSONAL:
1 Advocada: 37,5 HORES 12 MESOS
N.º derivacions per UTS: 25
Sector poblacional:
Família Infància (6)
Discapacitats ( 16 )
Altres (3 )
N.º de gestions realitzades: 24
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2.6.- Servei PANGEA
CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I COHESIÓ SOCIAL
CAMPANYA “ATRAPA EL RUMOR”

1.

Objectius
L'objectiu és en primer lloc, aprendre a identificar els rumors o falses notícies. I en segon lloc, promoure que es qüestionen la
informació que ens arriba i reflexionen sobre les conseqüències que pot tindre la difusió d'aquests.
Destinataris
Encara que aquesta campanya és per a tota la població, tenint en compte per una banda, que la població jove és la que més
present està a les xarxes socials, hem dissenyat una activitat específica per l'alumnat de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat.
IES

MUNICIPI

PERIODE

NOMBRE

IES Bernat Guinovart i IES
Sant Vicent Ferrer.
IES

Algemesí

Del 07 al 11/10/19

210

Turís

Del 14 al 18/10/19

51

Alberic

Del 21 al 25/10/19

67

Carcaixent

Del 05 al 08/11/19

42

IES Consuelo Aranda.
IES Arabista Ribera.
IES

Guadassuar

IES Els Évols
IES Pere d’Esplugues

Del 11 al 15/11/19

120

L’Alcudia

Del 25 al 29/11/19

40

La Pobla Llarga

Del 09 al 13/11/19

31

TOTAL ALUMNAT
PARTICIPANT

561

2.

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ

Aquestes accions s'han realitzat com activitats complementàries dintre de les intervencions que hem dissenyat i executat.




Visites a l'Agència de Desenvolupament Local i a la Biblioteca municipal d’Algemesí. S'ha dut a terme dintre del curs
d'alfabetització lingüística de dones del Magreb. Amb un total de 83 participants.
Una altra acció que s'ha dut a terme amb coordinació amb el tècnic de joventut de la Mancomunitat, és el disseny i
execució d'una Gyncana Intercultural, amb motiu de la celebració del III Fòrum Jove de la Ribera Alta. El lloc triat
per aquest esdeveniment va ser el municipi de Manuel, amb 75 participants.
Com ja informarem la memòria del 2018, formem part de la Taula per la Convivència junt amb altres entitats.
La col·laboració més recent ha estat per motiu de commemorar el dia internacional dels drets humans. Fou el
dissabte 14 de desembre a la plaça major d'Alzira, en horari de matí.
CURSOS D’ALFABETITZACIÓ LINGÜÍSTICA


Ajuntament d’Algemesí.
Amb coodinació en Serveis Socials Generals i Creu Roja. Aquests grups es troben integrats
principalment.
DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS AL LLARG DE L’ANY
Curs Alfabetització lingüística A.1
Curs Alfabetització lingüística A.2
Curs Alfabetització lingüística A.3
Curs Alfabetització lingüística A.4
Curs Alfabetització lingüística A.5
Curs Alfabetització lingüística A.6
Curs Alfabetització lingüística A.7
Curs Alfabetització lingüística A.8
TOTAL
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per dones, d'origen marroquí

12 dones
8 dones
11 dones
12 dones
10 dones
10 dones
10 dones
10 dones
83
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TALLERS FORMATIUS

MUNICIPI

DENOMINACIÓ TALLER
Formació Voluntaries
Alfabetització

Algemesí

MUNICIPI

Carlet

PERÍODE
18/02/19

5

Formació en Recursos
Sociosanitaris
Salut Sexual i
eproductiva

21/03/19 i
06/06/19

Conceptes Claus de
Gènere

30/05/19

DENOMINACIÓ TALLER

PERÍODE

Formació en
Alfabetització Digital.
“Jo també puc”

MUNICIPI

DENOMINACIÓ TALLER

Benifaió

Conceptes Claus de
Gènere

NOMBRE

Del 30/10 fins
al 04/11/19

41

20

NOMBRE

11*

PERÍODE
16/05/19

12*

*Observacions: Al taller de Carlet participaren dos hòmens i al de
Benifaió un.
DIES
ASSENYALATS

CEIP

MUNICIPI

PERIODE

Dia Escolar de la
Pau i la No Violència

Cervantes

Algemesí

28/01/19

NO
MBR
E
65

Dia Escolar de la
Pau i la No Violència
Dia Escolar de la
Pau i la No Violènci

Xàrquia

Antella

30/01/19

20

Santa
Bàrbara

Benifaió

31/01/19

15

Santa
Bàrbara
Santa
Bàrbara

Benifaió

06/03/19

55

Benifaió

20/03/19

26

Santa
Bàrbara
Cervantes

Benifaió

21/05/19

75

Alcàntera
de
Xúquer

21/03/19

20

Dia Internacional de
la Dona
Dia Internacional de
l’Eliminació
de la
Discriminació Racial
Dia Mundial de la
Diversidat Cultural
Dia Internacional de
l’Eliminació de la
Discriminació Racial
Dia Mundial de la
Diversidat Cultural

Les Comes

L’Alcudia

16/04/19

55

Taller
de
dansa
Bollybood
Dia
Mundial
del
Refugiat

Les Comes

L’Alcudia

17/04/19

55

Les Comes

L’Alcudia

19/06/19

55

Dia Internacional en
contra
de
la
Violència de Gènere
Dia Internacional
dels Drets Humans

Balmes

Guadassu
ar

26/11/19

52

Col·legi Sant
Francesc

Guadassu
ar

11/12/19

27

TOTAL

520
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TALLERS FORMATIUS PER A PROFESSIONALS.
Per una banda, amb la preparació prèvia que requeria l'esdeveniment, celebrarem una jornada per a professionals a la seu de
la Mancomunitat.El títol de la mateixa va ser: “1ra Jornada de desenvolupament de la diversitat cultural a l'aula”

La data en la qual es va celebrar fou el 17 de maig de 2019. Comptarem amb un total de 35 persones assistents. Algunes
d'elles coordinadores de convivència de CEIP s de la Comarca i altres Educadores Socials de Serveis Social Generals també
de la comarca.
Per una altra banda, l'11 de novembre de 2019 executarem un taller per a l'alumnat de 1r i 2n cicle formatiu d'Integració Social
de l’IES Eduardo Primo de Carlet, amb la denominació:
“Descobrint Pangea”
Amb coordinació en el cap d'estudis i la tutora del cicle, cada curs realitza les pràctiques a l'Oficina una persona del cicle. En
aquest Taller informatiu participaren 50 persones amb una duració de dues hores.

ALTRES ACCIONS COMUNITÀRIES
PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS I ALTRES EVENTS

Projecte Europeu INVOLVE.

Organització
de
transnacional.02/04/19.Mancomunitat
Alzira.

de

la

l'esdeveniment
Ribera Alta.

Projecte Europeu INVOLVE.

Participació en el projecte mitjançant l'execució d'una
conferència.03/04/19. Mancomunitat de la Ribera Alta. Alzira.

Projecte Europeu Erasmus+

Elaboració d'un projecte per a joves. A Mancomunitat de la
Ribera Alta. Alzira.Anual.

Cimera d'Immigració

Disseny i execució d'una ponencia. 25 i26 02/19. València.

Projecte Europeu SOLID

Organització de l'esdeveniment transnacional. 27 i 28 03/19.
Mancomunitat de la Ribera Alta. Alzira.

Projecte Europeu YSDI

Participació en el projecte. 04 i 05 06/19.

Projecte Europeu DSI

Participació en el projecte. 23 i 27 06/19.

Projecte Europeu DSI

Participació en el projecte.09/12/19.

I Jornades de Formació en Centres de Treball

Participació en la taula rodona.27/11/19. IES Eduardo
Primo.Carlet.

GALERÍA DE FOTOS ACTIVITATS PANGEA
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2.7.- Servei de Borsa Mancomunada d’Agents de Policia Local
El 14 de juliol de 2016, el Ple de la Mancomunitat acordá la creació del Servei Mancomunat de selección d’agents de Policia
Local interins mitjançant borsa de treball temporal, oferint als municipis mancomunats aquest servei amb la finalitat de facilitar
una millor i més àgil gestió de les necessitats temporals i urgents de funcionaris públics municipals interins d’esta categoria
professional, del servei de PL de cada municipi.
El servei de selecció d’agents de policia local mitjançant borsa de treball és, amb caràcter general, gratuït per als ajuntaments.
No obstant això, quan s’opte per que a l’integrant de la borsa, la uniformitat li siga subministrada per la Mancomunitat, esta
liquidarà a l’ajuntament 50 € per cada mes o fracció, de durada del nomenament. La uniformitat facilitada als integrants de la
borsa des de la pròpia Mancomunitat, restarà de propietat de la Mancomunitat una vegada finalitze la vigència del
nomenament de l’integrant de la borsa com a agent de PL interí.
En el cas que el nomenament com a agent de PL interí d’un integrant de la borsa siga per a ocupar, interinament, una plaça
vacant de la plantilla municipal, l’import indicat es liquidarà per un màxim de 24 mensualitats. A partir d’eixe moment l’atenció
de les necessitat d’uniformitat seran ateses pel propi ajuntament, tot restant de propietat municipal la uniformitat fins eixe
moment facilitada des de la Mancomunitat.
La quantitat a satisfer per cada ajuntament en virtut d’allò disposat en esta instrucció, es liquidarà com a quota específica,
d’acord amb l’art 25. els Estatuts de la Mancomunitat.

SERVEI MANCOMUNAT DE
SELECCIÓ D'AGENTS DE POLICIA LOCAL INTERINS
MITJANÇANT BORSA DE TREBALL TEMPORAL
MANCOMUNITAT

ACORD DE PLE

PUBLICACIO AL BOP

CREACIÓ BORSA

14/07/2016

06/02/2017

APROVACIÓ BASES

16/09/2017

04/10/2016

ADMESOS PROCES SELECTIU

334

EXCLOSOS PROCES SELECTIU

14

ASPIRANTS APROVATS BORSA

113

AJUNTAMENTS ADHERITS BORSA POLICIES
AJUNTAMENT

ACORD DE PLE

PUBLICACIO AL BOP

ALFARP

31/01/2017

03/03/2017

ANTELLA

28/12/2016

02/03/2017

BENIFAIO

31/01/2017

24/05/2017

BENIMODO

27/12/2016

14/02/2017

CARCAIXENT

30/11/2016

14/02/2017

CARLET

30/03/2017

24/05/2017

CATADAU

22/02/2019

16/05/2019

L'ENOVA

19/07/2017

31/08/2017

GAVARDA

29/12/2016

14/02/2017

GUADASSUAR

26/01/2017

20/06/2018

MANUEL

27/11/2017

27/12/2017

MONTROI

21/06/2018

05/11/2018

MONTSERRAT

19/01/2017

03/03/2017

POBLA LLARGA (LA)

18/06/2018

29/06/2018
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RAFELGUARAF

27/12/2016

31/08/2017

SENYERA

21/12/2016

14/02/2017

TOUS

06/03/2017

18/04/2017

TURIS

13/06/2017

05/07/2017

AJUNTAMENTS QUE HAN FET US DE LA BORSA DE TREBALL TEMPORAL D’AGENTS INTERINS DE POLICIA LOCAL

AJUNTAMENT

AUXILIAR

AGENT

BENIMODO

-

2

CARCAIXENT

-

6

CATADAU

-

1

L’ENOVA

-

2

MASSALAVES

2

-

MONTROY

-

1

POBLA LLARGA

-

1
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2.8.- Servei Mancomunat d’Arxius
El Servei Mancomunat d’Arxius té el seu origen a la Mancomunitat de la Safor, quan a l’any 1984 la Mancomunitat de
Municipis de la Safor encomanava el primer informe sobre l’estat dels arxius municipals. La Direcció General de Cultura es va
mostrar interessada al maig de 1988, i finalment es va signar un conveni entre la Generalitat Valenciana i la Mancomunitat de
Municipis sobre el Servei Mancomunitat d’Arxius el dia 7 de novembre de 1994. Més tard s’adheriren a aquest servei les
Mancomunitats de la Vall d’Albaida, de la Costera- Canals, Ribera Baixa, i per últim en setembre de 2004 la Mancomunitat de
la Ribera Alta.
Objecte.
El servei es va crear amb l’objectiu principal d’organitzar, classificar i catalogar tota la documentació que es genera als
ajuntaments per facilitar el treball dels funcionaris. En un principi es va prestar el servei de manera gratuïta, des de setembre
de 2004 fins al 31 de març de 2005, per a que els ajuntaments tinguen una primera presa de contacte i vegen la gran utilitat
que posseeix. Una vegada finalitzada aquesta fase experimental, els pobles que estigueren interessats en la continuació del
Servei tenien que adherir-se mitjançant Acord Plenari.
Descripció del servei.
1.

Període de formació. Realització de pràctiques formatives amb els tècnics d’arxius de la Mancomunitat de la Safor,
Mercedes Fornés i Gonçal Benavent, i la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, Neri Arqués i Lina Bataller. On se'ns van
donar una sèrie de pautes, tant teòriques com pràctiques.

2.

Pla de treball.




Elaboració d’instruments de descripció:


Inventari dels diferents fons documentals.



Catalogació i classificació manual, mitjançant fitxes en paper.



Catalogació i classificació informatitzada, mitjançant una base de dades en Access.

Classificació i catalogació dels diferents Fons documentals.


La codificació dels expedients està determinada pel Quadre de Classificació de Fons d’Arxiu de
la Generalitat Valenciana.



Formació de sèries documentals, d'acord amb l'ordenació dels departaments o activitats de
l'Ajuntament, ordenant-les cronològicament.



Col·locar els expedients en carpetes de paper o cartolina, on s'anotarà la descripció de
l'expedient (assumpte, data, codi i signatura).



Les carpetes amb els expedients es guardaran en caixes de folio perllongat. Els expedients es
guardaran de forma ordenada en orde ascendent i cronològic en caixes correlatives. Per últim,
identificar cada caixa: número d'identificació de la caixa a llapis, nom de la sèrie documental i
dades extremes.



Creació de Fons documentals / Serveis / Col·leccions:


Fons Local: recopilació de llibres de festes patronals, llibrets de falles, fullets, cartells...



Hemeroteca: recopilació dels butlletins d’informació municipals, reculls de premsa, revistes, ...



Biblioteca Auxiliar: recopilació de les publicacions editades per l’Ajuntament o altres entitats
relacionades amb el terme municipal.






Fototeca: campanya per a la recopilació de fotos antigues.

Treballs de recerca de documentació als:


Funcionaris.



Particulars / investigadors.

Treballs de coordinació en els trasllats de documentació de l’Arxiu de Gestió a l’Arxiu Central, així com trasllats
complets a altres dependències municipals.



Digitalització de documentació.



Difusió del treball realitzat en l’apartat destinat a Arxiu Municipal en les webs municipals, així com en publiacions
de caràcter municipal.
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Treballs de coordinació amb els becaris (Dipu et beca, salari jove, emcorp...) destinats a l’Arxiu Municipal.



Elaboració de memòries anuals, i informes per a subvencions o per a altres requeriments.



Administració electrònica: catalogació d’expedients electrònics en els gestors documentals existents en els
municipis.

Forma d’incorporació.
Per a l’any 2018 es va enviar als municipis un formulari que únicament hauria de ser omplit i remés a la Mancomunitat en el
cas que es desitjaren modificar el número de mòduls de l’any anterior, si en la data especificada no s’havia rebut cap resposta,
la Mancomunitat considerava que l’Ajuntament desitjava mantindre per al 2018 el mateix número de mòduls concertats durant
l’any 2017.
Al mes de juny el municipi de Real es va adherir al servei d’arxius amb 3 mòduls mensuals.

MUNICIPI

MÒDULS SOL·LICITATS

MUNICIPI

MÒDULS
SOL·LICITATS

ALCÀNTERA DE XÚQUER

20 anuals

MANUEL

3

ALCÚDIA, L’

4

MASSALAVÉS

2,5

ALGEMESÍ

10

MONTROI

4

ANTELLA

3 + 1 no presencial

MONTSERRAT

Gener: 4,5
Febrer-Desembre: 5

BARRACA AIGÜES VIVES

2

RAFELGUARAF

4

BENIFAIÓ

6

REAL

3

BENIMODO

3

SANT JOANET

1

BENIMUSLEM

Gener-Juliol: 0,5
Setembre-Desembre: 0,75

SENYERA

1

CARCAIXENT

4

SUMACÀRCER

2,25

CÀRCER

12 anuals

TOUS

2

TURÍS

4

VILLANUEVA CASTELLÓN

14

CARLET

2,75

ÈNOVA, L’

1

GAVARDA

Gener 2
Febrer-Desembre 3

La prestació del Servei consta de les següents actuacions.
Les actuacions a realitzar als arxius municipals han variat en cadascuna de les poblacions, determinades per la prioritat
establerta per cada Ajuntament, i seguint les pautes donades al pla de treball. Una vegada es rebia la sol·licitud de continuació
al Servei, es realitzava el calendari de visites, depenent del nombre de mòduls sol·licitats pel municipi.
La distribució del treball en el arxius municipals entre les tres arxiveres mancomunades va quedar de la següent manera:
Mª Carmen Garrigues Garcia: Alcàntera de Xúquer, L’Alcúdia (de gener a febrer), Benifaió, Benimodo, Càrcer,
Gavarda, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sumacàrcer, Turis (de gener a febrer).
Beatriz Mora Moya: Antella, Benimuslem, Carlet, Massalavés, Montroi, Montserrat i Tous.
Compartit (Mª Carmen Garrigues i Beatriz Mora): Algemesí i Carcaixent.
Ana Martín Sancho (incorporació en març de 2017): L’Alcúdia (des de març), la Barraca d’Aigües Vives, Turis (des
de març) i Villanueva de Castellón
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2.9.- Servei d’Informes Mediambientals
1-

Antecedents:

El 15 de setembre de 2006 va entrar en vigor el Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, que desenvolupava la
Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. Abans d’aquesta normativa
els ajuntaments de la Ribera Alta, independentment de la seua població, podien remetre els projectes d’activitat del seu
municipi a la Conselleria de Territori i Habitatge de la Generalitat Valenciana per a que els informaren.
A partir de l’entrada en vigor de la Llei 2/2006 i del Decret que la desenvolupava, els municipis majors de 10.000
habitants estaven obligats a informar els esmentats projectes d’activitat. La dificultat recaia en que alguns municipis amb
població major de 10.000 habitants no tenien els recursos suficients per a informar els seus projectes d’activitat.
Davant aquesta problemàtica, la Mancomunitat de la Ribera Alta va decidir ficar en marxa un servei d’expedició
d’informes ambientals. Gràcies a aquest servei, els municipis que no disponien dels mitjans necessaris, podien realitzar els
informes mitjançant els recursos tècnics que els oferia la Mancomunitat.
2.- Situació actual del servei:
En agost de 2014 entrà en vigor la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control
Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana. Esta Llei deroga l’anterior Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat de
Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
El servei d’Expedició d’Informes Ambientals, per a adaptar-se a l’esmentada nova normativa i amb la finalitat de donar un
servei global als ajuntaments, ha ampliat les seues prestacions fins a oferir:
Elaboració d’informes d’enginyer en activitats.
Elaboració de Dictàmens Ambientals per part de ponència tècnica (anteriors Informes Ambientals).
Realització de visites tècniques de comprovació d’activitats incloses en el règim de Llicència Ambiental.
Revisió de documentació tècnica i posterior visita de comprovació d’activitats en els règims de Declaració
Responsable Ambiental i de Comunicació d’Activitats Innòcues (nous règims inclosos en la Llei (6/2014).
o
Elaboració d’informes específics d’activitats diferents als anteriors: informes de vessaments d’activitats,
informes de revisió d’activitats en cas de queixes o denuncies, etc.
Es a dir, actualment el servei d’expedició d’informes ambientals cobreix totes les tasques tècniques i informes relacionats
amb les activitats municipals que s’han de controlar i autoritzar.
o
o
o
o

2- Objectiu:
L’objectiu principal del servei es el de proporcionar als municipis adherits al servei, els recursos tècnics necessaris per a
complir la normativa vigent tant matèria d’activitats com en qualsevol altre àmbit de competència municipal.
3- Funcionament del servei:
Una vegada realitzats per part dels ajuntaments tots els tràmits administratius previs a les tasques tècniques dels règims
de Llicència Ambiental, Declaració Responsable Ambiental o Comunicació d’Activitat Innòcua, es remet tot l’expedient a la
seu de la Mancomunitat.
Una vegada rebuts els expedients, es reuneix la ponència tècnica de la Mancomunitat. Aquesta està presidida pel
President de la Mancomunitat de la Ribera Alta, formada per tres tècnics de les diferents especialitats necessàries per a
informar els projectes (enginyer tècnic industrial, tècnic de medi ambient i aparellador) i, finalment, tots ells assistits pel
Secretari de la Mancomunitat.
Com a resultat d’eixa ponència, s’arriba a una sèrie d’acords que poden ser de diferents tipus:
-

Informes positius.
Informes positius amb condicionants.
Sol·licitud d’esmenes.

Per a finalitzar, les resolucions obtingudes es remeten als ajuntaments per a que continuen amb la tramitació de
l’expedient.
4-

Avaluació del servei:

Ajuntaments adherits (amb població major de 10.000 habitants): Carlet, Alginet, l’Alcúdia i Alberic.
Ajuntaments adherits (amb població menor de 10.000 habitants): Alcàntera de Xúquer, Algemesí, Beneixida,
Benimodo, Càrcer, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent, Senyera i Tous.
Temps mitjà d’elaboració dels informes: 3 setmanes
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5-

Dades del servei en 2019:

Dades del servei any 2019
Expedients rebuts
Expedients rebuts de l’Ajuntament d’Alberic
Expedients rebuts de l’Ajuntament de l’Alcúdia
Expedients rebuts de l’Ajuntament de Carlet
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2.10.- Servei d’Assistència Tècnica (enginyeria industrial, arquitectura,
enginyeria forestal i del medi rural i enginyeria agrícola)
Objectiu principal del servei:
L’Objectiu principal del servici és l’assistència als ajuntaments per a complir les diferents normatives tècniques i la realització
de plànols, projectes, informes i estudis relacionats amb l’àmbit de l’enginyeria tècnica, arquitectura superior, enginyeria
forestal i del medi rural i enginyeria agrícola.
Algunes de les prestacions són les següents:

Elaborar informes sobre la instal·lació, obertures i funcionament d’activitats.

Redactar informes d’activitats molestes.

Elaborar tota classe de treballs tècnics que s’encomanen, dins de l’àmbit de l’enginyeria.

Dirigir les obres de promoció municipal, quan s’estime convenient i quan siguen de la seua competència.

Dirigir i inspeccionar les obres particulars en què tinga intervenció el respectiu ajuntament, en ús de les seues
facultats i competències.

Redactar informes relacionades amb l’àmbit de l’enginyeria.

Col·laborar en la gestió de la prevenció de riscos laborals amb els ajuntaments, tot vigilant l’aplicació dels plans i
mesures que es produïsquen.
Objectius particulars:
1º) Millorar la capacitat tècnica de la comarca incorporant municipis al servei.
2º) Disminuir des del punt de vista de l’ impacte ambiental, l’afecció a l’entorn de les activitats molestes,
insalubres, nocives i perilloses.
3º) Dur a terme accions relacionades amb la millora de l’eficiència energètica als pobles adherits.
Import del servici:
L’import total del servici mancomunat a satisfer per cada municipi estarà en funció de la dedicació horària sol·licitada per
l’Ajuntament, d’acord amb els següent quadre de detall:

DEDICACIÓ

COST ENGINYERIA
INDUSTRIAL

COST
ARQUITECTURA

COST
ENGINYERIA
FORESTAL

COST
ENGINYERIA
AGRÍCOLA

1 dia /setmana (7 h.) durant 11 messos
a l'any.

6.900 €/any

7.900 €/any

6.900 €/any

6.900 €/any

2 dies /setmana (14 h.) durant 11
messos a l'any.

13.600 €/any

15.700 €/any

13.600 €/any

13.600 €/any

3 dies /setmana (21 h.) durant 11
messos a l'any,

20.250 €/any

23.400 €/any

20.250 €/any

20.250 €/any

4 dies /setmana (28 h.) durant 11
messos a l'any,

26.850 €/any

31.000 €/any

26.850 €/any

26.850 €/any

5 dies /setmana (35 h.) durant 11
messos a l'any,

33.400 €/any

38.500 €/any

33.400 €/any

33.400 €/any

A requeriment de qualsevol municipi, la Mancomunitat estudiarà la possibilitat i condicions per a la prestació del servei en un
règim de dedicació horària distint als previstos en l’anterior graella. Este import serà revisable anualment, en funció de
l’evolució dels costos salarials, i serà objecte de la corresponent liquidació de la quota econòmica als ajuntaments.
Ajuntaments adherits:
Ajuntaments adherits (amb població major de 10.000 habitants): Alzira i l’Alcudia.
Ajuntaments adherits (amb població menor de 10.000 habitants): Villanueva de Castellón, Benimodo, Montroi,
L’Enova, La Pobla Llarga, Gavarda, Antella, Turís, Manuel, la Barraca d’Aigües Vives, Beneixida, Benifaió, Sant Joanet,
Senyera, Sumacàrcer i Tous.
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Dades del servei d’Enginyeria Industrial any 2019
Hores realitzades

8408

Alzira
L’Alcudia
Villanueva de Castellón
Montroi
Benimodo
Manuel
L’Enova
Gavarda
Antella
La Barraca
Beneixada
Benifaio
La Pobla Llarga
Sant Joanet
Senyera
Sumacarcer
Tous
Turis

Dades del servei d’Arquitectura any 2019
Hores realitzades
Alzira
Benimodo
Manuel
L’Enova
Gavarda
Antella
Sant Joanet
Senyera
Sumacarcer

Dades del servei d’Enginyeria Forestal any 2019
Hores realitzades
Alzira
Sumacarcer

Dades del servei d’Enginyeria Agrícola any 2019
Hores realitzades
Tous
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1540
616
616
396
308
308
308
616
154
308
308
308
616
308
308
154
308
616

6706
4620
616
308
28
56
308
154
308
308

1694
1540
154

308
308
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2.11.- Servei de Manteniment Informàtic
1.

OBJECTE DEL SERVEI

El Servei Mancomunat d’Assistència Informàtica té com a objectius prestar als ajuntaments adherits un servei de manteniment
i assessorament informàtic integral. Els mes rellevant son:
- Assegurar el bon funcionament dels equips que componen el sistema informàtic de l'ajuntament així com la xarxa informàtica
interna a què estos es troben connectats.
- Auditoria i proposta de millores tecnològiques acord amb les necessitats i requeriments de la normativa aplicable .
- Millorar l’atenció i la gestió de les necessitats de les competències de l’Administració Local, amb els procediments telemàtics
i on hi ha una major necessitat d’un suport informàtic especialitzat.
2.

DETALL DELS SERVEIS QUE S'HAN DE PRESTAR

El Servei Mancomunat d’Informàtica inclou:
 Manteniment dels equips del sistema informàtic
 Revisió i comprovació del bon funcionament de la xarxa en els seus apartats de:








3.

Administració electrònica (Seu Electrònica, Expedients, Registre, etc.)
Correu electrònic
Sistemes actualitzats d'antivirus
Còpies de seguretat
Connexió a Internet
Llocs de treball connectats
Ús de Plataformes del Estat

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

Els tècnics del Servei Mancomunat d’Assistència Informàtica organitzaran el seu treball amb els ajuntaments en base a
mòduls horaris setmanals. Cada mòdul comprén un total de 3 hores.
4.

MUNICIPIS ADHERITS









Benimuslem
Alfarp
Sumacàrcer
La Barraca d’Aigües Vives
La Pobla Llarga
Real
Alcàntera de Xúquer
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2.12.- Oficina de Mediació i Informació al Consumidor
La tècnica AFIC és la coordinadora del servei OMIC de la Mancomunitat, que amb el treball d’altra tècnica, llicenciada en Dret
realitzen aquest servei.
L’OMIC és el Servei d'informació, ajuda i orientació als consumidors i usuaris per a l'adequat exercici dels seus drets.
S'encarrega de rebre queixes, denúncies, reclamacions i iniciatives, i tramitar-les pel procediment que siga aplicable davant
les instàncies competents. L' OMIC també pot dur a terme, en coordinació amb la Generalitat Valenciana, inspeccions sobre
els productes, béns i serveis que puguen suposar un risc o abús per als usuaris.
Durant 2019 s’ha realitzat 83 consultes i s’han formulat 417 reclamacions.
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2.13.- Servei de Franqueig Pagat
Al llarg de 2018 la Mancomunitat de la Ribera Alta ha iniciat el servei de franqueig pagat, un servei pel qual els ajuntaments
adherits tenen uns descomptes a l’hora de fer els seus enviaments postals.
CARTA
Àmbit

Tram de pes

% descompte

Local

Tots

5,00%

Destinació 1 (capitals província)

Tots

5,00%

Destinació 2

Tots

3,00%

Àmbit

Tram de pes

% descompte

Local

Tots

5,00%

Destinació 1 (capitals província)

Tots

5,00%

Destinació 2

Tots

3,00%

CARTA CERTIFICADA

Valor afegit
Avís de recepció

5,00%

Actualment están adherits 19 municipis de la Ribera Alta:





















l’Alcúdia
Alfarp
Algemesí
Alginet
Antella
Beneixida
Carcaixent
Càrcer
Carlet
Catadau
Cotes
Guadassuar
Massalavés
La Pobla Llarga
Real
Rafelguaraf
Senyera
Sumacàrcer
Tous
Villanueva de Castellón
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2.14.- Servei de Tramitació, Gestió i Recaptació d’Expedients Sancionadors en
Matèria de Trànsit
1.- Definició del Servei
El servei mancomunat consisteix en la tramitació d’expedients sancionadors per infracció en matèrica de trànsit, la seua gestiò
integral administrativa i la gestió de cobrament, tan en període voluntari com en execució dels Ajuntaments components de la
Mancomunitat de la Ribera Alta, que mijançant acord en Ple signen l’adhesió a l’esmentat servei.
Este servei comença el 11 de febrer del 2011, quan efectivament es posa en funcionament i es realitza la primera remesa de
notificacions de denúncies.
AJUNTAMENTS ADHERITS AL SERVEI:
AJUNTAMENT

ACORD DE PLE

PUBLICACIO AL BOP

VILLANUEVA DE CASTELLON

18/11/2010

16/12/2010

RAFELGUARAF

26/10/2010

03/01/2011

MONTROY

20/12/2010

29/01/2011

MONTSERRAT

17/02/2011

05/03/2011

ANTELLA

27/09/2010

24/06/2011

ALBERIC

15/09/2011

04/10/2011

SENYERA

29/09/2011

17/11/2011

SUMACÀRCER

30/09/2011

17/11/2011

MANUEL

25/10/2011

19/01/2012

CARCAIXENT

26/01/2012

21/02/2012

CARCAIXENT denúncies O.R.A.

30/07/2014

22/01/2015

CARLET

26/01/2012

29/02/2012

REAL

26/03/2012

16/04/2012

TURIS

01/12/2011

01/05/2012

BENIFAIO

29/05/2012

18/06/2012

CÀRCER

06/06/2012

04/07/2012

GUADASSUAR

31/05/2012

04/07/2012

LLOMBAI

28/06/2012

26/07/2012

CATADAU

27/09/2012

17/11/2012

ALFARP

15/12/2014

16/02/2015

LA POBLA LLARGA

29/10/2015

10/12/2015

BENIMODO

30/01/2017

03/03/2017

ALGINET

30/11/2017

31/01/2018

MASSALAVES

20/12/2017

02/02/2018
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Dades del servei durant l’exercici 2019:
EXERCICI 2019
AJUNTAMENT

TOTAL EXPEDIENTS

IMPORT MULTES

ALBERIC

439

52.126,00

ALFARP

159

15.460,00

ALGINET

599

85.350,00

ANTELLA

666

58.840,00

BENIFAIO

518

83.930,00

BENIMODO

86

9.040,00

2.088

259.030,00

CARCER

56

7.260,00

CARLET

445

63.420,00

CATADAU

27

2.520,00

GUADASSUAR

177

18.960,00

LLOMBAI

33

2.210,00

MANUEL

143

4.381,14

MASSALAVES

17

1.360,00

MONTROI

54

14.560,00

MONSERRAT
POBLA
LLARGA (LA)
RAFELGUARAF

385

69.900,00

201

29.160,00

37

4.280,00

REAL

46

5.030,00

SENYERA

14

1.360,00

SUMACARCER

26

3.100,00

TURIS

266

38.080,00

VILLANUEVA
DE CASTELLON

224

30.190,00

6.706

859.547,14

CARCAIXENT

TOTAL

Evolució Anual

Total
Expedients

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3.260

4.563

4.493

7.043

7.957

9.344

2018
8.273

2019
7.205

Novetats del servei (Ajuntaments amb adhesió completa a les prestacions del servei)
El Reglament del Servei de tramitació, gestió i recaptació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, s’ha modificat per
ampliar el contingut de les prestacions del servei. Esta modificació permet la possibilitat d’ampliació de les prestacions del
servei, consistents en qualsevol d’estes opcions:
A) Delegar la instrucció dels procediments sancionadors en màteria de trànsit a la Mancomunitat de la Ribera Alta,
B) Delegar la instrucció del procediment i dictar les resolucions de caràcter jurídic corresponents en la Mancomunitat de
la Ribera Alta
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AJUNTAMENTS ADHERITS A TOTES LES PRESTACIONS DEL SERVEI:

AJUNTAMENT

RESOL·LUCIÓ

PUBLICACIO AL BOP

ALFARP

15/12/2014 (B)

16/02/2015

ALGINET

30/11/2017

31/01/2018

ANTELLA

12/12/2012 (B)

09/04/2013

BENIFAIO

29/05/2012 (B)

09/04/2013

BENIMODO

30/01/2017 (B)

03/03/2017

CARCAIXENT

01/08/2016 (B)

29/09/2016

CÀRCER

30/11/2012 (B)

19/09/2013

CARLET

28/03/2013 (B)

23/04/2013

GUADASSUAR

13/12/2012 (B)

09/04/2013

LLOMBAI

10/03/2016 (B)

17/06/2016

MASSALAVES

20/12/2017

02/02/2018

MONTROY

28/01/2013 (B)

24/09/2013

MONTSERRAT

27/12/2012 (B)

09/04/2013

POBLA LLARGA (LA)

29/10/2015 (B)

10/12/2015

REAL

27/05/2013 (B)

11/06/2013

SUMACÀRCER

30/09/2011

17/11/2011

SENYERA

03/10/2019

15/11/2019

- La Mancomunitat de la Ribera Alta ha signat convenis, per millorar la gestió dels expedients fora de l’ambit territorial de la
Mancomunitat.
- La Mancomunitat de la Ribera Alta s’ha adherit en 2014 al servei de la Tresoreria General de la Seguretat Social,
concretament (Servei de cessió de dades per a les Administracions Publiques) amb l’objecte de millorar la gestió de
cobrament de deutes tributaris en periode executiu, d’acord amb l’artícle 169.2 de la LGT i artícle 82 del Reglament General
de Recaptació
- La Mancomunitat ha establert la posibilitat del pagament de les sancions de les denùncies de trànsit, mitjantçant la página
web de la Mancomunitat www.manra.org AUTOLIQUIDACIONS, per TPV.
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2.15.- Servei de Tramitació i Gestió de Procediments Sancionadors de
Qualsevol Ordre i Matèria (Exclòs Trànsit)
1.- Definició del Servei
El servei mancomunat consisteix en la tramitació d’expedients sancionadors per infracció a les lleis i ordenances municipals
(Personal, Medi ambient, Activitats, Urbanisme, Tinença d’animals, Normes de convivència i bon govern, Consum d’alcohol o
substàncies psicotròpiques, Tributs, Patrimoni, infraccions de altres Ordenances Municipals i qualsevol altra matèria sempre),
la seua gestió integral administrativa i la gestió de cobrament, tan en període voluntari com en execució dels Ajuntaments
components de la Mancomunitat de la Ribera Alta, que mitjançant acord en Ple signen l’adhesió a l’esmentat servei.
Este servei comença el 14 de gener de 2016, quan efectivament es posa en funcionament i es realitza la primera remesa de
notificacions de denúncies.
AJUNTAMENTS ADHERITS AL SERVEI:

AJUNTAMENT

ACORD DE PLE

ALBERIC

04/05/2017

BENIMODO

27/07/2015

CATADAU

20/07/2017

MONTROY

30/03/2016

MONTSERRAT

23/11/2015

POBLA LLARGA

04/09/2018

SUMACÀRCER

28/07/2015

TURIS

30/07/2015

Dades del servei durant l’exercici 2019:

AJUNTAMENT
ALBERIC

EXPS. INSTRUÏTS
DURANT 2019
---

EXPEDIENTS
SANCIONATS
DURANT 2019
COMPETENCIA NO
TRANSMESA
1

IMPORT SANCIONS
DURANT 2019
COMPETENCIA NO
TRANSMESA
150

BENIMODO

2

CATADAU

---

---

---

MONTROY

57

19

1.900

MONTSERRAT

13

3

450

POBLA LLARGA

---

---

---

SUMACÀRCER

---

---

---

TURIS

13

3

320
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2.16. Servei de Recollida i Control d’Animals Abandonats
Objecte del servei:
Constitueix l'objecte del servei, la recollida i control d'animals vagabunds o abandonats que circulen pels termes municipals
dels municipis adherits.
Àmbit.
Aquest servei es prestarà als municipis membres de la Mancomunitat de la Ribera Alta que s'adhereixen mitjançant acord del
Plenari respectiu. L’adhesió haurà de notificar-se a la Mancomunitat fent indicació de la data d'inici de la prestació del servei
per al municipi.
Municipis adherits al servei:
Alberic, l’Alcúdia, Alfarp, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Benimodo, Benimuslem, Càrcer, Carlet, Catadau, Cotes, l’Ènova,
Gavarda, Guadassuar, Llombai, Massalavés, Montroi, Montserrat, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent,
Senyera, Tous, Turís i Villanueva de Castellón.
Condicions en les que es presta el servei:
Es realitzen 2 visites mensuals per a detectar i controlar la presencia d’animals abandonats en els municipis adherits i recollirlos i 5 serveis a demanda cada 2 mesos. Tot l’anterior inclòs en el cost base del servei.
A més, per a permetre el control dels animals abandonats les 24 hores del dia, 365 dies a l’any, s’inclouen serveis d’urgència i
extraordinaris.
En les visites mensuals l’empresa adjudicatària:
o
o
o
o

Ha d’anar a les dependències de la Policia Local (o ajuntament) i averiguar si s’han localitzat animals
abandonats.
En cas afirmatiu, el contractista acudeix al lloc indicat per a localitzar o recollir l’animal o animals.
En cas negatiu, es realitza una batuda pel municipi per a detectar i recollir possibles animals abandonats
(tasca de vigilància i control). La batuda dura, com a mínim, 20 minuts.
Al finalitzar la visita, el contractista torna a les dependències de la Policia Local (o ajuntament) per a lliurar
el corresponent informe de servei.

Respecte als serveis a demanda:
o

Es considera servei a demanda tot aquell que sol·licite l’Ajuntament per haver detectat un animal
abandonat en la via pública i sempre que l’avís a l’empresa adjudicatària es realitze entre les 7:00 i les
19:00 de dilluns a divendres no festiu. La resta de serveis a demanda es consideraran urgències, tenint el
cost addicional indicat a continuació.

-

Serveis extraordinaris: aquells serveis a demanda que es realitzen en horari normal ( de dilluns a divendres, entre
les 7:00 i les 19:00), a partir del sisè servei cada dos mesos (donat que els 5 primers serveis extraordinaris a
demanda estan inclosos en el preu del servei).

-

Urgències: aquells serveis prestats els caps de setmana, dies festius nacionals o autonòmics i serveis nocturns
(avisos entre les 19’00 i les 7300).

Una vegada recollit un animal abandonat, s’elabora una fitxa tècnica de cada animal recollit. En la mateixa consten les
següents dades: data de captura, raça, edat, sexe, pèl, color, identificació i signes complementaris. Estos informes
s’entreguen a la Mancomunitat de la Ribera Alta i a cada municipi adherit.
El servei es presta tenint en consideració tota la normativa en vigor al respecte:
o
o

Llei de Protecció d’Animals de Companyia 4/1994 de 8 de juliol, de la Generalitat.
Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seua explotació, transport, experimentació i
sacrifici.

En el cas de que alguna persona siga mossegada o ferida per algun animal abandonat, es realitza una supervisió veterinària a
l’animal en qüestió una vegada recollit.
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Finançament del servei:
El finançament del servei corre a càrrec dels ajuntaments adherits al servei. Mensualment s’expedeix pel contractista una
factura a cada ajuntament per la quantia que li corresponga, en funció del nombre d’habitants del municipi i de les serveis
d’urgència i extraordinaris realitzats.
Cost del servei ordinari:

-

Per als municipis amb població menor a 10.000 habitants: 0.76 € anuals per habitant, I.V.A. inclòs.

-

Per als municipis amb població major a 20.000 habitants: 0.36 € anuals per habitant, I.V.A. inclòs.

Per als municipis amb població major de 10.000 habitants però menor de 20.000 habitants: 0.56 € anuals per
habitant, I.V.A. inclòs.

Serveis extraordinaris:

81,28 €, IVA no inclòs per servei independentment de la grandària del municipi.

Serveis d’urgència: 101,60 €, IVA no inclòs per servei independentment de la grandària del municipi.
Animals abandonats recollits exercici 2019:
Eixides
Pobles

Amo

Acollida

Adopció

Dins del
Centre

Entrades

Alberic

12

1

4

4

3

Alcudia

12

1

1

2

8

Alfarp

3

2

0

0

1

Algemesi

21

6

3

1

11

Alzira

34

4

18

3

9

Antella

0

0

0

0

0

Benifaió

15

5

6

1

3

Benimodo

14

2

12

0

0

Benimuslem

0

0

0

0

0

Càrcer

7

5

0

0

2

Carlet

13

4

2

4

3

Catadau

23

1

10

5

7

Cotes

0

0

0

0

0

Guadasuar

14

1

13

0

0

Gavarda

0

0

0

0

0

Llombai

12

2

7

1

2

Massalavés

3

1

0

0

2

Montroi

17

5

2

2

8

Montserrat

15

0

6

2

7

Pobla llarga

0

0

0

0

0

Rafelguaraf

7

1

1

4

1

Real

0

0

0

0

0

San Joanet

0

0

0

0

0

Sellent

0

0

0

0

0

Senyera

0

0

0

0

0

Tous

2

0

0

1

1

2

9

Turís

15

0

4

Villaneuva de
Castellón

5

1

1

TOTAL

244

42

90

En 2019 s’han recollit un total de 244 animals abandonats als municipis adherits.
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2.17.- Oficina Comarcal d’Habitatge
INTRODUCCIÓ:
Les Oficines Comarcals d’Habitatge (OCH) són un servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta que canalitzen els esforços i
coordinen les polítiques de les administracions locals de la comarca en matèria d’habitatge.
El servei va nàixer a l’any 2016 amb la missió de donar suport a les persones i famílies en matèria d’habitatge des d’un punt
de vista preventiu, informatiu i formatiu i amb una gestió de serveis que afavoreixen la tinença (lloguer, propietat o altres
modalitats) d’un habitatge com a residència habitual i evitant la pèrdua d’aquest.
Els objectius generals del servei son: el foment del lloguer, la rehabilitació, la política social d’habitatge, la intervenció en el
mercat privat i la proximitat amb el ciutadà.
Com a finestretes úniques especialitzades en habitatge, les OCH apropen als ciutadans tota la informació i recursos que
contribueixen a incrementar l’impacte i l’eficàcia tant dels programes propis com dels concertats amb la Generalitat.
L’OCH compta amb dos seus centrals, una a Alzira i l’altra a Carlet i un Punt d’Informació d’Habitatge a l’Alcúdia on també es
du a terme l’activitat pròpia de l’oficina per a facilitar la seua accessibilitat als ciutadans d’eixe municipi.
SERVEIS:
L’OCH presta els seus serveis orientats cap a dos línies estratègiques: facilitar l’accés de l’habitatge i contra l’exclusió
residencial i fomentar la rehabilitació Edificatòria, regeneració i renovació urbana.
Els serveis de l’OCH es centren en tres unitats de treball : La prevenció, intervenció i la promoció
Unitat de prevenció:
Servei d’assessorament, informació i orientació ciutadana.
1.
2.
3.
4.

Informació en relació a subvencions i ajudes en matèria d’habitatge per a l’adquisició o lloguer d’un habitatge,
l’informe d’avaluació dels edificis, la rehabilitació d’habitatges, ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE), de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi Energètic (IDAE), etc.
Informació sobre els beneficis fiscals per a la renda, els préstecs ICO per a la rehabilitació d’edificis i vivendes, etc.
Assessorament personalitzat per a la contractació de préstecs hipotecaris, les condicions i garants hipotecaris,
temps de durabilitat del préstec, formalització de contrats de lloguer, normativa, obligacions i drets al respecte etc.
Assessorament col·lectiu per tractar assumptes en matèria de vivenda d’interès general.
Informació per a demandants i oferents d’habitatge d’origen privat a través dels programes autonòmics existents en
cada moment. Informació respecte a la demanda d’accés a vivenda pública a través de l’Entitat d’Infraestructures de
la Generalitat en els diferents règims que oferten: venda, lloguer, cessió de l’ús (es tracta d'un projecte de cessió de
sòl dirigit a cooperatives d'habitatge en règim de cessió d'ús perquè construïsquen habitatge protegit en lloguer).

Per a dur a terme aquest servei s’estableixen línies de col·laboració amb el diferents ens intervinents a nivell institucional tant
a nivell local com autonòmic. Es creen protocols de coordinació interna (Serveis Socials, urbanisme..) i consolidem i ampliem
convenis i suport amb la Generalitat, a través de la Conselleria d’habitatge, obres públiques i vertebració del territori i la
Mancomunitat de la Ribera Alta. Des de l’any 2017 estem habilitats com punt d’informació de la Xarxa OIR (Oficina
d’Informació de Rehabilitació) de la Generalitat, que entre altres, fomenta la rehabilitació Edificatòria, regeneració i renovació
urbana.
Servei d’assessorament, informació i orientació als equip base de serveis socials municipals.
A més de la demanda ciutadana també es presta servei de suport en matèria de vivenda als equips base de serveis socials
dels municipis adherits al servei. Establim reunions periòdiques amb el personal dels departaments de Serveis Socials per tal
d’assessorar i informar de les novetats en matèria d’habitatge, el desenvolupament de la Llei , de 2/2017, de la Generalitat, de
3 de febrer, per la Funció Social de l’Habitatge , l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, de
mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer, el nou bo social elèctric i tèrmic, les ajudes i subvencions en matèria
d’habitatge que es van convocant durant l’any i en definitiva per coordinar-nos i tractar tots aquells assumptes del seu interès
que interfereixen en les atencions amb els ciutadans en matèria de vivenda.
Posem en pràctica el protocol de coordinació i col·laboració amb els Serveis Socials Municipals que facilita l’actuació davant
demanda ciutadana que porte implícita una situació de risc de pèrdua habitacional per tal de derivar al programa propi de
l’OCH d’assistència social, assessorament legal i intermediació.
En especial, estableix la convocatòria periòdica de comissions de vivenda on s’estudien els casos de les famílies de manera
personalitzada buscant la solució a la problemàtica conjugant tots els recursos existents tan a nivell municipal, comarcal,
autonòmic i estatal i es proposa el seguiment de les famílies en risc habitacional.
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Unitat d’Intervenció
Programa ASSIH, Assistència, Assessorament i Intermediació Hipotecaria.
El programa dut a terme per l’OCH te com a objectius:
1.
2.
3.
4.

Oferir orientació a les persones i famílies inserides, o que puguen veure's inserides, en situacions de risc
habitacional, dels recursos, drets i tràmits que els assisteixen en aquesta situació.
Oferir assessorament i suport social, procurant assegurar l'efectivitat del dret a l’habitatge per als casos de pèrdua
de l’habitatge habitual i únic.
Oferir assessorament jurídic a aquelles persones que siguen objecte d'un procediment judicial.
Fomentar el recurs als instruments d'intermediació amb les entitats creditores a fi de trobar solucions acordades
entre aquestes i el deutor per a aquelles situacions que tenen perspectiva de millora o que, amb determinats canvis
en la relació, poden aconseguir solucions efectives que no deriven en una execució hipotecària.

El servei d’intermediació hipotecària de l’OCH aposta per la funció preventiva evitant possibles demandes judicials per les
entitats financeres sol·licitant en els casos que hi correspon, l’aplicació de la normativa vigent de mesures urgents de protecció
dels deutors hipotecaris sense recursos, R.D.L 5/2017, de 17 de març que modifica el R.D.L 6/2012, de 9 de març i la Llei
1/2013 de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social al
mateix temps que informa dels mitjans d'assistència jurídica que contempla la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència
jurídica gratuïta per als casos que hi correspon.
Cal destacar que el servei d’intermediació de l’OCH esta inclòs a la xarxa de recursos assistencials de la Comunitat
Valenciana, per a l’aplicació del protocol d’actuació en supostos de vulnerabilitat amb ocasió del llançament de vivenda
familiar i mesures de caràcter social fent servir el CONVENI DE COL·LABORACIÓ entre el Consell General de Poder Judicial ,
la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies sobre la detecció de supòsits de vulnerabilitat en ocasió del
llançament de vivenda familiar i mesures de caràcter social aprovat el 14 de novembre de 2016 i actualment prorrogat i en
vigor.
Este Conveni de Col·laboració té com a objecte establir un protocol d'actuació en aquells supòsits en què, amb motiu d'un
desnonament de vivenda usada com a residència habitual, per procediment d'execució hipotecària o d'un desnonament per
falta de pagament de la renda, segons el parer de l'autoritat judicial, s'observe una situació d'especial vulnerabilitat o exclusió
social que determine la conveniència o necessitat d'intervenció. Per a la qual cosa s'establix un protocol de treball en què es
pot donar lloc a suspendre un llançament de vivenda habitual, sempre d'acord amb les lleis processals . O si és el cas adoptar
per l'Administració les mesures encaminades per a l'actuació dels servicis socials .
En definitiva el programa ASSIH assisteix tan a famílies que estan en risc de pedrer la seua vivenda com a aquelles que ja
l’han perdut, facilitant l’accés als beneficis de l’assistència social i informació respecte l’accés a vivenda amb finalitats socials.
La col·laboració interadministrativa i la coordinació del diferents operadors que intervenen fan que l’atenció que rep la família
siga una atenció integral prestada per un equip humà interdisciplinar; tècnics jurídics, treballadors socials, mediadors i
auxiliars d’informació son les figures professionals que formen l’equip humà de l’OCH.
Les línies de col·laboració i coordinació establides son amb els partits judicials, els Col·legis d’Advocats, l’Entitat
d’Infraestructures de la Generalitat, la Conselleria d’Habitatge i els Serveis Socials d’atenció primària. Amb tots ells es
realitzen reunions a demanda exceptuant als Serveis Socials que la metodologia de treball porta a planificar comissions de
vivenda periòdiques on s’estudien els casos de les famílies de manera personalitzada buscant la solució a la problemàtica.
Unitat de Promoció:
Gestió i dinamització d’habitatges amb finalitat socials:
A nivell autonòmic , la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la Funció Social de l’Habitatge contempla actuacions
de foment per evitar l’existència de vivendes deshabitades i destinar-les a lloguer social. Per portar a terme aquestes
actuacions a l’OCH, mitjançant la Mancomunitat de la Ribera Alta, hem sol·licitat poder formar part de la Xarxa
INFOHABITATGE de la Generalitat Valenciana. Pendent de tramitació.
A nivell comarcal l’OCH te establert interlocutòries amb la majoria de les entitats bancaries (Santander, Bankinter, Deutsche
Bank, Bbva, Mare Nostrum, Bankia, Kutxabanc, CajaMar, Sabadell-Cam, Caixa Popular inclòs amb el Sareb i ICO) portant a
terme línies de col·laboració i coordinació amb ells que, a més de facilitar el procés d’intermediació extrajudicial en benefici
dels afectats, s’ha aconseguit que certes entitats bancaries amb informe previ de l’OCH i/o serveis socials, suspenguen de
part el llançament familiar i agilitzen la gestió del lloguer social per a les famílies amb risc d’exclusió residencial derivades de
les seues execucions hipotecaries.
A nivell local, en el marc de la responsabilitat creixent que els ens locals adopten en la garantia del dret a l’habitatge i
l’acompliment de la seva funció social, l’OCH es l’estructura de gestió imprescindible per tal d’aconseguir-ho donant una
resposta adaptada a les necessitats concretes de cada municipi. A continuació alguns eixamples :


A la localitat d’Alzira gestionem els expedients de vivenda municipal amb finalitat social destinats a lloguer social.
Durant aquest any s’han realitzat les actuacions necessàries per tal d’ampliar el número de vivendes existents per
aquesta finalitat, aconseguint mitjançant la intermediació de l’OCH, la donació d’un edifici de tres vivendes provinent
del tercer sector que passaran a ampliar el parc de vivenda municipal amb finalitat social per aquest consistori.
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A la localitat de l’Alcúdia, portem endavant l’elaboració de l’Adenda del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i
una fundació per tal de facilitar l’accés a les vivendes, gestionades per aquesta última, a col·lectius en situació
d’exclusió social o que no poden accedir a vivenda en el mercat lliure.
A Carlet hem elaborat un pla d’intervenció comunitari de barri on participem com a membres de la Mesa de Treball
amb periocitat mensual.

A nivell Comarcal i per tal d’optimitzar els recursos disponibles, a la vista de que la Generalitat arbitre un programa d’ajudes
econòmiques per a subvencionar el funcionament del servei, s’ha estimat necessari i així s’acordà en Ple de la Mancomunitat
de data 26/11/2018 que la Oficina Comarcal d’ Habitatge (OCH) dispose d’un Registre Públic de Demandants d’ habitatge de
Gestió Publica, havent-se elaborat pels serveis tècnics un Reglament per a constituir el Registre, així un procediment per a la
inscripció dels demandants en el mateix, en base a l’esmentada Llei 2/2017.
Difusió dels serveis:
L’OCH gestiona una pàgina Web articulada com un canal complementari amb el ciutadà. En aquest sentit la web recull
informació sobre l’oficina comarcal (horaris, ubicació, canals de comunicació), informació sobre els serveis que es presten i
informació general sobre habitatge. https://manra.org/habitatge/
A mes a mes, per poder mantindré informats a tots el ciutadans de les novetats en matèria de vivenda i donar-hi difusió i
aplegar d’una manera ràpida a tothom, continuem amb la gestió de la pàgina de Facebook de l’OCH creada al 2016, la qual
segueixen 350 persones en l’actualitat i on, de manera periòdica, s’informa d’allò mes rellevant en matèria de vivenda.
https://www.facebook.com/OCHRiberaAlta/
I també contem amb un conter de Twitter on estem connectats amb els diferents ens i sectors amb els que col·laborem que
ens facilita estar informats de les novetats des del minut cero. https://twitter.com/OCH_Ribera_Alta
Dades d’interès:
Destacar que el treball coordinat de l’OCH amb els consistoris, els departaments de Serveis Socials Generals, urbanisme i la
Conselleria d’Habitatge propicia que s’incremente l’impacte i l’eficàcia dels programes que els diferents ens porten a terme. El
Pla Renhata, Pla Renove i les ajudes al lloguer de la Conselleria d’habitatge han sigut els programes concertats mes
demandats a l’OCH, les convocatòries d’ajudes municipals, com han sigut les ajudes a sufragar honoraris dels professionals
per l’elaboració de l’informe d’avaluació d’edificis i les ajudes a la compra de la primera vivenda que convoca l’ajuntament
d’Alzira també han vist reflectits l’augment de sol·licitants aquest any.
De les reunions periòdiques amb el personal dels departaments de Serveis Socials per tractar assumptes del seu interès que
interfereixen en les atencions amb els ciutadans en matèria de vivenda enguany s’han programat i realitzat dos jornades
d’assessorament col·lectiu.
Aquest any la demanda ha estat focalitzada en la problemàtica que troben alguns col·lectius per accedir a vivenda. L’Och en
coordinació amb la Entitat Valenciana de Vivenda i Sòl, endavant EVha , la Federació de cooperatives de vivendes i
rehabilitació de la Comunitat Valenciana (Fecovi) i el consistori d’Alzira vam fer possible la programació d’una jornada
col·lectiva dirigida a la ciutadania en general de la Comarca de la Ribera Alta per tractar aquest tema. A la jornada s’informà
del Pla de model, no especulatiu, que l’Evha mitjançant la transmissió onerosa del dret de superfície de parcel·les de la seva
propietat a cooperatives de vivenda en règim de cessió d’us del Sòl, ha tret a concurs per a la promoció i gestió de vivendes.
La finalitat, construir en sòl públic, sense que l’administració o titular perguen la propietat i, al mateix temps, fer efectiu el dret
dels ciutadans a accedir a una vivenda digna i adequada integrant la iniciativa cooperativista amb la creació d’un parc de
vivenda assequible i indefinit en el temps que contribueix a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
D’aquesta jornada i atenent la demanda d’un col·lectiu present de rebre informació mes detallada i individualitzada es va
realitzar una segona jornada en desembre dirigida a persones majors on assistiren representants de varies associacions i
consells a nivell provincial.
El programa ASSIH des de la seva apertura acumula un total de 910 famílies ateses , enguany hem experimentat un
creixement exponencial de la demanda del servei. Quasi hem duplicat el nombre de famílies sol·licitants del programa, en
concret han sigut 429 noves famílies sol·licitants de intervenció social, assessorament jurídic, intermediació...
Al 2018 s’han obert 85 expedients d’intermediació que es troben en diferents fases i 152 expedients d’atenció jurídica
especialitzada. Aquest servei acumula l’èxit de 24 dacions, 48 lloguers socials, 12 reestructuracions de deute, 25 suspensions
de llançaments i 3 reallotjaments per motius d’accessibilitat . Destaquem el progres de la funció preventiva de l’oficina que
amb la col·laboració dels serveis socials generals aconsegueix detectar a famílies afectades abans de que reben notificació
del jutjat el que ens dona major temps per estudiar el seu cas amb mes garanties i mes deteniment.
Totes les famílies sol·licitants del programa ASSIH utilitzen els serveis d’assessorament i suport social a demanda, entre
altres, aquest servei porta realitzat 305 registres de demanda d’habitatge a la Generalitat en la plataforma Infohabitatge i
139 demandes de vivenda de promoció pública davant l’Entitat Valencia de Vivenda i Sòl.
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CONSORCI DE LA RIBERA
Les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa conformen el Consorci de la Ribera que té
les finalitats següents:
•

Gestionar convenis de col·laboració signats entre la Mancomunitat de la Ribera Alta, la
Mancomunitat Intermunicipal de la Ribera Baixa i altres organismes.



Gestionar projectes específics d’interés per a les dos mancomunitats

•

Gestionar els departaments específics del Consorci:





Àrea promoció econòmica, que du a terme polítiques actives d’ocupació e inserció
laboral.
Àrea d’energia, que promou l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables.
Àrea de turisme, que gestiona la planificació turística comarcal.
Àrea educació ambiental, que promou projectes de sensibilització i millora ambiental.

INDEX
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II.
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SERVEI CONSORCIAT DE CONTROL DE VECTORS
(MOSCA NEGRA I MOSQUIT TIGRE) EN LA RIBERA

1.

Concepte:

Donat que s´han trobat nivells molts elevats de la presència de la mosca negra i mosquit tigre en els municipis de la ribera,
els municipis consideren la necessitat d´iniciar treballs que constitueixen una actuació permanent i coordinada per reduir fins a
nivells acceptables la presència de tots dos vectors (mosca negra i mosquit tigre).
Els municipis han decidit que la forma mes convenient de tractar aquest assumpte es d´una forma consorciada.
Es vol evitar que tots dos vectors apareixen de forma contínua o cíclica en qualsevol dels nuclis i termes municipals dels
ajuntaments que participen en la present campanya de control de vectors del Consorci de la Ribera.
L'objecte del present informe és definir les característiques dels serveis de CONTROL DE VECTORS (MOSCA NEGRA I
MOSQUIT TIGRE) EN LA RIBERA, en els nuclis urbans i termes municipals de les següents entitats locals adherides:
2.

Municipis adherits:

RIBERA ALTA
Alberic
Alcúdia (l')
Alfarp
Algemesí
Alginet
Alzira (inclòs la Barraca
d'Aigües Vives)
Antella
Beneixida
Benimodo
Benimuslem
Carcaixent
Carlet
Catadau
Catadau
Catadau
Gavarda

Guadassuar
Llombai
Manuel
Massalavés
Montroy/Montroi
Montserrat
Pobla Llarga (la)
Rafelguaraf
Real
San Joanet
Sellent
Senyera
Sumacarcer
Tous
Turís
Villanueva de Castelló

RIBERA BAIXA
Albalat de la Ribera
Benicull de Xúquer
Corbera
Cullera
Favara
Fortaleny
Llaurí
Polinyà de Xuquer
Riola
Sollana
Sueca (incloent el Perelló i Mareny de Bar.)

Per tant, el 91% dels municipis de la Ribera estan adherits a este servei consorciat de control de vectors.

La prestació dels serveis objecte d'aquest contracte s'ajusta de la mateixa manera a la normativa legal de caràcter sanitari
vigent en l'àmbit estatal, autonòmic i local.
En data 1 d’abril de 2016 es va signar contracte amb l’empresa guanyadora LOKÍMICA S.A., sent l’inici de prestació del servei
el 6 d’abril de 2016.
Com a conseqüència del procés de licitació, es van obtenir les següents millores:
-

Ampliació dels tipus de vectors a controlar. Encara que els vectors principals a controlar en esta contractació son la
mosca negra i mosquit tigre, els vectors objectiu s’amplien a mosquit comú, mosca comuna, puses, paparres i
flebotomos.
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-

Ús de pintura anti-vectors en embornals dels municipis (mesura innovadora).

-

Ús de programa informàtic de gestió en el que cada ajuntament podrà veure en temps reial les tasques de control de
vectors que s’han realitzat en el municipi.

-

Ús de mitjans aeris per al control de vectors (helicòpter i drons).

-

Altres millores interessants (control mitjançant rats penats, mascles modificats genèticament, etc.).

Les zones d'actuació en els nuclis urbans i termes municipals de les poblacions adherides són les que seguidament es
detallen:

-

Punts d'aigües corrents on puguen estar presents larves especialment de mosca negra: rius, sèquies, etc.

-

Zones d'aigües estancades de titularitat pública on puguen estar presents larves d'aquests insectes: embornals, fonts,

cementiris, etc.
-

Espais oberts de titularitat pública que són de lliure concurrència pública, com els carrers, les places, espais verds, etc.

-

Es prestarà especial atenció a espais propers a llocs on es trobe població sensible (col·legis, guarderies, centres de

majors…).
-

Assessorament, capacitació i conscienciació als ciutadans per afavorir el control i reducció de les poblacions d'aquest

tipus de vectors en espais privats.
-

Tots aquells que, sense estar compresos en els anteriors, puguin precisar d'actuació posat que són zones de cria, punts

de presència de larves o adults de mosca negra i/o mosquit tigre, tant en els nuclis urbans com en els termes municipals.
-

Espais privats, quan existeix per part dels ajuntaments adherits el compromís o l'obligació de sanejar-los (execució

subsidiària o ordres judicials).
La campanya s' ha estès durant tot l'any mitjançant:

-

Estudi detallat de la presència de larves d'ambdues espècies, realitzant un pla d'actuació posterior i un mapa de la

presència i concentracions tant de larves com de població adulta.
-

Actuació per a la reducció de les seues poblacions a les zones clau detectades en l'estudi anterior.

-

Prospeccions periòdiques dels focus detectats, realitzant tractaments setmanals en aquells focus on es continue

detectant la presència de la plaga.
-

Pla de seguiment i avaluació de resultats.

-

Pla d'actuació incloent actuacions especials amb condicions climatològiques que afavoreixen l'increment de les

poblacions.
3.

Resultats obtinguts en els primers dos anys del servei:

En estos 2 primers anys s’han realitzat controls i tractaments sobre:
-

vectors: mosca negra i mosquit tigre.

-

altres insectes inclosos com a millora: mosquit comú, mosca comuna, puces i paparres.

Per a açò s’ha dut a terme:
-

Controls i estudis de presencia dels vectors als punts de cria corresponents:
- 655 controls realitzats a rius i sèquies per a mosca negra.
- 26.071 embornals identificats i controlats per a mosquit tigre i mosquit comú.

-

Estudis de les variacions poblacionals al llarg del temps.

-

Tractament en llocs on es detectava presència de larves (adults sols en casos excepcionals):
- uns 2.800 litres de Vectobac 12AS per a mosca negra, dels quals 920 litres foren per medi aeri (producte
específic per a control de larves d’este vector i respectuós amb la resta de fauna i ecosistema).
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- 6.079 tractaments en embornals per a control de mosquit tigre i

mosquit comú.

-164.630 inspeccions e el total d’embornals identificats i controlats.
-

Atenció a avisos i incidències notificades pels ajuntaments adherits (quasi 150).

-

Millores executades:
- Xarrades de conscienciació.
- Tallers infantils.
- Instal·lació i manteniment de caixes nius de rats penats (control
- Pintat d’embornals amb pintura repel·lent i insecticida.
- Tractament aeri amb helicòpter.
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SERVEI PER AL FOMENT D’OCUPACIÓ
La Ribera Impulsa 4.0 és un projecte del PATER ( Acord Territorial per a l’Ocupació en la Ribera), coordinat per les
Mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa mitjançant el Consorci de la Ribera i amb el suport i participació dels
agents socials (CCOO i UGT) i empresarials (FEDALCIS i Associació Empresarial d’Alzira) de la comarca.
Es tracta d’un projecte d’innovació social, integral, participatiu i dinàmic que, amb la utilització de les noves tecnologies i
digitalització de processos i mètodes, s´adapta tant a les necessitats de les persones aturades de la comarca com de les
empreses. L’objectiu és millorar l’ocupabilitat, afavorir la innovació en les empreses, fomentar l’emprenedoria digital i social i
contribuir al desenvolupament local sostenible en la Comarca de La Ribera.
La Ribera Impulsa 4.0 s’entén com una nova manera d’organitzar i gestionar les capacitats i competències personals i
professionals de les persones desocupades adequant-les a les necessitats empresarials actuals, l’economia global i noves
oportunitats d’ocupació. Aquest projecte també tracta d’augmentar la visibilitat i competitivitat de les empreses i autònoms de
la comarca a través de la transformació digital i la implementació de les noves tecnologies.
Aquest projecte, finançat pel LABORA, començà amb la difusió i presentació del mateix a través de reunions de treball amb
els agents socials (AEDLs) dels diferents municipis de la Ribera del Xúquer, i amb els directors dels espais LABORA ubicats
dintre del territori d’intervenció, amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte i establir una línia de col·laboració.
Després de la divulgació s’han realitzat presentacions del projecte en tots els punts d’atenció, amb la inscripció de les
persones interessades i selecció dels perfils més adequats per a la formació dels equips.
Els equips s’han format amb persones heterogènies, aturades i/o en millora d'ocupació amb un esperit dinàmic, compromès i
solidari i coordinades per un/a tècnic/a dinamitzador/a d'oportunitats, que reforça les seues competències per a la inserció
laboral, fomentant l´ús de les noves tecnologies com a ferramenta de comunicació i treball col·laboratiu.

1.

OBJECTIUS
1.1. Objectiu general

Millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades de la comarca mitjançant un procés que afavorisca la innovació en la
capacitació personal i professional d’aquestes, així com sensibilitzar sobre la importància i la necessitat d’incorporar la
digitalització en persones i empreses contribuint al desenvolupament local sostenible de la comarca.

1.

GESTIÓ DEL PROJECTE

1.1. Recursos humans



5 Dinamitzadors/es d’oportunitats:
2 Tècniques de Màrqueting i Comunicació digital:

1.2. Recursos materials
Els ajuntaments i associacions empresarials que han participat al projecte han facilitat les aules i despatxos per impartir les
sessions grupals i realitzar els assessoraments individuals.
En cada punt d’atenció s’ha comptat amb una aula amb capacitat per a 25 persones, equipada amb ordinadors i projector amb
connexió d’internet.
1.3. Perfils dels participants
S´han creat dos equips de participants heterogenis en relació a variables com edat, gènere, nivell formatiu, experiència, perfils
professionals, tots ells en cerca de la seua millora d’ocupació.
L’anàlisi quantitatiu del participants de l’apartat d’ocupació és el següent:
Dels 263 participants el 75 % són dones.
L’anàlisi quantitatiu del participants de l’apartat d’ocupació és el següent:





49 empreses participants en les jornades de sensibilització
63 persones participants en les sessions de formació
44 empreses inscrites en la selecció per al pla de màrqueting digital personalitzat
16 empreses participants en el pla de màrqueting digital
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2.

FASES DEL PROJECTE

Fase inicial
En aquesta fase es comunica l’inici del projecte als municipis del Consorci de la Ribera i a les associacions empresarials
adherides al projecte, dirigint una carta personalitzada als respectius/ves alcaldes/esses, així com als AEDL’s, Espais
LABORA ubicats en el territori d’intervenció i representants de les associacions empresarials
Víes d’accés al projecte
 A través de les telefonades realitzades per l’equip de La Ribera Impulsa 4.0, on s’informava del projecte i es
motivava a la participació. S’ha pogut contactar amb uns 1000 demandants d’ocupació, gràcies a les col·laboracions
dels Espais LABORA, facilitant-nos els llistats corresponents per punt d’atenció.
 A través de PortaLEMP de Sernutec, Alginet i Alzira
 Inscripcions després de finalitzar les xarrades de presentació en els diferents punts d’atenció.
 Inscripcions de persones interessades de l’anterior convocatòria, que no van poder participar.
 A través del correu corporatiu o telèfon de la Mancomunitat de la Ribera Alta, seu del Consorci de la Ribera
(PATER).
 Derivacions dels AEDLs tant dels diferents punts d’atenció, com dels municipis que formen part del Consorci de la
Ribera.
 A través de jornades de sensibilització en Màrqueting digital amb coordinació amb les associacions empresarials
que participen en l´Acord territorial ( FEDALCIS i AEA, Associació Empresarial d’Alzira)
 Derivacions d’empreses participants des de les Associacions Empresarials de la comarca
 Xarxes socials
 Cridades telefòniques amb empreses ubicades a la Ribera, en les quals s’informava del projecte i les jornades de
sensibilització.
 A través de la col·laboració amb l’empresa Coworking Alzira
 Mailing a empreses de la comarcal projecte

2.1. Àrea d’ Ocupació
2.1.1. Presentació del projecte
Els actes de presentació del projecte s’han realitzat del 11 fins al 14 de febrer, en els diferents punts d’atenció, on han
assistit 397 persones.
2.1.2. Formació de grups
Totes les persones interessades en participar han emplenat una fitxa d’inscripció (Annex 1). Posteriorment els participants
son citats per fer una entrevista diagnòstic(Annex 2), eina que li permet al/ a la tècnic/a elaborar l´informe d´empleabilitat i
comprovar la idoneïtat del participant.
La majoria de les entrevistes de diagnòstic individual s’han dut a terme des del 25 de febrer fins al 7 de març; encara que en
molts punts d´atenció s´han realitzat al llarg del programa, com a conseqüència de les derivacions d´usuaris per part del
nostres agents col·laboradors.
Hem entrevistat a 331 persones, passant el 80 % de les mateixes a ser participants del projecte.

Entrevistats/des
Participants

Alberic

Favara

Alginet

37
26

23
21

48
34

Montserrat

Alzira

26
26

34
32

Villanueva
de
Castellon
46
31

Corbera

L’Alcúdia

Sueca

Torís

23
12

37
24

31
31

26
26

Quant a les sessions grupals, els primers grups han iniciat les sessions el 5 de març i els segons el 14 de maig amb una
freqüència de dos sessions setmanals per punt d’atenció i amb una durada aproximada de 3 hores per sessió.
2.2. Àrea de Marketing
2.2.1. Presentació del projecte
Els actes de presentació del àrea de màrqueting digital es van realitzar en jornades de sensibilització digital i networking dels
dies 27 de maig al 10 de juny en les següents localitats: Carlet, Alzira i Sueca.
Temporalització de maig a setembre 2019 del projecte:
En este jornades les empreses interessades en participar en la elaboració d’un Pla de Màrqueting Digital personalitzat omplien
una fitxa d’inscripció.
Jornades Sensibilització a Carlet. Realització de cartell creatiu per a la difusió i fotos de la xarrada.
Jornada de sensibilització a Alzira: cartell creatiu per a la difusió i fotos de la xarrada.
Jornada de sensibilització a Sueca. Realització de cartell creatiu per a la difusió i foto de la xarrada.
Creació d`un cartell a nivell comarcal per a la recerca d’empreses de la comarca que vullguen participar en el projecte i contar
la seua experiència en màrqueting digital en el seu negoci.
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3.

METODOLOGÍA

La metodologia ha sigut participativa, solidària i de treball en equip, on s’involucra d’una manera activa la persona aturada,
utilitzant-se xarxes i recursos locals ja existents en la comarca.
En l’apartat de dinamització laboral s’han realitzat tres tipus d’intervencions:

Grupals: formant dos equips en cadascú dels punts d’atenció.

Individuals: Assessorament personalitzat

Col·laboratives: pública-privada amb entitats rellevants.
Igualment, en l’apartat de digitalització s’han realitzat tres tipus d’intervencions:

Grupals: en les sessions de sensibilització i formació

Individuals: Assessorament personalitzat per a les empreses del Pla de Màrqueting

Col·laboratives: pública-privada amb les associacions rellevants
La participació ha sigut voluntària, destacant el compromís i interès a participar, col·laborar, aportar coneixements,
experiències i al cap i a la fi, unir esforços i treballar com equip.
En la digitalització per a empreses i persones emprenedores, la dinamització del grup s’ha realitzat tant de forma
presencial (una sessió per municipi de sensibilització i networking + dues sessions per municipi de formació). Aquestes
sessions han constituït un veritable punt de trobada per a les empreses de les localitats i els voltants. En les jornades de
sensibilització, a banda de la informació rebuda sobre tot el que pot fer el màrqueting digital per la bona marxa dels seus
negocis, han pogut –a través de la part de precs i preguntes i del posterior networking- compartir experiències i que han servit
per a enfortir les relacions dels propis participants.
En les empreses seleccionades per al pla de màrqueting digital s’ha mantingut una atenció individualitzada, tant presencial,
com telefònica i per correu electrònic.
Pel que fa la col·laboració públic-privada s’ha comptat amb la participació de les associacions empresarials en totes i
cadascuna de les parts del projecte, estant en permanent contacte amb els presidents i alguns membres de les juntes a través
del telèfon i el correu electrònic.
Hem impulsat el màrqueting digital a través de:
▶Jornades de sensibilització + networking
▶Diagnòstic i assessorament: Pla de màrqueting digital individualitzat. Les empreses interessades es podien inscriure en el
programa de realització d’un pla de màrqueting digital individualitzat per a la seua empresa. De les empreses inscrites es va
fer una selecció atenent els criteris de representativitat del sector, geogràfica i el nivell de digitalització (donant preeminència a
aquelles empreses amb menor grau de digitalització). A través d’un entrevista personal en què explicaven la situació del seu
negoci i d’un complet qüestionari sobre la maduresa digital de l’empresa, es van recollir les dades necessàries per a
l’elaboració del pla.

4.

CONTINGUTS

4.1. Àrea d’Ocupació

4.2. Àrea de Màrqueting
4.2.1. Formació en competències de màrqueting digital per a empreses i autònoms
Formació en competències de màrqueting digital per a empreses i autònoms
S’han impartit les següents sessions en matèria de màrqueting digital en els municipis de Carlet, Alzira, Sueca. La formació
s’ha estructurat en dues temàtiques:
 Sessió 1: Introducció al màrqueting digital: analítica, SEO, SEM, Web, Xarxes Socials
 Sessió 2: Creació de continguts : SEO, blog, fotografia i vídeo.
En les sessions de formació han participat un total 63 persones:
Carlet

Alzira

Sueca

TOTAL

Formació I

17

11

8

36

Formació II

10

8

9

27

TOTAL

27

19

17

63
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4.2.2. Elaboració del pla de màrqueting digital personalitzat per a empreses seleccionades
Per primera vegada, i de manera experimental, s’ha dut a terme la realització d’un pla de màrqueting digital personalitzat per a
cadascuna de les 16 empreses participants en aquesta part del programa pilot.
Per a l’elaboració d’aquest pla, s’han realitzat entrevistes en persona, per telèfon i per correu electrònic per tal de conéixer el
grau de maduresa digital de cada empresa així com els seus objectius principals en màrqueting digital: obtindre visibilitat,
augmentar les vendes, ampliar el seu públic, etc.

5.

VALORACIÓ I RESULTATS

Pel que fa a l’àrea de dinamització d’oportunitats, s’ha aprecia un canvi d’actitud significatiu envers la cerca d’ocupació, ja
que, la major part d’integrants dels grups han modificat les seues creences, permetent-los desenvolupar noves estratègies
d´afrontament.
A més a més, s’ observa que com a conseqüència d’augmentar la seua autoestima s´han produït canvis a nivell tant
emocional com social fomentant l’empoderament de les persones participants.
La majoria dels participants estaven al principi en situació de desànim , després, en el transcurs de la seua participació en la
Ribera Impulsa, es detecta clarament un canvi positiu, ja que se n’adonen què és possible dur a terme un projecte professional
de futur.
Per altra banda cal destacar la labor motivadora envers al participants sobre la importància que té la formació per a la inserció
laboral. Com a conseqüència d´això el nombre de participants matriculats en activitats formatives diverses (Certificats de
professionalitat, GES en EPA, Formació Professional GM,GS, Idiomes en EPA i EOI, etc.) ha augmentat considerablement
des de l´inici del projecte.
Cal recalcar que el grup de participants que estaven allunyats del mercat laboral durant anys han retornat a treballar gràcies a
tot l´esforç aconseguit durant aquest projecte. Moltes de les persones participants han pogut ser contractades per mitjà del
contactes establerts pel projecte ja directament, ja per activitats complementàries.
Relació d’insercions:
Total
Participants

263

Insertats/ des

133

S’ha aconseguit un 51% de insercions.

Com en anteriors edicions del projecte, s’ha col·laborat amb els agents de desenvolupament local, qui han proporcionat el
suport necessari en aspectes tant rellevants com són la difusió del projecte, formació dels grups, organització dels espais per
a realitzar les activitats, informació de recursos municipals, així com amb empreses de La Ribera, Associacions Empresarials,
Empreses de Treball Temporal, Consultories de RRHH, organitzacions sense ànim de lucre, etc.
Quant a la valoració que fan els participants del projecte , s’ha dissenyat un formulari per mitja de la plataforma col·laborativa
el Formulari de Google, d’on s’ha recollit el grau de satisfacció respecte a la execució del projecte, destacant el següents
paràmetres en una escala entre 1-5: Duració de les sessions, continguts, material digital proporcionat i l’ ús de la plataforma
col·laborativa, valoració de la ferramenta Canvas, valoració de la professionalitat dels tècnics, suggeriments i propostes de
millora.
El grau de satisfacció del projecte per a la majoria dels participants és elevat, ja que en la escala de puntuació en cadascú
dels paràmetres esmentats ha oscil·lat entre 4 i 5.
Quant als suggeriments i propostes dels usuaris cal destacar:
▶ La realització de més visites a empreses, més simulacions d´entrevistes de treball i més dinàmiques.
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Pel que fa a l’àrea de màrqueting digital, és la primera vegada que es posava en marxa aquesta formació i atenció
personalitzada per a empreses i autònoms de la comarca.
Al llarg del projecte s’ha pogut apreciar un interés per part de les empreses cap a les noves tecnologies i les possibilitats
comercials que aquestes els poden proporcionar. Tanmateix, s’ha detectat un elevat grau de desconeixement del
funcionament d’Internet i de les xarxes socials, tot i que en les localitats on ja s’havia fomentat la formació en màrqueting
digital s’ha notat un millor coneixement de les tecnologies.
A més a més, s’observa, arran de les jornades de sensibilització i de la formació, un major interés i confiança en les opcions
que ofereix Internet i les xarxes socials.
Gran part de les empreses participants estaven una mica desanimades i descontentes amb la imatge que oferien a través de
les xarxes socials dels seus negocis mentre que, després de la seua participació en la Ribera Impulsa 4.0, es detecta un canvi
positiu, ja que es noten amb més confiança per a prendre decisions en aquesta matèria.
Fins i tot després de la formació ja es nota una major actualització de les xarxes socials i amb un to més professional i adaptat
a la imatge corporativa de les seues empreses.
PMD (Plans de marqueting digitals) realitzats en esta primera edició:
TOTAL
PMD realitzats
16

Projecte FARMER 4.0 (ERASMUS +)
BORATOES
Data d'inici: 01-10-2018 durada total: 24 mesos Data de finalització: 30-09-2020
• Nou model pedagògic per facilitar la transició cultural dels empresaris agrícoles a l'empresa agrícola del futur.
• Classes presencials.
• Sessions d'E-learning.
• Aprenentatge experiencial en entorns virtuals (models 3D en laboratoris de realitat virtual).
• Observació de professionals.
• Coworking intergeneracional (a FabLabs).
El projecte té com a objectiu promoure l'emprenedoria en l'àmbit agrícola i facilitar la transmissió i l'adopció de nous processos
productius i nous models de negoci basats en conceptes com ara Open Source, FabLab, impressió 3D i eines 3D, realitat
virtual, Innovació oberta, treball ombrejat, coworking. Amb FARMER 4.0 Fomentem la realització de global Farm 4,0, la granja
del futur, en la qual aquests aspectes es fusionen i fusionen junts el coneixement tradicional, l'emprenedoria innovadora i la
tecnologia emergent.
ACTIVITATS REALITZADES:
 Creació del FOCUS GROUP: El 5 de març es va constituir, grup de treball del programa AGRICULTOR 4,0. Els
components d'aquest grup pertanyen a diferents col·lectius o entitats relacionades amb el sector agrari, la formació i
l'emprenedoria, ja que aporten la seva experiència i opinió.
 Creació i disseny de la plataforma de formació (Moodle)
 Disseny de 4 cursos de formació.
 Disseny i creació de la web FARMER 4.0 i xarxes socials.
 Disseny de l'espai de simulació
 Disseny de serveis de suport competencial als usuaris de la comunitat d'innovació

CREACIÓ D’EMPRESES I CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL
Punt PAE, servei d’assesorament empresarial.

Prestar Servicis d'informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seves iniciatives empresarials
(en qualsevol de les seves diferents formes societàries) i durant els primers anys d'activitat de l'empresa.


Iniciar el tràmit administratiu de constitució de la nova empresa de forma telemàtica a través del Document Únic
Electrònic (DUE), que aglutina en una sola gestió diversos tràmits administratius i formularis.

240 ASSESSORAMENTS EMPRESARIALS
60 EMPRESES CREADES
115 PLANS DE VIABILITAT
80 SUBVENCION D’AUTOOCUPACIÓ TRAMITADES
XARXA AEDLS DE LA RIBERA
3.1. Coordinació AEDLs (Agents d’Ocupació i Desenvolupament local) del Consorci que presten els seus serveis en els
municipis de Corbera, Massalavés, La Barraca d’Aigues Vives, Cotes i Gavarda, Favara, Alcàntera de Xúquer, Sellent i Alfarp.
3.2. Certificat del sistema de qualitat de la ISO 9001:2015, de la xarxa de AEDLs de la comarca, en els serveis de Formació i
creació d’empreses.
Auditories internes i externa de seguiment del certificat de qualitat.
3.3. Formació/capacitació de la XARXA de AEDLs : 42 AEDls dels Ajuntaments de la comarca.
Realització de tallers dirigits als AEDls de la comarca:
 Taller de metodologies innovadores en la prestació serveis d’ocupació. Equip la Ribera Impulsa
 Curs d’innovació en el desenvolupament local . Diputació de Valencia. Divalterra.
 Jornada d’innovació en la creació d’empreses agroalimentàries. GVA
 Jornada de màrqueting per a empreses agroalimentàries. GVA
 Jornada comarcal de digitalització empresarial . Equip la Ribera Impulsa
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XARXA D’ACORDS TERRITORIALS PER A L’OCUPACIÓ DE LA CV.
El PATER ha coordinat el treball de elaboració de documents i constitució de la xarxa d’acords territorials per a l’ocupació, just
la col·laboració d’altres pactes de la Comunitat valenciana.
En Castelló, el 3 de desembre es va fer una presentació pública de la xarxa, a la qual estan prevista les adhesions de
membres durant el 2020.
La finalitat de la xarxa d'acords laborals territorials i de pactes de la Comunitat Valenciana és generar sinergies entre els
diferents convenis que existeixen per a la creació de processos de millora contínua en el disseny de projectes de
desenvolupament local i territorial .
Amb aquesta finalitat, dirigim el nostre treball a entendre les dificultats, inquietuds i perspectives de tots els actors territorials i
a mobilitzar tots els recursos disponibles a favor d'una estratègia integrada, acceptada per tots els actors i a partir de les
necessitats Real. Les principals línies de treball son les següents:
• Foment de la interrelació entre pactes territorials de la Comunitat Valenciana.
• Valor del treball dut a terme des dels pactes territorials de la Comunitat Valenciana.
• Reforç de l'estructura dels pactes territorials com a àrees inclusives en l'àmbit del desenvolupament local.
• Millorar l'eficiència i l'eficiència dels recursos públics.
• Implantació de processos d'innovació territorial.
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1.- PROMOCIÓ TURÍSTICA
1.1.- Edició de material promocional
1.2.-Assistència a fires
2.- PROJECTES DE TURISME
2.1:Pla de Dinamització i Governança turística del Consorci de la Ribera
2.2: Ruta Bernardina
2.3: Projecte supracomarcal Entrecomarques
2.4:Projecte PARATGES
2.5: TOT CULTURA: agenda cultural comarcal
2.6: Projecte Descens del Riu Xúquer
3.- TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS
4.- ATENCIÓ OFICINA TOURIST INFO COMARCAL

1.- PROMOCIÓ TURÍSTICA
Les actuacions dutes a terme de promoció turística relatives a disseny i edició de material ,
actualització de la web turística i altres s´han dut a terme mitjançant el Pla de Dinamització i Governança
turística. Es detallen en el punt 2.1 de este docuemnt.
 Merchandising: bosses, samarretes i clauers

1.2.- Assistència a fires.
Fitur 2019.
La visita a esta fira ens aporta informació de les noves tendències dels turistes i del perfil dels mateixos així com les
noves tecnologies aplicables al turisme per a fer difusió i promoure els destins.
AL viatge van assistir els presidents del CONOSRCI DE LA RIBERA I de la MANCOMUNITAT D ELA RIBERA
ALTA, .
El primer dia es va presentar en l´estand de Bikefriendly ( empresa encarregada del projecte) les rutes
cicloturístiques de la Ribera .
Amb la assistència dels alcaldes i tècnics de : Carcaixent i Sueca, Algemesí i Alzira que també es trobaven en la
fira.
Durant la resta del día es va assitir a diverses presentacions que la Diputació de València va dur a terme : Del Tros
al Plat, Volta ciclista.
Es va assistir també a la presentació del cartell de la Fira Modernista de Carcaixent , presentació feta per el propi
alcalde i la regidora de turisme .
Es van mantidre diverses reunions:
Ruta del Xató – Mª del Mar Lopez – tècnic de turisme de Vilanova i la Geltrú , per a conèixer de primera mà este
esdeveniment gastronòmic supracomarcal .
Equalitas Vitae i Silleros Viajeros, consultoria de turisme accessible i blogger , per tal de identificar algunes
iniciatives en matèria deturisme accessible que es pogueren dur a terme en la nostra comarca.
Empreses de tecnologia i desenvolupament turístic:
L´objectiu de la visita a estes entitats públiques i empreses ha estat la de conèixer experiències dutes a terme en
estes comarques semblants a les que es duran a terme en este PDGT 2019 i per conèixer de primera mà les noves
tecnologies que s´apliquen en la actualitat.
Assistència a la jornada de: “Vías Verdes y Patrimonio Unesco, uniendo destinos
 Publicació en xarxes socials : facebook , Instagram i twitter.
 Difusió de esdeveniments, fires, cursos de formació, ocupació a nivell comarcal .
3.- PROJECTES DE TURISME
3.1:Pla de Dinamització i Governança turística Consorci de la Ribera. Segona anualitat
El Pla de Dinamització i Governança Turística de la Ribera té els seus orígens en la signatura del Conveni
de col·laboració entre l'Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València i el
Consorci de la Ribera per al desenvolupament i execució del Pla de Dinamització i governança Turística
de la Ribera.
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El Pla té la finalitat de dur a terme les actuacions recollides en ell tendents a l'adequació, millora,
requalificació i adaptació de la seva oferta i a la creació de productes turístics competitius.
Les actuacions establertes en conveni es finançaran mitjançant l'aportació de cadascuna de les tres
administracions tal com es reflecteix en el següent quadre.

TERCERA
ANUALIDAD

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2019

CONSORCI LA RIBERA

130.000,00 €

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

130.000,00 €

PATRONATO DE TURISME VALÈNCIA

130.000,00 €

390.000,00 €

Les actuacions executades a través del Pla es desenvolupen en el territori i sobre els recursos i serveis de
titularitat dels municipis que integren el Consorci.
Les actuacions que conformen l'anualitat 2019 del Pla de Dinamització i Governança Turística de la
Ribera, són les que a continuació es detalla.
1.- EQUIPAMENT TURÍSTIC
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix a posar en valor els principals recursos d'interès i atractiu com a
destinació mitjançant la realització d'un pla de senyalització direccional i posicional i la recuperació del
patrimoni per a la seva posada en valor turístic.
L'actuació està formada per les següents subactuacions:
1.1.PlaSenyalització
:
L'actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per al servei de disseny, elaboració i
subministrament de senyals interpretatives, posicionals i direccionals sobre els principals recursos i oferta turística
a cadascuna de les rutes bicicletes i de vianants "L'Albufera" i "Camí de la Taronja ", per la millora i
desenvolupament de la seva imatge com a producte i destinació turística, la qual influeix en la percepció del
territori per part dels visitants i turistes.
Aquest procés es realitza sempre sota la idea d'espai turístic únic en què la marca "Ribera de Xúquer" és constant.
La necessitat de dur a terme aquest contracte es basa en oferir als veïns, visitants i turistes, és a dir, l'usuari en
general, un servei de qualitat amb una informació completa, actualitzada i integrada sobre la base d'una
senyalització viària que respecti els principis bàsics de continuïtat, homogeneïtat i llegibilitat amb aplicació de
noves tecnologies.
1.1.1. Instal·lació Senyalització Rutes bicicletes i de vianants.
La instal·lació comprèn el transport des del lloc determinat pel Consorci, així com les obres necessàries per a la
correcta execució de tots els elements que la formen i que com a mínim són els que figuren en plecs.
Aquesta actuació que formava el lot 2 de la licitació inicial, es va quedar deserta, per la qual cosa es va iniciar un
nou expedient mitjançant contracte menor per a la seva adjudicació. Aquesta nova adjudicació va quedar deserta
novament, per la qual cosa es va procedir a la realització d'una nova adjudicació mitjançant contracte menor, que
finalment va ser adjudicada.
L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa, encara que
la partida no s'hagi executat en la seva totalitat.
1.2. Recuperació i adequació del Patrimoni Via Verda Carcaixent-Dénia
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en la Contractació de:
-Serveis d'una empresa per a la redacció d'el projecte d'adequació de l'Camí Natural de l'Antic Trenet en els
termes municipals de Carcaixent-Dénia.
- Direcció d'obra adequació i recuperació Camí antic trenet Fase II.
-Execució de les obres d'adequació del Camí Natural de l'Antic Trenet certificació 1
-Execució de les obres d'adequació del Camí Natural de l'Antic Trenet certificació 2
-Execució de les obres d'adequació del Camí Natural de l'Antic Trenet certificació 3
-Direcció obra i coordinació Seguretat i salut de el projecte Via Verda.
L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa, encara que
la partida no s'hagi executat en la seva totalitat.
1.3. Projecte activitats del Riu Xúquer
L'objecte de l'actuació és la redacció del projecte que dissenyi un pla d'actuacions encaminades a la dinamització
del riu Xúquer i el seu entorn ja que és un dels recursos que vertebra la comarca per executar actuacions en el
territori que configura l'àmbit fluvial del riu Xúquer. La finalitat és que el curs fluvial del Xúquer es converteixi en un
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eix de desenvolupament turístic que una i cohesioni un territori molt extens El desenvolupament d'actuacions
vinculades a el Riu Xúquer és una oportunitat per aconseguir una ordenació global i integral d'aquest riu com a eix
vertebrador de un territori ric i heterogeni a més de potenciar el desenvolupament sostenible d'un territori.
L'actuació ha estat executada en part, ja que la partida corresponent a inversió i amb la finalitat d'executar alguna
de les actuacions derivades de el projecte, no ha pogut ser duta a terme per tema de termini.
1.4. Adequació Exterior Molí Monsalvà
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en la Contractació de:
-Adequació i senyalització exterior de l'Molí Monsalvà, mitjançant l'enjardinament i desbrossament de
l'entorn i la col·locació de panells interpretatius
-Servei d'arquitecte tècnic i redacció de memòria valorada, així com la direcció i coordinació de seguretat i
salut.
L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa.
2.- 2.-. PRODUCTE, MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ .
2.1.1. I Jornades Gastronòmiques Comarcals.
Contractació dels serveis d'una empresa per al servei de la REALITZACIÓ DE LES I JORNADES
GASTRONÒMIQUES COMARCALS DEL PLA DE DINAMITZACIÓ I GOVERNANÇA TURÍSTICA DEL
CONSORCI DE LA RIBERA
Elaboració de l'estratègia, gestió de comunicació i organització d'esdeveniments per posar en marxa la I
Setmana Gastronòmica de la Ribera, una iniciativa en la qual diversos restaurants de la comarca oferiran
menús amb ingredients de la Ribera de Xúquer, i diversos establiments de València cuinaran plats amb
productes de la Ribera. Els ingredients proposats són: Kaki, taronja, arròs, mel de taronger, vi o mistela, i
oli, tots ells produïts a la comarca, així com verdures de les cooperatives o productors de la comarca.
L'organització de l'esdeveniment ha consistir en:
Coordinació de la I Setmana Gastronòmica de la Ribera de Xúquer.
20 restaurants de la Ribera de Xúquer oferiran menús amb productes de la Ribera de Xúquer: caqui,
taronja, arròs, mel de taronger, vi o mistela, i oli, tots ells produïts a la comarca, així com verdures de les
cooperatives o productors de la comarca.
Aproximadament 10 restaurants de València inclouen en les seves cartes productes de la Ribera durant la
Setmana gastronòmica.
Recull de la informació per a gestió de l'esdeveniment.
Gestió de contingut d'oferta paral·lela de el club de producte per a la seva inclusió en el suport informatiu.
Coordinació de l'equip de disseny i producció de materials gràfics.
La proposta de disseny comprèn:
- Disseny d'imatge de la I Setmana Gastronòmica de la Ribera
- Adaptació de la imatge a pòster
- Disseny de flyer amb imatge per davant i contingut per darrere
- Adaptació d'imatge a la del darrere de presentació
- Disseny de distintiu per a restaurants adscrits
- Disseny i maquetació d'un dossier en línia per a difusió de l'oferta de producte de la I Setmana
gastronòmica de la Ribera de Xúquer.
- Disseny imatge per davantals
- Adaptacions per a peces publicitàries
- Preparació de materials per a impremta i enviament a producció.
La producció inclou:
- 5000 Flyers A5 a 2 cares paper 200grs
- 200 pòsters per a oficines de turisme
- 200 davantals amb la imatge de la Setmana gastronòmica
- 50 distintius per als establiments adscrits.
L'esdeveniment ha comptat amb:
Organització d'esdeveniment de la I Setmana gastronòmica de la Ribera de Xúquer:
- Localització de la seva idònia
- Gestió de cessió de l'espai
- Decoració i possible attrezzo de la seu de presentació
- Disseny de protocol de l'esdeveniment i recepció d'assistents.
- Invitació d'autoritats i confirmacions.
- Cobertura fotogràfica de l'esdeveniment de presentació.
2.1.2. Implementació creació de producte turístic.
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per a Contractació
dels serveis d'una empresa per al servei d'implementació de l'estructura de producte turístic "Ribera de
Xúquer mitjançant la revisió i difusió de la determinació de criteris d'accés a l'ús de la marca turística
Ribera de Xúquer 1 Riu d'experiències per part de l'oferta empresarial turística o vinculat al turisme
(comerç, agroalimentari, etc.) per tal d'assegurar la cohesió de la mateixa i sobretot el posicionament
d'aquella oferta empresarial més alineada amb les estratègies turístiques de producte i sobretot de qualitat
en la gestió i atenció a al turista. Realització de sessions formatives i de sensibilització amb empresaris de
la destinació. Assistència tècnica per a assessorament a emprenedors per tal d'alinear les estratègies de
producte amb les actuacions del territori. Es tracta d'aconseguir l'estructura creada, donar suport a les
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empreses aquestes adherides al Club i incorporar i assessorar les noves incorporacions. Entre les accions
a desenvolupar es determinarà l'estructura final del Club a través d'una associació, els seus estatuts, fins,
de manera que arribada la finalització de el pla, aquesta estructura pugui funcionar per si sola, encara que
en col·laboració amb el departament de Turisme Ribera d' Xúquer, però com a ens autònom.
2.2. Pla de Màrqueting.
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per a l'elaboració
d'un pla de màrqueting que ajudi a la difusió i promoció dels productes creats dins de la feina realitzada en
la configuració de producte turístic necessiten una planificació de difusió per promoure-les en eficàcia
entre el públic objectiu per al qual han estat creades.
En aquest sentit és necessari comptar amb un full de ruta que s'especifiqui quins són els passos a seguir i
dissenyar una estratègia global de comunicació
L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa.
2.3.1. Publicitat: Mitjans / presstrips / Bloc trips
L'actuació consisteix en les següents subactuacions:
- Inserció publicitària al diari digital comarcal El Sis Doble Banner de el Pla.
- Alzira OCR FM-Pla Dinamització.
- Gandia OCR FM-Pla Dinamització
- Banner publicitat Club Producte La Ribera d'el Pla de Dinamització, per import de - Publicitat Turisme
cultural Ribera de Xúquer Pla de Dinamització
2.4. Assistència fires Turisme.
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en l'assistència a FITUR 2019, per la qual cosa es realitzen les
despeses de transport i allotjament de la tècnic de l'departament de el Consorci i el President
L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa.
2.5. Material difusió turística.
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en Contractació dels serveis d'una empresa per a l'edició i
impressió de material informatiu i promocional.
Especialment està prevista l'edició de suports de comunicació vinculats a el club de producte.
La línia editorial es basa en:
- Guia Cicloturisme 72 pags
- Guia Cultura 160 Pags
- Guia Gastronomia 72 pags
- Guia Turisme actiu 36 pags
L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa.
Dins d'aquesta actuació es preveu la compra de mitjans, publicitat en diversos suports i formats.
L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa.
2.6. Ampliació serveis web i aplicació de noves tecnologies d'informació i promoció turística.
L'actuació està formada per:
-Serveis d'desenvolupament i ampliació portal web.
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per al servei de
desenvolupament i implantació de l'actual portal web Riberaturisme, de manera que estructuri l'oferta
turística per productes, sigui accessible i disponible en els idiomes castellà, valencià i angles
-App interactiva i contingut turístics.
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en la contractació dels serveis per a l'ampliació dels serveis d'al
portal web de el Consorci la Ribera amb la incorporació d'una APP amb finalitats turístiques i la generació
de continguts turístics per Ribera Turisme, neix amb l'objecte últim de evolucionar en la manera
d'interactuar amb el turista i no només aportar informació i assessorament, sinó també aconseguir dades
de qualitat sobre el mateix
L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa,
encara que la partida no s'hagi executat en la seva totalitat.
3.333- .GESTIÓ/GERENCIA DEL PLA
3.1. Gerència de el Pla
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix la contractació dels serveis de la Gerència d'el Pla de
Dinamització i Governança Turística de la Ribera
. L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa
3.2. Altres despeses de funcionament (Ø) Aquesta actuació no ha pogut ser desenvolupada per tema
de termini.
3.3. Despeses financeres En aquesta actuació s'imputen les despeses derivades del préstec que ha
estat necessari per a finançar les actuacions. L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint
el compliment de el 100% de la mateixa, encara que la partida no s'hagi executat en la seva totalitat.
3.2: RUTA BERNARDINA
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Des del Consorci de la Ribera es porta la organització i coordinació de la Ruta Bernardina que
recorre els municipis de Carlet, L’Alcúdia, Benimodo, Guadassuar i Alzira. El disseny i impressió del
cartells , díptics i credencials està sufragat pel Consorci de la Ribera.
Durant l’ any 2019, s’ha dut a terme una única reunió de coordinació amb la comissió de seguiment de la
ruta Bernardina formada per representants polítics del municipis que formen la ruta i per les confraries .
3.3: PROJECTE SUPRACOMARCAL ENTRECOMARQUES
El projecte Entre comarques, és programa pioner i turístic que aglutina dos comarques i vertebra part de la província de
Valencia, mitjançant aquesta cohesió es pretén crear sinergies entre Mancomunitats unint esforços fent servir tots els atractius
turístics, tangibles e intangibles, d’interès històric, artístic, cultural, tradicional i gastronòmic com a reclam turístic amb el
propòsit de generar turisme d’interior.
Tot per a dinamitzar els serveis turístics de les comarques : restauració, allotjaments i comerç.
Han participat de forma activa i dinàmica 4 comarques : La Ribera Alta i Baixa,la Mancomunitat de Municipis de la Vall
d’Albaida i la Mancomunitat de la Safor .
3.4: PROJECTE RUTES Ambientals : PARATGES
Coordinació programa de rutes ambientals en la comarca que visiten els diferents paratges naturals i entorns de la nostra
comarca.
El programa es va ficar en marxa el 6 d´Octubre i finalitza el 2 de desembre.
Un total de 18 municipis participaren en esta iniciativa .
Un total de 519 persones van gaudir de les visites ambientals guiades.
*****************************************************
3.5. TOT CULTURA: Agenda Cultural Comarcal
Enguany com a novetat s´ha ficat en marxa una agenda cultural comarcal anomenada: “TOT CULTURA” .
Control i actulització de la agenda comarcal així com publicació de les notícies descarregades en la web.
La agenda presenta diferents apartats depenent de la temàtica del esdeveniment:
Teatre, Cine, Musica, Gastronomia, Rutes, literàries, experiencials,exposicions, festes i altres.
La agenda está ubicada en la web turística de la comarca: www.riberaturisme.com .
3.- TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS
S´han tramitat i justificat les següents subvencions:
SERVEF: subvenció per al manteniment dels agents de desenvolupament local
AGÈNCIA VALENCIAN DE TURIME:
4.- Atenció oficina Tourist info comarcal
La recentment inaugurada Tourist info comarcal està atesa per el departament de turisme del Consorci.
En ella es desenvolupen diverses tasques:
.- Atenció al públic que demanda informació sobre la comarca i el municipi d´Algemesí
.- Registres telemàtic de les persones que visiten la oficina.
.- Inventari setmanal de fullets
.- Difusió en les xarxes socials i la xarxa Tourist info
El horari de la Touristinfo Comarcal es de 10:00 a 14:00 de dilluns a divendres .
Informe de persones ateses:
Un total aproximat de 375 persones han sigut informades de les quals:
Atenent a la seua procedència :
La major part de les persones ateses son locals, es a dir, residents en Algemesí.
En segon lloc a visitants procedents dels voltants de la Comunitat Valenciana.
Atenent als països de procedència a unió europea i segons la gràfica es pot observar que el major nombre
de persones que visiten la oficina de turisme comarcal provenen de França, en segon lloc Regne Unit i en
tercer lloc, Alemanya.
En resum: un 81,4% Nacional i un 18,6% estrangers
La informació que sol·liciten entre d´altres es:
Informació local, Festes, Rutes i Sendes, Gastronomia i Activitats Culturals.
La afluència màxima de visitants a la tourist info comarcal sol ser entre les 11:00 a 13:00 hores.
Pel que fa als mesos de l´any ; ens vistent més persones durant els mesos de febrer a a juny, entre agost i
octubre i en el últim mes de l’any, desembre.
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1.

Projecte #Algemesí Camina a l’Escola

Entitat Sol·licitant: Ajuntament d’Algemesí
Assistència Tècnica: Subcontractació Àrea Educació Ambiental (Resolució Alcaldia 1491/2018)
Nom: Promoció d’una Mobilitat Sostenible, Segura i Saludable a l’Entorn Escolar del Municipi d’Algemesí (#Algemesí Camina
a l’Escola)
Objectiu: El projecte té com a objectiu promoure la mobilitat segura, saludable i sostenible a l’escola mitjançant la
implementació dels camins escolars en el municipi d’Algemesí. El projecte pretén canviar la percepció de la comunitat escolar
en relació als desplaçaments a l’escola. Aquesta iniciativa tindrà beneficis en els escolars, millorant la qualitat de vida, la salut i
les relacions socials. Participen tots els centres escolars d’infantil i primària, 9 centres en total. Total alumnes 3.275.
Data d’Inici: 1 d’abril de 2018
Data de Finalització: 30 de novembre de 2019
Pressupost Consorci de la Ribera: 14.950 € + IVA
Subvenció IVACE: E4T21B/2018/1. Fondos FEDER 7.475 €.
Cofinanciació Ajuntament d’Algemesí: 7.475 € + IVA.
Participants: CEIP Blasco Ibáñez, el CEIP Cervantes, el CEIP Ribalta, el CEIP Salvador Andrés, el CEIP Verge del Pilar, el
CC Maria Auxiliadora, el CC Ntra. Sra. de la Salut-Maristes, el CC Sant Josep de Calassanç i el CC Santa Ana. (3.275
alumnes)
Activitats Realitzades en 2019:


















Senyalització amb rajoles de tota la xarxa de camins escolars (26 rutes).Gener-Novembre 2019.
Disseny i gestions per a la compra de jupetins per a l’alumnat de les 9 escoles participants en el projecte. Gener
2019.
Disseny dels cartells de les parades i anàlisi dels punts de les parades del Bus a Peu. Gener-Febrer 2019.
Reunions amb les escoles per a implementar el Bus a Peu. Febrer 2019.
Implementació de les millores proposades en les auditories de mobilitat. 11 millores: 4 interseccions d’un dels
carrers més transitats del municipi, pintar 8 passos de vianants, adequació zona verda per a augmentar la visibilitat i
fer zona de vianants amb senyalítica. Octubre 2018-Novembre 2019.
Llançament del servei de Bus a Peu en totes les escoles (9 bus a peu). Març 2019.
Recollida informació de les activitats educatives dutes a terme per les 9 escoles participants. Abril-Juny 2019.
Sol·licitud de dos pròrrogues a l’IVACE per a fer la justificació. Abril i Setembre 2019.
Redacció de la Memòria final per a la justificació del projecte a l’IVACE. Juliol-Novembre 2019.
Preparació d’una Gimcana per a promocionar les rutes escolars. Juliol 2019.
Enquesta final als alumnes i anàlisi de dades. Setembre 2019.
Presentació Premis de la Setmana de la Mobilitat Sostenible de la Generalitat Valenciana. Setembre 2019. 2n Premi
de la categoria de municipi d’entre 50.000 y 20.000 habitants de la IV Edició dels Premis de la Setmana
Europea de la Mobilitat 2019 de la Comunitat Valenciana.
Activitat de Promoció del Bus a Peu amb la col·laboració d’Activa Raval i Jobs per a totes les escoles.
Reunió amb les escoles per a continuar amb les activitats de promoció del Bus a Peu. Octubre 2019.
Justificació subvenció a l’IVACE. Novembre 2019.
Concurs activitat Gimcana per a promocionar les rutes escolars. Octubre-Desembre 2019.
Presentació de proposta a l’Ajuntament per a demanar ajudes al IDAE (Ministeri de Transició Ecològica) per a
realitzar Campanya de Conscienciació entre les escoles i continuar fomentant el projecte #Algemesí Camina a
l’Escola. La duració de la campanya seria de 3 anys. Novembre 2019.

Activitats a realitzar en 2020:




2.

Lliurament de premis de la Gimcana #Algemesí Camina a l’Escola. (Gener 2020).
Presentació de la subvenció al IDAE. (Gener 2020).
Si la subvenció es aprovada es realitzarà una Campanya de Conscienciació entre les escoles i es continuarà
fomentant el projecte #Algemesí Camina a l’Escola. Així es faran enquestes als estudiants, xerrades a totes les
escoles sobre mobilitat sostenible i seguretat vial, campanyes amb els comerços al voltant de les rutes, activitats
educatives dins de les escoles,... Així mateix, s’assistirà tècnicament a l’Ajuntament per a presentar la subvenció al
IDAE i en totes les gestions relacionades amb ella. (setembre 2020-juny 2023).

Projecte Avancem Caminant

Entitat Sol·licitant: Ajuntament de Sueca
Assistència Tècnica: Subcontractació Àrea Educació Ambiental (Resolució Alcaldia 701)
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Nom: Promoció d’una Mobilitat Sostenible, Segura i Saludable a l’Entorn Escolar del Municipi de Sueca (Avancem Caminant!)
Objectiu: El projecte té com a objectiu promoure la mobilitat segura, saludable i sostenible a l’escola mitjançant la
implementació dels camins escolars a tot el municipi de Sueca. El projecte pretén canviar la percepció de la comunitat escolar
en relació als desplaçaments a l’escola. Aquesta iniciativa tindrà beneficis en els escolars, millorant la qualitat de vida, la salut i
les relacions socials. Està dirigit a Infantil i Primària. Total alumnes 1.762.
Data d’Inici: 1 d’abril de 2016
Data de Finalització: 31 de maig de 2018
Pressupost AER: 14.000 € + IVA
Subvenció IVACE: E4T21B/2016/2. Fondos FEDER 7.000 €.
Cofinanciació Ajuntament de Sueca: 7.000 € + IVA.
Participants: CEIP Carrasquer, CEIP Cervantes, Escoles Jardí de l’Ateneu, Col·legi La Unió Cristiana, Col·legi Luis Vives,
Col·legi Maria Auxiliadora, Col·legi Ntra. Sra. de Fátima. (1762 alumnes)
1er PREMI DE LA CATEGORIA DE CIUTANS MITJANES DINS DE LA II EDICIÓ DELS PREMIS DE LA SETMANA
EUROPEA DE LA MOBILITAT 2017 DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Activitats Realitzades en 2019:







Revisió de l’estat de la senyalització de totes les rutes escolars del municipi de Sueca. Gener 2019.
Fer cartells nous on faltaven i posar-los en els punts de les parades. Febrer 2019.
Posada de rajoles on faltaven. Febrer 2019.
Inspecció del IVACE per a procedir al pagament de l’ajuda a l’Ajuntament. Febrer 2019.
Auditoria Fons FEDER de les accions fetes dins del projecte subvencionades amb Fons europeus i de la
comptabilitat realitzada per al mateix.
Presentació de proposta a l’Ajuntament per a demanar ajudes al IDAE (Ministeri de Transició Ecològica) per a
realitzar Campanya de Conscienciació entre les escoles i continuar fomentant el projecte Avancem Caminant. La
duració de la campanya seria de 3 anys i un pressupost de 8.000 €. Novembre 2019.

Activitats a realitzar en 2020:



3.

Presentació subvenció al IDAE (Gener-Febrer 2020)
Si es aprovada la subvenció es realitzarà una Campanya de Conscienciació entre les escoles i es continuarà
fomentant el projecte Avancem Caminant. Així es faran enquestes als estudiants, xerrades a totes les escoles sobre
mobilitat sostenible i seguretat vial, campanyes amb els comerços al voltant de les rutes, activitats educatives dins
de les escoles,... Així mateix, s’assistirà tècnicament a l’Ajuntament per a presentar la subvenció al IDAE i en totes
les gestions relacionades amb ella.(setembre 2020-juny 2023).

Projecte Camins Escolars Alzira

Entitat Sol·licitant: Ajuntament d’Alzira
Assistència Tècnica: Subcontractació Àrea Educació Ambiental
Nom: Promoció d’una Mobilitat Sostenible, Segura i Saludable a l’Entorn Escolar del Municipi d’Alzira
Objectiu: El projecte té com a objectiu promoure la mobilitat segura, saludable i sostenible a l’escola mitjançant la
implementació dels camins escolars a tot el municipi d’Alzira. El projecte pretén canviar la percepció de la comunitat escolar
en relació als desplaçaments a l’escola. Aquesta iniciativa tindrà beneficis en els escolars, millorant la qualitat de vida, la salut i
les relacions socials. Està dirigit a Infantil, Primària, Secundària i Centres Formatius . Total alumnes 6.959 aproximadament de
20 centres educatius.
Data d’Inici: Gener 2020
Data de Finalització: Setembre 2023
Pressupost Consorci de la Ribera: 14.950 € + IVA
Participants EI Els Infants, EI La Montanyeta, Escola Infantil Tulell, Alborxi, Ausias March, CEIP Gloria Fuertes, CEIP
Federico Garcia Sanchiz, CEIP Garcia Lorca, CEIP Pintor Teodoro Andreu, CEIP Tirant Lo Blanc, CEIP Vicente Blasco
Ibañez, CIPS Sagrada Familia, CIPS Xuquer, CIPS La Purisima, CIPS Luis Vives, CIPS Santos Patronos, IES José María
Parra, IES La Murta, IES Rei En Jaume, CIPFP Luis Suñer Sanchis (6.959 alumnes)
Activitats Realitzades en 2019:



Presentació de proposta a l’Ajuntament per a demanar ajudes al IDAE (Ministeri de Transició Ecològica) per a
realitzar el Projecte de Promoció d’una Mobilitat Sostenible, Segura i Saludable a l’Entorn Escolar del Municipi
d’Alzira La duració del projecte seria de 3 anys i un pressupost de 14.950 €. Octubre 2019.
Presentació del projecte al Consell de Medi Ambient. Novembre 2019.
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Assistència tècnica per a la presentació de la subvenció al IDAE. Redacció Memòria Tècnica per a la presentació de
les subvencions. Novembre-Desembre 2019.

Activitats Realitzades en 2020:








4.

Presentació de la subvenció. Gener 2020.
Reunions amb tots els centres educatius participants. Febrer 2020.
Enquestes als estudiants sobre hàbits de mobilitat. Febrer 2020.
Estudi d’hàbits de mobilitat als centres educatius d’Alzira. Abril-Maig 2020
Disseny dels camins escolars. 60 itineraris. Maig 2020.
Auditories de mobilitat. Juny 2020.
Estudi de la Xarxa de Camins Escolars d’Alzira. Octubre 2020.

Turisme Sostenible

En el 2017, any Internacional del turisme sostenible, es va iniciar una nova línia de treball amb col·laboració amb l’Àrea de
Turisme del Consorci de la Ribera per tal de fomentar un turisme més sostenible. En el 2018, any internacional del Patrimoni
cultural va continuar aquesta col·laboració entre departaments amb el llançament de l’agenda cultural comarcal “Tot Cultura” i
en 2019 hem continuat reforçant aquesta col·laboració amb nous projectes com són el Descens del Riu Xúquer i altres
projectes com són Entre Comarques.
4.1

Agenda Cultural Comarcal “Tot Cultura”

L’Agenda “Tot Cultura” es va publicar a finals de març de 2018 en la pàgina web www.riberaturisme.es. El
funcionament de l’agenda és el següent: els tècnics responsables dels ajuntaments en un formulari incorporen les dades dels
events que volen publicar. Les categories de les que disposen son: activitats literàries, cinema, trobades, experiencial,
exposició, fira, festes, gastronomia, música i altres. Els events es poden vore per categories i també com a calendari.
Posteriorment, des del Consorci es revisa la informació pujada pels ajuntaments i es publica. Des del seu inici s’han publicat al
voltant de 460 events i participen 28 ajuntaments: Albalat de la Ribera, Alberic, Algemesí, Almussafes, Alzira, Beneixida,
Benifaió, Benimodo, Carlet, Catadau, Corbera, Cotes, Favara, Gavarda, Guadassuar, La Pobla Llarga, Llaurí, Llombai,
Manuel, Montserrat, Polinyà de Xúquer, Riola, Sant Joanet, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, El Perelló i La Barraca.
4.2

Programa Paratges

PARATGES és un programa de visites guiades gratuïtes a Paratges Naturals i zones de gran valor ambiental de la
comarca de la Ribera de Xúquer que es va iniciar en 2017. En el 2019, s’ha portat a terme la tercera edició d’aquest programa.
En el 2019 el programa va constar de 14 dies de rutes (al matí) repartits en 7 caps de setmana des del 19 d'octubre al 1 de
desembre. L'hora d'inici de la ruta era a les 10:00 h del matí des de la porta de l'ajuntament corresponent i finalitzava a les
13:30 h. Els paratges visitats es trobaven dins dels municipis de: Real, Catadau, L'Alcúdia, Riola, Alzira, Manuel, Sollana,
Sumacàrcer, Favara, Llaurí, Alfarb, Algemesí, Llombai i Corbera. Es va fer com a material de difusió, tríptic i pòsters. En
aquesta tercera edició el programa va comptar amb una novetat que consistia en que les rutes tingueren un cost simbòlic de 3
€ per als majors de 10 anys. Es va acordar este cobrament per tal de comprometre més als participants de manera que les
persones inscrites pagaran on-line en el moment de la inscripció i per evitar problemes de coordinació posteriors Esta despesa
es distribueix a parts iguals entre el Consorci i l´Ajuntament participant per tal de col·laborar en les despeses d´organització i
execució del programa. El cobrament d’aquest import es va fer per la plataforma de Servientradas, la qual va cobrar 0,5 € per
participant major de 10 anys com a despeses de gestió.
El programa al igual que les dos edicions anteriors va tindre molt bona acollida per part del públic, completant-se algunes
rutes amb setmanes d’antelació. En total es van inscriure 435 persones i es va recaudar 1.379 € (197 € per a Servientradas,
591€ per als Ajuntaments i 591€ per al Consorci de la Ribera). A continuació es mostra la taula de participants en les rutes:
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Municipi Ruta
Real
Catadau
L'Alcúdia
Riola
Total
Alzira
Manuel
Sollana
Sumacàrcer
Favara
Llaurí
Alfarb
Algemesí
Llombai
Corbera
Total

4.3

Data
19/10/2019
20/10/2019
26/10/2019
27/10/2019
Octubre
02/11/2019
03/11/2019
09/11/2019
10/11/2019
16/11/2019
17/11/2019
23/11/2019
24/11/2019
30/11/2019
01/12/2019
Nov-Dic
Total

nombre participants
adults
23
34
18
38
113
20
28
27
37
20
23
39
24
23
40
281
394

nombre participants
menors 10 anys
2
2
1
0
5
2
4
0
10
0
6
3
1
0
10
36
41

Total participants
25
36
19
38
118
22
32
27
47
20
29
42
25
23
50
317
435

Descens del Riu Xúquer

El projecte “Descens del Riu Xúquer” pretén fomentar en gran part la practica esportiva dins de la Ribera del Xúquer, amb
la intenció de recuperar l’antic esdeveniment esportiu que es feia als anys seixanta i setanta, anomenat “La Davallada”.
La Davallada del riu Xúquer era considerada una de les proves esportives més importants de Espanya i Europa, ja que es
realitzava una competició de descens internacional del riu Xúquer.
Durant els mesos d’octubre i novembre de 2019 s’ha elaborat una memòria entre el departaments de Turisme i d’educació
Ambiental per tal de presentar-ho als Premis Empren Esport 2020 de la Fundació Trinidad Alfonso. Es va presentar en
novembre de 2019 i el projecte va quedar finalista.
Durant el 2020 es pretén buscar altre finançament per tal de portar a terme el projecte.
4.4

Entre Comarques

Es tracta d’un programa de visites turístiques guiades per diferents comarques. Mitjançant este programa es donen a
conèixer la gran varietat de recursos històrics, artístics, culturals, naturals, festius i tradicionals de gran valor patrimonial,
monumental, ecològic i paisatgístic dels municipis participants.
En 2020, serà la setena edició Entre Comarques 2020 i participaran huit comarques de les províncies de València i
Alacant: la Vall d’Albaida, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Safor, la Costera- Canal i l’Alcoià-Comtat. El programa constarà de
38 dies de rutes (matí i vesprada) repartits en 19 caps de setmana entre els mesos de febrer a juny. L’hora d’inici de la ruta
serà a les 10:30h del matí i a les 16:30h de la vesprada, on s’utilitzarà la mateixa metodologia de treball de les edicions
passades.
Aquest projecte durà a terme entre el departament de Turisme i l’Àrea d’Educació Ambiental. Així durant 2019, s’han
enviat les cartes informatives del programa amb les dates per a La Ribera a tots els Ajuntaments i s’ha confeccionat el
calendari de les rutes. Així mateix, la venta de les entrades es farà a l’igual que el programa Paratges a través de la plataforma
de venta d’entrades Servientrades.

5.

Ruta del Medi Ambient

Durant l’any 2018 s’han realitzat 7 visites tècniques en el projecte “La Ruta del Medi Ambient”, amb un nombre total
aproximat de 350 persones entre alumnes i professors. Aquest projecte és la continuació de la Ruta de l’Energia però
ampliat a instal·lacions relacionades amb aigua i el medi ambient. Així, en aquest projecte es poden visitar les següents
instal·lacions: Parc solar fotovoltaic (Montserrat), Estació Depuradora d’aigües residuals amb biogàs (Alzira-Carcaixent),
instal·lació fotovoltaica (Albalat de la Ribera), Embasament hidraulic (Tous) i Estació de tractament d’aigua potable (ETAP)
(Alzira).
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Data

Col·legi

23/01/2019

IES Els Alcalans (Montserrat)

06/02/2019

IES Tulell (Alzira)

13/02/2019

IES Tulell (Alzira)

11/02/2019

Ntra. Sra.Carmen (Bétera)

27/03/2019

IES Sucro (Albalat de la Ribera)

22/05/2019

IES 25 d’Abril (Alfafar)

12/12/2018

La Devesa School (Carlet)

A la següent taula es mostra el nombre de visites i alumnes que han participat en aquest projecte des del seu inici per
anys escolars:
Curs
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
Total

6.

Núm. Visites
5
9
12
17
13
14
15
19
14
2
9
22
17
12
6
8
10
196

Núm. Alumnes
250
525
660
650
541
473
653
775
531
54
350
700
680
600
300
400
500
8.642

Campanya Dia Saludable

Consisteix en afegir al Dia de la Fruita, que ja es fa a les escoles, una component de salut i mobilitat sostenible com es el
de potenciar des de les escoles que els alumnes vagen eixe dia a peu o en bici. Estan portant a terme la Campanya del Dia
Saludable 35 centres escolars:

Centre Escolar

Municipi

CP Les Comes

L’Alcúdia

CP Batallar

L’Alcúdia

CP Heretats

L’Alcúdia

Sant Andreu

L’Alcúdia

La Devesa

Carlet

CP Sanchis Guarner

La Pobla Llarga

CEIP Cervantes

Alcàntera del Xúquer

Colegio Santo Domingo

Villanueva de Castellón

CEIP Almassaf

Almussafes

CEIP Maria Inmaculada

Carcaixent
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Col Inmaculada Cullera

Cullera

CEIP Sant Antoni Abat

Fortaleny

CEIP Pare Gumilla

Càrcer

CRA la Ribera Alta

Sant Joanet (Benimuslem i Sant Joanet)

CEIP Luis Vives

Quesa

CRA El Pinar

Alcublas
Atzeneta d’Albaida

CEIP Verge dels Desemparats

7.

Col·legi La Encarnación

Sueca

CEIP Carrasquer

Sueca

CEIP Cervantes

Sueca

Escoles Jardí de l’Ateneu

Sueca

Col·legi La Unió Cristiana

Sueca

Col·legi Luis Vives

Sueca

Col·legi Mª Auxiliadora

Sueca

Col·legi Ntra.Sra. de Fátima

Sueca

CEIP Blasco Ibáñez

Algemesí

CEIP Cervantes

Algemesí

CEIP Ribalta

Algemesí

CEIP Salvador Andrés

Algemesí

CEIP Verge del Pilar

Algemesí

CC Maria Auxiliadora

Algemesí

CC Maristes

Algemesí

CC Sant Josep de Calassanç

Algemesí

CC Santa Ana

Algemesí

Col·legi La Purísima Franciscanas

Valencia

Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible

Del 17 al 22 de setembre, es va organitzar la XIII Setmana de la Mobilitat Sostenible de la Ribera. Aquest esdeveniment
està emmarcat en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Dins d’aquest marc, es va fer difusió de la Campanya del
Dia Saludable a tots els centres escolars de la Comunitat Valenciana i en la premsa local.
Des de Salut Pública (Conselleria de Sanitat) es vol impulsar els projectes de camins escolars per tal de fomentar l’activitat
diària entre els escolars durant els desplaçaments a l’escola. Així mateix, a nivell nacional, la DGT, vol fomentar els projectes
de camins escolars per tal d’augmentar la seguretat en els desplaçaments, reduint el nombre de vehicles a les hores punta
d’entrada i eixida de les escoles. Així, la col·laboració iniciada en 2018 entre l’Àrea d’Educació Ambiental, Salut Pública
d’Alzira i la DGT de València, per tal d’impulsar estos projectes en els municipis de la Ribera, ha continuat en 2019, amb
comunicació per email i enviament d’informació d’ajudes per a la implantació de projectes de camins escolars i exemples de
bones pràctiques.
A més dins de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible es va assistir a la Cerimònia de Lliurament dels Premis de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible de la Generalitat Valenciana, on el projecte #Algemesi Camina a l’Escola va rebre el 2n
Premi de la categoria de municipi d’entre 50.000 y 20.000 habitants de la IV Edició dels Premis de la Setmana Europea de la
Mobilitat 2019 de la Comunitat Valenciana.
Així també, es va organitzar una activitat de Promoció del Bus a Peu amb la col·laboració d’Activa Raval i Jobs en totes
les escoles d’infantil i primària dins del projecte #Algemesí Camina a l’Escola i es va fer una enquesta a tots els alumnes sobre
la seua forma de desplaçament al centre escolar, per valorar l’impacte del projecte.
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8.

8.1

Projectes europeus

Let’S move!

Entitat Coordinadora: AER
Nom: Let Schools Move in a Healthy, Safe and Sustainable Way (Let’S move!)
Objectiu: El projecte té com a objectiu promoure la mobilitat segura, saludable i sostenible a l’escola mitjançant la
implementació dels camins escolars. El projecte pretén canviar la percepció de la comunitat escolar en relació als
desplaçaments a l’escola. Aquesta iniciativa tindrà beneficis en els escolars, millorant la qualitat de vida, la salut i les relacions
socials.
Data d’Inici: 1 de setembre de 2015
Data de Finalització: 31 d’octubre de 2018
Programa: ERASMUS +
Socis: Gmina Wroclaw (Polonia), Grad Koprivnica (Croàcia), Prioriterre (França)(Baixa 5 de maig 2017)
Pressupost Total Projecte: 137.736 € Nou pressupost: 125.739€
Pressupost AER: 68.884€
Subvenció UE: 68.884 €
Participants: Col·legi La Encarnación (Sueca), CEIP Almassaf (Almussafes). CEIP Sanchis Guarner (La Pobla Llarga) i CEIP
Pere Gumilla (Càrcer) a més dels Ajuntaments dels municipis implicats. 1.277 alumnes en La Ribera i 5.700 alumnes en total.
WEB: www.projectletsmove.wordpress.com
Xarxes Socials: facebook.com/lmoveschools

Activitats Realitzades 2019:
 Resolució final positiva del projecte per part del SEPIE (Ministeri). Abril 2019.
 Pagament final als socis europeus. Abril 2019.
8.2

ENERMAN

Entitat Sòcia: CONSORCI DE LA RIBERA
Nom: Energy Management Schools (ENERMAN)
Objectiu: Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar un programa d'educació sobre energia per a les escoles. Està
organitzat com a un repte on els equips de les escoles poden implementar activitats de conscienciació sobre el
desenvolupament sostenible i l'estalvi energètic.
Data d’Inici: 1 de setembre de 2016
Data de Finalització: 31 d’agost de 2019
Programa: ERASMUS +
Pressupost Consorci de la Ribera: 31.899 €
Subvenció UE: 29.647 €
Socis: La Ligue de l’enseignement (França, Coordinadors), CIFFUL (Universitat de Liège, Bèlgica), Energy Kontorsydost
(ESS, Sweden), Ciutat de Koprivniza (Croàcia), Consorci de la Ribera (Espanya).

Activitats realitzades en 2019:

Revisió de l’inventari dels equips de consum d’energia elèctrica del IES Bernat Guinovart (Algemesí) i IES Eduardo
Primo (Carlet) i traure el valor teòric de referència. Gener 2019.

Exposició “Impacte Ambiental de la producció d’energia elèctrica” en el IES Bernat Guinovart i IES Eduardo Primo.
Gener-març 2019.

Campanya de conscienciació entre alumnes del tres centres educatius. Gener a Març 2019.

Recollida i anàlisi de les factures d’energia elèctrica dels tres centres educatius per tal de vore el resultat de la
campanya de conscienciació. Abril-Maig 2019.

Premis per als guanyadors del “Challenge” i per als participants consistents en visita educativa als tallers de ciència
del Museu de les Arts i les Ciencies de València. Caseta de punt verd (IES Sucro), contenidors de reciclatge per a
totes les clases (IES Eduardo Primo). Maig 2019.

Reunió de socis a Paris 28-29 maig 2019.
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8.3

Jornada Exposició del Resultat del “Challenge”. Juny 2019.
Difusió del projecte per les xarxes socials i premsa local. Abril-Juny 2019
Finalització del projecte. 31 d’agost de 2019.
Justificació final del projecte. Juliol-Octubre 2019.
ALTERNATIVA

Entitat Sòcia: CONSORCI DE LA RIBERA
Departaments: Promoció Econòmica i Educació Ambiental
Nom: The power of community through social entrepreneurship (ALTERNATIVA)
Objectiu: El principal objectiu del projecte és formar a adults para adquirir i desenvolupar habilitats i competències
necessàries per a obtenir un treball i convertir les seues idees de negoci en accions concretes mentre tenint en compte la
sostenibilitat ambiental i el compromís amb la comunitat.
Data d’Inici: 1 de setembre de 2019
Data de Finalització: 31 d’agost de 2021
Programa: ERASMUS +
Pressupost Consorci de la Ribera: 20.456 €
Subvenció UE: 20.456 €
Socis: OWOP (Polonia, ONG-coordinadors), SYNTHESIS (Xipre, SME), EDUNET (ONG-Romania) i Consorci de la Ribera
(Espanya).

Activitats realitzades en 2019:

Reunió inicial de socis en Byalistok (Polonia). Desembre 2019.
Activitats a realitzar:
Durant el projecte s’hauran de fer les següents activitats:
1.

Recerca de iniciatives d’emprendedurisme social amb èxit.

2.

Manual de bones pràctiques id’idees de negocie amb informació per a crear empreses d’emprendedurisme social.

3.

Metodologia de formació per a recolzar adults de grups vulnerables sobre temes d’economia social.

4.

Formació de 12 adults en economia social.

El Consorci es responsable de la part de difusió, així que va presentar el dissemination plan. Les activitats proposades son:
1.

Creació logo del projecte. El Consorci prepararà varies propostes per a votar pels socis.

2.

Creació d’un perfil de Facebook del projecte per a penjar les activitats produïdes en el projecte. El terme per a tindre
el perfil i que els socis comencen a enviar informació es febrer de 2020. Després els socis han d’enviar al Consorci 2
noticies al mes per a publicar. El Consorci és el responsable de la publicació.

El projecte inclou 5 reunions de socis i unes jornades de formació en Xipre.
Les pròximes reunions de socis són el 3-4 març de 2020 en Nicosia (Xipre) i 9-10 juny de 2020 en Romania
8.4

EASE

Entitat Sòcia: CONSORCI DE LA RIBERA
Departaments: Promoció Econòmica i Educació Ambiental
Nom: Entrepreneurs for Autonomy, Self-development and Equality (EASE)
Objectiu: Aquest projecte té com a principal objectiu del projecte és formar a dones adultes vulnerables per a puguen
desenvolupar habilitats i competències necessàries per a obtenir un treball mitjançant el emprendedurisme.
Data d’Inici: 1 de setembre de 2019
Data de Finalització: 31 d’agost de 2022
Programa: ERASMUS +
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Pressupost Consorci de la Ribera: 36.411 €
Subvenció UE: 36.336 €
Socis: Youmanity Ltd (UK, ONG-coordinadors), APROXIMAR (Portugal, ONG), AMADORA INNOVATION (Portugal, Empresa
Municipal), San Giuseppe (Italia, ONG), Slovenska Univerzitat (Eslovaquia, Universitat) i KMOP (Grècia, ONG) i Consorci de
la Ribera (Espanya).
Activitats realitzades en 2019:

Reunió inicial de socis en Londres (UK). Desembre 2019.
Activitats a realitzar:
Durant el projecte s’hauran de fer les següents activitats:
1.

Preparació d’una ferramenta per a avaluar les competències dels candidats.

2.

Manual del curso de formació i guia de aprenentatge.

3.

Manual d’implementació de plans d’empresa e implementació de plans d’empresa.

4.

Realització d’un seminari de formació

5.

Formació de 12 dones adultes en economia social. Algunes d’elles participaran en la jornada formativa en Italia.

En la reunió es va seleccionar el logo del projecte. Es va establir que es faria una web del projecte i 2 xarxes social (Facebook
i instagram). Cada soci ha de publicar un article al mes.
El projecte inclou 6 reunions de socis i unes jornades de formació en Italia.
Les pròximes reunions de socis són el 7-8 juliol de 2020 en Cerignola (Italia) i 3-4 desembre de 2020 en La Ribera.
8.5

Participació en Projectes Europeus

Durant el 2019 l’Àrea d’Educació Ambiental del Consorci de la Ribera, va redactar i presentar una proposta com a
coordinador i va participar com a soci en els següents projectes:
Projecte

Programa

Coordinador

Sol·licitud

Resolució

SMILE TEEN

ERASMUS+

Consorci de la Ribera

Març 2019

Denegada
(Juliol 2019)

TOUREN

INTERREG-MED

Universitat
(Eslovenia)

de

Ljubliana

Febrer 2019

Denegada
(setembre 2019)

ELP TRANSPORT

ERASMUS+

CONEROBUS (Italia)

Març 2019

Denegada (juliol 2019)

SMECS

INTERREG-MED

Gestore del SAC BAT (Italia)

Gener 2019

Denegada (juliol 2019)

SES

COSME

Progetto Arcada (Italia)

Setembre
2019

Pendent resolució

8.6

Col·laboració en Projectes Europeus

L’Àrea d’educació Ambiental va estar durant els mesos d’octubre i novembre ajudant en la traducció de la documentació
de formació del programa europeu FARMER 4.0 de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
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OBJECTIUS DE L’ÀREA D’ENERGIA PER A L’ANY 2019

1.

L’àrea de Projectes s’havia marcat els següents objectius per a l’any 2018:
A. Fomentar els serveis dirigits als AJUNTAMENTS
B. Promoció del PACTE DE LES ALCALDIES pel Clima i l’Energia
2.

RESUM DE LES PRINCIPALS ACTUACIONS

A continuació es descriuen d’una forma resumida les principals actuacions dutes a terme per l’àrea d’Energia del Consorci de
la Ribera per acomplir amb els objectius marcats per a l’any 2019.
OBJECTIU A: FOMENTAR ELS SERVEIS DIRIGITS ALS AJUNTAMENTS
El principal objectiu ha estat continuar desenvolupant iniciatives dirigides als ajuntaments de la Ribera, ajudant-los a optimitzar
els seus recursos i, al mateix temps, generant una economia local (i per tant llocs de treball) basada amb sectors innovadors
com són l’eficiència energètica i les energies renovables. Dintre d’aquest objectiu podem trobar¨, principalment, les següents
línies d’actuació:
a) Serveis d’assessoria energètica municipal;
b) El servei de ‘la Ribera en Biodièsel’,i;
c) El projecte de ‘Sostres Fotovoltaics d’Autoconsum a la Ribera’.
Amb els projectes i serveis inclosos a la línia d’actuació anomenada SERVEIS D’ASSESSORIA ENERGÈTICA MUNICIPAL es
pretén desenvolupar actuacions que comporten una reducció de la despesa energètica municipal, al mateix temps que es
promouen les energies renovables. Les accions més destacades dutes a terme amb aquest objectiu han estat les següents:
a)

Execució del servei d’OFICINA VERDA, assessorant els ajuntaments en:

Amb la gestió de la contractació de les diferents fonts d’energia;

Gestió de la contractació de l’electricitat i el gas natural;

Seguiment del consum d'energia dels edificis i instal·lacions municipals;

Realització de propostes de millores i modificacions en les instal·lacions municipals existents amb
l’objectiu de reduir la despesa energètica del mateix;

Assessoran als veïns/veïnes, comerços i xicotetes empreses per ajudar-los a reduir la seua factura
energètica, lluitar contra la pobresa energètica i millorar l’eficiència energètica.
Aquest servei s’ha oferit durant 2018 als pobles de:
L’Alcúdia
Guadassuar
Alfarp
Alzira
Algemesí
La Barraca d’Aigües Vives

b)

Contractació conjunta dels subministraments d’electricitat amb energia 100% renovable. Amb aquest servei
es pretenia optimitzar al màxim el preu d’adquisició de l’electricitat consumida, al mateix temps que els ajuntaments
de la Ribera consumien energia 100% renovable, per tant, energia considerada amb emissions nul·les de CO2. Al
servei es van adherir els municipis de:
Llombai
Montroi/y
Benimodo
Beneixida
Favara

Sumacàrcer
Villanueva de Castellón
l'Alcúdia
Alfarp
la Pobla Llarga

Polinyà de Xúquer

Sant Joanet

Corbera
Alcàntera de Xuquer
Benicull de Xúquer
Mareny de Barraquetes
La Barraca d’Aigües
Vives

Com a resultat, amb la proposta adjudicada es va aconseguir, de mitjana, un estalvi d’11% de la factura d'electricitat
municipal en comparació amb la millor oferta presentada a la Central de Compres de la Diputació de València.
c)

El projecte ‘Sostres fotovoltaics d’autoconsum a la Ribera de Xúquer’ pretén impulsar la instal·lació de plantes
d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum en edificis municipals a la comarca de la Ribera, amb la finalitat
d’incrementar l’aportació de les energies renovables al mix energètic, afavorint al mateix temps l’economia local i
reduïnt les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest project es recolza amb les ajudes de l’IDAE per a
fomentar una economia baixa en carboni, que subvenciona un 50% del cost a fons perdut pels ajuntaments.
A hores d’ara s’està inventariant els edificis del pobles que han sol·licitat la seua adhesió. La previsió és tindre
adjudicades les obres de les instal·lacions fotovoltaiques abans d’acabar l’any 2020 i/o tindre-les executades cap a
final de 2020 i principi de 2021.

d)

En aquesta línia de treball cal destacar també les següents actuacions:

Actuació per a la rehabilitació energètica del Magatzem de Cucó d’Alzira. A través del projecte
europeu Prominent Med (https://energia.consorcidelaribera.com/el-projecte/?lang=en) s’ha realitzat una
actuació de millora de la eficicència energètica als tancaments exteriors de l’edifici seguint els criteris de
Compra Pública Innovadora (CPI) i amb una subvenció de 200,000€.
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Certificació energètica de 16 centres escolars (CEIP) de la Ribera. A través del projecte europeu
TEESCHOOLS (https://energia.consorcidelaribera.com/teeschool/?lang=en) s’ha auditat energèticament
16 centres d’educació primària (CEIP) de la Ribera i s’ha procidit a certificar-los energèticament tal com
marca el Reial Decret 235/2013.
Servei ‘LA RIBERA BIODIÈSEL’. Al 2019 s’ha licitat i adjudicat el servei a una nova empresa amb
l’objecte de millorar la recollida d’aquest residus als nostres pobles.

Projecte ‘Impuls a la Compra Pública d’Innovació de projectes de valorització eficient de residus de
palla d’arròs a la comarca de la Ribera’. L’objectiu principal d’aquest project subvecionat per l’Agència
Valenciana de l’Innovació es realitzar les accions preparatòries per a impulsar projectes de compra
pública d’innovació que porten a una valorització dels residus de palla d’arròs. Aquest projecte es va
iniciar al 2019 i acabarà al 2020.

OBJECTIU B: PROMOCIONAR EL PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L’ENERGIA
s’ha realitzat un treball intens amb la promoció de la iniciativa del Pacte d’Alcaldes/esses, sobretot ajudant a tramitar l’adhesió
davant la CE i assessorant els ajuntaments amb la sol·licitud de subvencions a la Diputació de València per realitzar l’inventari
d’emissions, l’anàlisi de riscos i vulnerabilitats davant el canvi climàtic i el pla d’acció pel clima i l’energia. A hores d’ara hi ha
més de 30 pobles i ciutats de la comarca de la Ribera adherits a aquesta iniciativa.
A més, l’àrea d’Energia ha finalitzat durant 2019 els treballs d’adaptació dels documents del Pacte de les Alcaldies 2020
als nous compromisos adquirits pels pobles de Llaurí, l’Alcúdia i Carlet de 2030, en el marc Programa del Pacte de les
Alcaldies pel Clima i l’Energia 2016 de la Diputació de València.
Recordar que el Consorci de la Ribera va se anomenat ‘Territorial Coordinator’ a la comarca de la Ribera del Pacte de les
Alcaldies en 2013 http://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-coordinators_en.html?structure_id=302.
El PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L’ENERGIA és una iniciativa de la Comissió Europea (CE) que pretén involucrar
els governs locals per reduir les emissions de CO2 a través de la reducció el consum d’energia i el foment de les energies
renovables (www.covenantofmayors.eu).
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Memòria 2019. Mancomunitat de la Ribera Alta - Alzira, gener 2020.
Aquest document conté la compilació de part de la informació mes rellevant corresponent a l’activitat desenvolupada per la
Mancomunitat de la Ribera Alta durant l’exercici 2019. La informació inserida en aquest document es correspon, llevat de
possibles errades involuntàries, amb aquella que es troba recollida amb els distints expedients i estadístiques de seguiment de
la Mancomunitat de la Ribera Alta. Aquesta memòria també està disponible en la web de la Mancomunitat de la Ribera Alta :
www.manra.org
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