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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA, EL DIA 9 
DE MAIG DE 2018, PEL PLE DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD. 
 
 A Torrent, sent les 19:25 hores, del dia 9 de Maig de 2018, es reuneix, en sessió 
extraordinària i en primera convocatòria, en la seua seu, el Ple de la Mancomunitat 
Intermunicipal de l’Horta Sud. 
 

Presideix la sessió, el President D. Carlos Fernández Bielsa, assistit de la 
secretària-Interventora Dª Ana Carmen González Grau, assisteixen els senyors que, a 
continuació es relacionen:  

 

GRUP POLITICO MUNICIPI 
Nº VOTS 

PONDERATS 

 Ajuntament d'Alaquás.  21 

PSOE Dª. Elvira García Campos (Alcaldessa)  

PP D. José Pons Cervera (2º Vocal)  

   

 Ajuntament d'Albal 17 

PSOE D. Ramón Mari Vila (Alcalde)  

PSOE Dª Mª Dolores Martínez Sanchis (2º Vocal)  

   

 Ajuntament d'Alcàsser.  13 

PSOE Dª. Eva Isabel Zamora Chanzá (Alcaldessa)  

PSOE Dª Francisca Abella Rebull (2º Vocal)  

   

 Ajuntament d'Aldaia 21 

PSOE D. Guillermo Lujan Valero (Alcalde)  

PSOE Dª Empar Folgado Ros (2º Vocal)  

   

 Ajuntament d'Alfafar 21 

PP Dª. Josefa Carreño Rodríguez (2º Vocal)  

   

 Ajuntament de Benetusser 17 

PSOE Dª Eva Sanz Portero (Alcaldessa)  

PSOE Dª. Ana Mª Martín Valero (2º Vocal)  

   

 Ajuntament de Beniparrell 9 

COMPROMIS D. Salvador Masaroca Delhom (Alcalde)  
PP D. Vicente J. Hernandis Costa (2º Vocal)  

   

 Ajuntament de Catarroja 21 

COMPROMIS D. Jesús Monzó Cubillos (Alcalde)  

PSOE Dª Lorena Silvent Ruiz (2º Vocal)  

   

 Ajuntament de Lloc Nou de la Corona 5 

PP D. Manuel Gimeno Ruiz (Alcalde)  

PP D. Filiberto Rodrigo Gradoli (2º Vocal)  

   

 Ajuntament de Manises 21 

COMPROMIS D. Jesús María Borrás Sanchis (Alcalde)  
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 Ajuntament de Massanassa 13 

PP D. Vicente Salvador Pastor Codoñer (Alcalde)  

PP D. Francisco Menges Monmeneu (2º Vocal)  

   

 Ajuntament de Mislata 21 

PSOE D. Carlos Fernández Bielsa (Alcalde)  

PSOE Dª Mª Luisa Martínez Mora (2º Vocal)  

   

 Ajuntament de Paiporta 21 

COMPROMIS Dª Isabel Martín Gómez (Alcaldessa)  

   

 Ajuntament de Picanya 17 

PSOE D. Josep Almenar Navarro (Alcalde)  

   

 Ajuntament de Picassent 21 

PSOE Dª. Conxa García Ferrer (Alcaldessa)  

PSOE D. Francisco Quiles Teodoro (2º Vocal)  

   

 Ajuntament de Quart de Poblet 21 

PSOE Dª Cristina Mora Lujan (2º Vocal)  

   

 Ajuntament de Sedavi 17 

COMPROMIS D. Josep Ferrán Baixauli Chornet (Alcalde)  

PSOE D. José Francisco Cabanes Alonso (2º Vocal)  

   

 Ajuntament de Silla 17 

PSOE D. Vicente Zaragozá Alberola (Alcalde)  

COMPROMIS D. Josep Lluís Melero Martí (2º Vocal)  

   

 Ajuntament de Torrent 25 

PSOE D. Jesús Ros Piles (Alcalde)  
CIUTADANS D. Francisco José Cubes Moneder (2º Vocal)  

   

 Ajuntament de Xirivella 21 

COMPROMIS D. Michel Montaner Berbel (2º Vocal)  
 
 

 
No han assistit a la sessió els següents membres designats pels Ajuntaments, que a 
continuació s'indiquen: 
 

GRUP POLITICO MUNICIPI 
Nº VOTS 

PONDERATS 

 Ajuntament d'Alfafar  

PP D. Juan Ramón Adsuara Monlleo (Alcalde)  

   

 Ajuntament de Manises  

SI ES POT MANISES D. Rafael Mercader Martínez (2º Vocal)  

   

 Ajuntament de Paiporta  

PSOE D. Vicent Ciscar Chisbert (2º Vocal)  

   

   

 Ajuntament de Quart de Poblet  

PSOE Dª. Carmen Martínez Ramírez (Alcaldessa)  
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 Ajuntament de Xirivella  

PSOE D. Ricard Barberà Guillem (Alcalde)  

 
 
Una vegada comprovada l'existència del quòrum necessari per a la celebració de la 
sessió, previ recompte de vots, queda constituïda la sessió amb el quòrum de vots de 
360. 
 
Demana la paraula la Sra. Isabel Martin (Portaveu el Grup Compromís) per a plantejar 
una qüestió d'ordre, manifestant que no s'ha nomenat a D. Josep Manel Moret que ve 
en representació de l'Aj.  de Xirivella i que quan van fer la delegació en l'Aj. de Xirivella, 
se li nomene substitut de l'alcalde D. Ricard Barbera i porta una resolució nomenant 
alcalde accidental a D. Josep Manel Moret, durant el   dia 9 de maig i a partir de les 15 
hores, per la qual cosa considera que ha d'incorporar-se com a membre del Ple. No 
obstant açò, s'emetrà l'informe corresponent. 
 
La Secretària-Interventora li matisa que ja li l'ha comentat a ell i que aqueixes funcions 
no poden ser delegades, no hi ha suplents dels alcaldes en els òrgans de la 
Mancomunidad. La llei 8/2010, indica que cada municipi està representat per l'alcalde i 
un altre vocal que serà designat pel ple del municipi. En les sessions votarà únicament 
l'alcalde o alcaldessa i en la seua absència el vocal designat pel ple del seu municipi.  
 
El Sr President conclou el tema indicant que si l'Aj. de Xirivella ho creu necessari que 
faça la sol·licitud a la Mancomunitat per a l'emissió de l'informe preceptiu sobre 
l'assumpte en qüestió. 
 
Després de la qual cosa s'obri l'acte d'ordre de l'expressada Presidència, per a tractar, 
deliberar i resoldre sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia 
 
 

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (27-12-2017). 
 
Sotmès a votació l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 27 de Desembre de 
2017, és aprovada per UNANIMITAT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
2.- APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
Nº 7/2018, MODALITAT CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT.  
 
«Justificativa de la necessitat de modificar crèdits en el Pressupost  de despeses del 
vigent exercici, mitjançant la concessió de Crèdits Extraordinaris i Suplements de 
crèdits, redactada conforme al previst en l'article 37.2 del Reial decret 500/1990, de 20 
d'abril, i l'article 177 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vist l'expedient de modificació de crèdits nº 7/2018 per a la concessió de Crèdits 
Extraordinaris i Suplements de Crèdit tramitat. 
 
Vist l'informe favorable d'Intervenció de data 20 d'Abril de 2018 
 
Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa d'Hisenda, Promoció 
econòmica i Règim Intern, en sessió de data 2 de maig de 2018. 
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El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º7/2018,  amb 
la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançat amb 
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, d'acord al següent detall: 
 
Partides de Despeses. CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 

 
Aplicació 

Pressupostària 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

2418-22799 SERVEI D'ACOMPANYAMENT EN ITINERÀNCIES INSERCION LABORAL 45.980,00 
 TOTAL INCORPORACIÓ ROMANENTS.................... 45.980,00   
   

Partides de Despeses. SUPLEMENTS DE CRÈDITS: 

 

 

Aplicació 
Pressupostària 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

3230-48001 TRANSFERÈNCIES CORRENTS COL·LEGI LA UNIÓ 42.381,93 

3230-48000 TRANSFERÈNCIES CORRENTS NOU D'OCTUBRE 122.247,31 
 TOTAL INCORPORACIÓ ROMANENTS.................... 164.629,24 

   

Conceptes d'Ingressos. AUGMENT DE LES PREVISIONS: 
 

Concepte DESCRIPCIÓ IMPORT 

87000 REM.TESO.FINEN.INCORPORACIÓ ROMANENTS 210.609,24 
 TOTAL EXCÉS DE FINANÇAMENT.................... 210.609,24 

 

 

SEGON.- Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci inserit en el 
Tauló d'Edictes de la Mancomunitat i en el Butlletí Oficial de la Província de 
València, per termini de QUINZE dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. El present expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'hagueren 
formulat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un mes per a resoldre-
les.» 

Ple disposarà d'un mes per a resoldre-les.» 

--------------------------- 
INTERVENCIONS 
(…/...) 
 
Pren la paraula la Sra. Secretària-Interventora que explica detalladament les 
qüestions relatives a l'expedient de modificació de crèdits i contingudes en el seu 
informe, concloent que aquest expedient compleix la legislació vigent.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
3.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL PER A 
l'ANY 2018 
 
Format el Pressupost General d'aquesta Mancomunitat corresponent a l'exercici 
Econòmic 2018, així com, les seues Bases d'Execució i la Plantilla de Personal 
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per 
Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 
20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988. 
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Vist i conegut el contingut dels informes de la Interventora, de data 20 d'abril de 2018, 
relatius al projecte de pressupost, l'economicofinancer del mateix, així com el 
d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 
 
Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa d'Hisenda, Promoció 
econòmica i Règim Intern, en sessió de data 2 de maig de 2018. 
 

Sotmès l'assumpte a votació, el Ple, per MAYORIA amb els vots A favor (232) dels 
ajuntaments d'ALAQUAS, ALBAL, ALCASSER, ALDAIA, BENETUSSER, MISLATA, 
PICANYA, PICASSENT, QUART DE POBLET, SILLA, TORRENT i XIRIVELLA; i els 
vots EN CONTRA (128) dels ajuntaments de BENIPARRELL, CATARROJA, MANISES, 
PAIPORTA, SEDAVI, ALFAFAR, LLOC NOU DE LA CORONA i MASSSANASSA, 
ACORDA: 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Mancomunitat Intermunicipal 
de l'Horta Sud, per a l'exercici econòmic 2018, juntament amb les seues Bases 
d'Execució, i el resum de la qual per capítols és el següent: 
 

• PRESSUPOST D'INGRESSOS 
 

Capítol Descripció PRESSUPOST 

1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 € 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 € 

3 TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 936.305,00 € 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.577.515,16 € 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000,00 € 

6 ALIENACIONS D'INVERSIONS REALS 0,00 € 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 10,00 € 

 Summa .......... 2.515.830,16 € 

8 ACTIUS  FINANCERS 0,00 € 

9 PASSIUS FINANCERS 0,00 € 

 Summa .......... 0,00 € 

TOTAL  ......................................... 2.515.830,16 € 

 

• PRESSUPOST DE DESPESES 
 

Capítol Descripció PRESSUPOST 

1 DESPESES DE PERSONAL 451.519,90 € 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 1.237.951,51 € 

3 DESPESES FINANCERES 4.200,00 € 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 821.156,75 € 

6 INVERSIONS REALS 1.002,00 € 

7 TRANSFERÈNCIES DE CL 0,00 € 

 Summa .......... 2.515.830,16 € 

8 ACTIUS  FINANCERS 0,00 € 

9 PASSIUS FINANCERS 0,00 € 

 Summa .......... 0,00 € 

TOTAL  ......................................... 2.515.830,16 € 

 
 

SEGON. - Aprovar inicialment la Plantilla de Personal, Relació de Llocs de treball (RPT) 
i les Bases d'Execució de l'expressat Pressupost per a l'exercici de referència.  
 
TERCER. - Tramitar l'expedient de conformitat amb el preceptuado en la normativa 
vigent continguda en l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 



 

 6 

qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en 
conseqüència, exposar-ho al públic pel termini dels quinze dies següents al de la 
publicació de l'anunci de la seua aprovació inicial en el Butlletí Oficial d'aquesta 
Província durant els quals, els interessats podran examinar-ho i presentar, si escau, les 
reclamacions que estimen pertinents davant el Ple de la Mancomunitat. 
 
En el cas que es formulen reclamacions, el Ple disposarà del termini d'un mes per a 
resoldre-les. No obstant açò, si en l'expressat termini no s'hagués formulat reclamació 
alguna, el Pressupost General es considerarà definitivament aprovat i serà inserit, 
resumit per capítols, en el B.O.P. entrant en vigor en la data en què es produïsca l'última 
publicació esmentada. 
 
CAMBRA. - Ona vegada aprovat el Pressupost General de la Mancomunitat, es remetrà 
còpia del mateix als òrgans competents de l'Administració de l'Estat i de la Comunitat 
Autònoma Valenciana.» 

--------------------------- 
INTERVENCIONS 
(…/...) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ 
D'ALBACETE PER A LA CESSIÓ D'ÚS D'APLICACIONS DE LA 
PLATAFORMA SEDIPUALBA 
 
Vist que l'article 47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
estableix la possibilitat de Convenis interadministratius signats entre dos o més 
Administracions Públiques, o bé entre dues o més organismes públics o entitats de dret 
públic vinculats o dependents de diferents Administracions públiques, i que podran 
incloure la utilització de mitjans, serveis i recursos d'una altra Administració Pública, 
organisme públic o entitat de dret públic vinculat o dependent, per a l'exercici de 
competències pròpies o delegades 
 
Vist que l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
estableix com un dels principis generals d'actuació de les Administracions Públiques, el 
principi de cooperació, col·laboració i coordinació i, la pròpia Llei regula en el seu capítol 
VI del Títol Preliminar el Conveni com a instrument amb efectes jurídics per a la 
formalització d'acords entre Administracions per a una fi comuna. 
 
Considerant que l'article 4 de la L ey 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
regula entre els negocis exclosos de l'àmbit d'aplicació de la Llei, els convenis de 
col·laboració que celebren les entitats locals entre si.  
 
Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa d'Hisenda, Promoció 
econòmica i Règim Intern, en sessió de data 2 de maig de 2018. 
 
Sotmès l'assumpte a votació, el Ple, per MAYORIA amb els vots A favor (271) dels 
ajuntaments d'ALAQUAS, ALBAL, ALCASSER, ALDAIA, BENETUSSER, MISLATA, 
PICANYA, PICASSENT, QUART DE POBLET, SILLA, TORRENT, XIRIVELLA, 
ALFAFAR, LLOC NOU DE LA CORONA i MASSSANASSA; i els vots ABSTENCION 
(89) dels ajuntaments de BENIPARRELL, CATARROJA, MANISES, PAIPORTA i 
SEDAVI, ACORDA: 
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PRIMER.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure  entre la 
Diputació d'Albacete i la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud pel qual es 
formalitzarà la posada a la disposició de la totalitat d'aplicatius que integren la 
Plataforma SEDIPUALBA i el text de la qual és el següent: 

 

TEXT DE LA PROPOSTA DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALBACETE I LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L´HORTA     SUD PER A la POSADA A LA DISPOSICIÓ DE LA 

TOTALITAT D'APLICATIUS I EINES QUE INTEGREN LA PLATAFORMA SEDIPUALBA 
 

EXPOSEN 
Primer 
 Que l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix com 
un dels principis generals d'actuació de les Administracions Públiques, el principi de cooperació, 
col·laboració i coordinació i, la pròpia Llei regula en el seu capítol VI del Títol Preliminar el Conveni com a 
instrument amb efectes jurídics per a la formalització d'acords entre Administracions per a una fi comuna. 
 
Segon 
 Que l'article 157.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, assenyala que les Administracions Públiques, 
amb caràcter previ a l'adquisició, desenvolupament o al manteniment al llarg de tot el cicle de vida d'una 
aplicació haurà de consultar si existeixen solucions disponibles per a la seua reutilització, que poden 
satisfer total o parcialment les necessitats que es pretenen cobrir. En aquest mateix sentit, el Reial decret 
4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de 
l'Administració Electrònica, amb la finalitat de minorar al màxim els costos derivats de la implantació i 
desenvolupament de les solucions tecnològiques i de garantir en tot case el dret dels ciutadans a accedir 
electrònicament als serveis públics, imposa a les Administracions en el seu article 17, el deure de tindre  
en compte les solucions disponibles que puguen satisfer total o parcialment les necessitats de nous 
sistemes o serveis o la millora i actualització dels ja implantats 
 
Tercer 
 Que de conformitat amb la política de cooperació interadministrativa que es deriva de les 
iniciatives de la UE en l'àmbit de l'administració electrònica i que s'arrepleguen en la Llei 40/2015 de 
Règim Jurídic del Sector Públic, el Ple de la Diputació d'Albacete, en sessió  d'1 de desembre de 2017, va 
adoptar l'acord de posar a la disposició de les Administracions Públiques que ho sol·liciten i reunisquen 
requisits de capacitat tècnica suficient, la utilització en manera servei, de les aplicacions d'Administració 
Electrònica integrades en la plataforma Sedipualba. 
 Aquesta col·laboració es fonamenta en el que es disposa en l'article 157,1 de la citada llei que 
estableix que “les Administracions posaran a la disposició de qualsevol d'elles que ho sol·licite les 
aplicacions, desenvolupades pels seus serveis o que hagen sigut objecte de contractació i dels drets de la 
qual de propietat intel·lectual siguen titulars, llevat que la informació a la qual estiguen associades siga 
objecte d'especial protecció per una norma. Les Administracions cedents i cessionàries podran acordar la 
repercussió del cost d'adquisició o fabricació de les aplicacions cedides” 
 Aquesta disponibilitat ha sigut feta pública en el Centre de Transferència de Tecnologia gestionat 
en el Portal de l'Administració Electrònica de l'Administració General de l'Estat, complint d'aquesta 
manera l'exigència de l'article 158 de la Llei 40/2015, que assenyala que “l'Administració General de 
l'Estat, mantindrà un directori general d'aplicacions per a la seua reutilització” 
  
 
Quart 
 Que la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L´HORTA  SUD , havent tingut coneixement de la 
referida política de cooperació interadministrativa en matèria d'administració electrònica desenvolupada 
per la Diputació Provincial d'Albacete, havent sigut informat per aquesta sobre les aplicacions 
d'Administració Electrònica integrades en la plataforma “Sedipualba”, i havent-se recaptat els informes 
favorables dels serveis municipals competents, considera que la utilització dels aplicatius i eines que 
integren aquesta plataforma d'Administració Electrònica constitueix la solució més adequada per a donar 
compliment a les prescripcions legals sobre Administració Electrònica i aconseguir la major eficàcia i 
eficiència possibles en l'exercici de les seues competències  
 
En virtut de tot açò, totes dues  parts acorden subscriure el present Conveni, que es regirà per les següents 
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CLAUSULAS 
 
Primera. Objecte 
 L'objecte del present conveni és la posada a la disposició de la MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL L´HORTA SUD , a l'empara del que es disposa per l'article 157 de la llei 40/2017, de la 
totalitat d'aplicatius i eines que integren la Plataforma SEDIPUALBA i les seues successives ampliacions i 
actualitzacions, així com l'allotjament en els servidors de la Diputació d'Albacete, o d'altres 
administracions públiques sota el control de la Diputació, de la informació generada  amb compliment de 
les exigències de l'ENS. Tot açò en les modalitats de programari i emmagatzematge com a  servei (SaaS). 
 
 Aquesta posada a disposició inclourà les activitats de formació per a l'ús de les eines que siguen 
sol·licitades pel cessionari, i els treballs conjunts d'adaptació, generació i càrrega de suports amb 
informació d'acord amb una planificació conjunta, així com  la posada a la disposició del Centre d'Atenció 
als Usuaris (CAU), en tos termes establits en la clàusula Setena. 
 
 A l'empara de l'establit per l'article 11 de la Llei 40/2015, i per raons d'eficàcia,  la Diputació 
d'Albacete gestionarà per delegació de la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L´HORTA  SUD els dominis 
de la seu electrònica, la utilització de segells de components o codi segur de verificació de la Seu 
electrònica com a mecanisme de signatura en actuacions administratives automatitzades, i l'accés a les 
plataformes d'intermediació de dades, les notificacions en el Punt General d'Accés (carpeta ciutadana de 
l'AGE),  i la tramitació d'altes de procediments en el Sistema d'Informació Administrativa. 
 
Segona. Funcionalitats 
  La Plataforma d'Administració Electrònica SEDIPUALBA, integra les següents eines plenament 
operatives: SEGEX (Sistema de gestió d'Expedients Electrònics), SEFYCU (Sistema de signatura i custòdia 
de documents, notificacions i publicacions d'actes i acords), SERES (Sistema de registre electrònic 
interoperable amb SIR abans d'octubre de 2018), SEGRA (Sistema de gestió electrònica de resolucions 
administratives). 
 Aquestes eines poden complementar-se, mitjançant la corresponent adaptació, amb  el sistema 
de tramitació electrònica de factures (SEFACE).  
 Addicionalment i prèvia determinació d'un sistema específic de distribució de costos, podrà 
facilitar-se les aplicacions de comptabilitat SICAL, l'aplicació de Padró d'Habitants, o altres aplicacions 
desenvolupades per la Diputació d'Albacete i disponibles com SaaS. 
 Igualment s'arbitraran les mesures necessàries que permeten compartir informació mitjançant 
serveis web entre les aplicacions de SEDIPUALBA i les pròpies de l'Ajuntament. 
 
Tercera. Disponibilitat 
 La Diputació d'Albacete es compromet a oferir les aplicacions de SEDIPUALBA a través de 
sistemes d'infraestructura tecnològica i de comunicacions adequada i degudament mantinguda, 24 hores 
al dia i  365 dies a l'any. 
 En aqueix sentit s'assumeix els compromisos d'avís de les interrupcions per manteniment o per 
incidències el manteniment i de posada a la disposició d'un Centre d'Atenció a Usuaris per a incidències 
de l'ús de les aplicacions mitjançant plataforma web, amb disponibilitat permanent i resposta en horari 
laboral. 
 La Diputació d'Albacete disposa de personal suficient amb formació tècnica, capacitat de decisió 
i disponibilitat per a la gestió i administració ordinària i la de resolució d'incidències. 
 Amb periodicitat anual es realitzarà una avaluació conjunta de la capacitat consumida i una 
previsió de les necessitats de l'exercici següent. 
 
Quarta. Compromisos de seguretat 

La Diputació Provincial d'Albacete compleix, respecte a la Plataforma de SEDIPUALBA l'Esquema 
Nacional de Seguretat (ENS) en el seu nivell Bàsic, segons s'acredita mitjançant declaració de data 9 de 
novembre de 2016, existint mesures que garanteixen la integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, 
protecció i conservació dels documents emmagatzemats 

La Diputació d'Albacete i la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL L´HORTA SUD i comprometen a 
complir amb les obligacions derivades de la resolució de 13 d'octubre de 2016, de la Secretària d'Estat 
d'Administracions Públiques, que aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat de conformitat amb l'ENS. 
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A fi de preservar l'intercanvi segur d'informació, les entitats signatàries es comprometen al fet 
que les comunicacions vinculades amb els serveis de la Plataforma SEDIPUALBA es realitzen  a través de 
la  Xarxa  SARA,  que connecta les xarxes  de les  administracions  públiques espanyoles. 
 
Cinquena. Responsabilitats en relació amb  les dades a allotjar en el servei prestat i el seu maneig i/o  
tractament. 

La Diputació Provincial d'Albacete assumirà la responsabilitat tècnica de la seguretat física i lògica 
de les dades gestionades. 

La interacció d'aplicacions mitjançant serveis web incorporara els requisits de seguretat i 
trazabilidad que permeten garantir un correcte i adequat tractament de les dades. 

La Diputació, a través del seu Servei de Modernització Administrativa i Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació, assumirà les funcions d'encarregat del tractament establit en la legislació de 
protecció de dades. 

Durant la prestació del servei, la Diputació garantirà la conservació de les dades del cessionari, 
en els mateixos termes que els seus propis, que es gestionen amb la mateixa plataforma. 

Una vegada conclòs el conveni de disposició del servei, totes les dades seran retornats a l'entitat 
responsable del tractament. 

Els registres de trazabilidad d'accessos i operacions seran gestionats per la Diputació d'Albacete 
i lliurats a l'entitat signatària una vegada concloga el termini de disponibilitat del servei 
 
Sexta. Amortització de les aplicacions i distribució de costos 
 De conformitat amb la Guia per a la prestació d'aplicacions en manera servei (d'abril de 2016) 
qualsevol possible contraprestació econòmica associada, ho serà únicament a l'efecte de repercutir el 
cost de l'administració del servei i mai amb finalitats de lucre. 
 En conseqüència, resulta necessària la definició d'un model de costos i de contraprestació que 
garantisquen, de manera transparent, el compliment d'aquests requeriments. 
 El Model de Costos i criteris de distribució s'incorpora com a Annex I al present Conveni, té 
caràcter dinàmic i podrà ser ajustat anualment per la Diputació Provincial d'Albacete. 
 La distribució de costos podria incloure, addicionalment, l'IVA, o qualsevol altre tribut que 
poguera ser establit i que resulte d'aplicació. 
 
Setena. Costos objectes de distribució 
 Considerant que els desenvolupaments que configuren les eines de SEDIPUALBA en el model 
actual són el resultat dels projectes de programació informàtica escomesos per personal propi de la 
Diputació des de l'any 2014, el contingut essencial d'aquests costos està constituït pels costos salarials del 
personal dedicat a aquests treballs informàtics. 
 Encara quan s'ha produït una participació parcial de divers personal vinculat al Servei 
d'Informàtica, s'ha estimat procedent, en termes homogenis de jornades completes, prendre com a base 
el cost salarial (inclosa Seguretat Social) d'un Dissenyador d'aplicacions informàtiques (A2) amb una 
antiguitat estàndard, segons la Relació de Llocs de treball i condicions salarials. 
 Addicionalment s'estableix una imputació de costos del Capítol 2, “Compra de béns i serveis” 
directament consumits pel Servei d'Informàtica mitjançant la seua prorrata per la proporció del cost de 
personal imputable, respecte al cost total del Capítol 1 del Servei de Modernització Administrativa i TIC. 
 Una vegada calculat el cost benvolgut de l'aplicació al tancament de l'exercici de 2017, aquest es 
repercutirà en l'exercici següent, entenent que la seua amortització es produeix en un termini de cinc 
anys. 
 Anualment es recalculará el cost, addicionant la despesa de l'any n-1 i calculant l'amortització en 
un període de 5 anys de la despesa acumulada entre els anys n-1 i n-5 
 I.-La distribució del cost es realitzarà entre el nombre d'usuaris a 31 de desembre de cada any, 
tenint en compte els següents conceptes. 

a) Cost de posada a la disposició de la seu electrònica: 
Avaluat en el Model de Costos mitjançant l'aplicació de deu hores de Dissenyador d'Aplicacions. 

b) Cost d'allotjament de la informació: 
L'allotjament de la informació s'avaluarà en el cost establit per l'AGE respecte al servei ARXIVE 

c) Cost de les accions formatives i d'assistència a requeriment del cessionari: 
En relació amb les activitats formatives o d'assistències puntuals, s'ha optat per determinar el 
seu cost en virtut d'un coeficient (2) a aplicar sobre el cost hora del personal tècnic de la Diputació 
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que desenvolupe les actuacions, entenent l'existència d'un cost directe concret i un cost 
d'oportunitat per les tasques ordinàries que deixen de realitzar-se pel personal assistent. 
Quan l'assistència es realitze telemàticament (CAU) i no responga a la resolució de qüestions 
derivades d'incidències de les pròpies eines de SEDIPUALBA, s'aplicarà un cost unitari que vindrà 
determinat pel cost laboral de mitja hora del personal de desenvolupament informàtic (A2).  

d) Forma de liquidació i pagament 
 II.-Per al primer exercici 
 La participació en els costos d'amortització es calcularà mitjançant la multiplicació del cost unitari 
(calculat amb les dades de la liquidació de l'últim exercici i amb el nombre d'usuaris efectius a 31 de 
desembre de l'exercici) pel nombre d'usuaris previstos de l'entitat incorporada. 
 Aquest import es prorratejarà per trimestres naturals complets, inclòs aquell en el qual s'inicie la 
utilització del servei. 
 A aquesta quantitat s'addicionarà el cost fix que representa l'import de deu hores d'un 
dissenyador d'aplicacions informàtiques, en concepte de costos d'incorporació de dades de l'entitat 
incorporada  així com el cost de posada a la disposició de la seu electrònica  que s'assenyala  en l'apartat 
I, a  
 III.- Per a exercicis successius 
 En els exercicis successius, i una vegada calculats i distribuïts els costos d'acord amb l'apartat 
“Amortització de les aplicacions i distribució”, tenint en compte les dades de la liquidació de l'exercici 
anterior i els usuaris a 31 de desembre de l'exercici anterior, es determinarà la quota d'amortització per 
a l'exercici corrent   
 A aqueixa liquidació s'addicionaran els costos d'assistències i allotjament de la informació en els 
quals s'hagueren incorregut en l'exercici anterior. 
 
Octava. Vigència i durada i modificació del Conveni. 
 Els efectes del present conveni començaran en la data de la seua signatura i tindran una durada 
de quatre anys. 
 En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l'apartat anterior, els signants 
del conveni podran acordar la seua pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals, o la seua 
extinció. 
 El text d'aquest Conveni podrà ser modificat per acord de les parts. 
 
Novena. Causes d'extinció i resolució   
  En matèria d'extinció, s'estarà al que es disposa en l'apartat 1 de l'article 51 de la Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre. 
 De conformitat amb l'establit en l'article 51.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic són causes de resolució del Conveni, per causa diferent a la prevista en la clàusula vuitena 
les següents: 
 - L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants. 
 - La decisió judicial declaratoria de la nul·litat del conveni. 
 - Qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis. 
- Així mateix, les parts signatàries podran resoldre aquest Conveni per mutu acord, o per denúncia de 
qualsevol de les mateixes mitjançant preavís comunicat de forma fefaent a l'altra part amb un termini 
d'antelació d'un any a la data de resolució proposada, tot açò per a la gestió ordenada de la finalització 
del servei i l'elaboració dels suports de lliurament que es realitzaran de conformitat amb l'ENI. 
 
Desena. Conseqüències en cas d'incompliments 
 La falta de compliment dels compromisos de posada a la disposició de les eines  tècniques 
assenyalades en l'objecte d'aquest conveni donarà dret al cessionari a la resolució del conveni i a una 
indemnització corresponent a l'import d'una quarta part de l'última anualitat pagada. 
 La demora en el pagament de les obligacions assumides per l'entitat cessionària superior a 60 
dies naturals des de la comunicació de la liquidació, portarà aparellat el pagament d'una indemnització 
pecuniària equivalent als interessos moratorios calculats d'acord amb la normativa de morositat de les 
operacions comercials. 
  En tots dos casos, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment 
perquè complisca en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es consideren 
incomplits. 
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Onzena. Comissió de seguiment 
 A fi d'efectuar el seguiment i avaluació de l'aplicació del conveni, la interpretació del seu 
contingut, així com la proposta de noves actuacions de les parts que complementen les compreses en 
aquell, es constituirà una Comissió Mixta de Seguiment, integrada per dos representants de cadascuna de 
les parts. 
 Aquesta Comissió constituirà el mecanisme de resolució dels problemes d'interpretació i 
compliment que puguen plantejar-se respecte del contingut del Conveni, per a açò es podran sol·licitar 
dictàmens conjunts als òrgans consultius de cadascuna de les parts signatàries 
 La citada Comissió de Seguiment es reunirà a petició de qualsevol de les parts. 
 Aquest òrgan col·legiat podrà estar assistit pels tècnics que s'estime oportuns, amb dret a veu 
però sense vot. 

 

SEGON.-  Facultar al President de la Mancomunitat per a la signatura del present  
conveni i el desenvolupament de l'expedient. » 

--------------------------- 
INTERVENCIONS 
(…/...) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI A SUBSCRIURE, AMB 
LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, PER A FINANÇAR LES DESPESES 
DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL “LA 
UNIÓ” DE TORRENT, DURANT L'EXERCICI DEL 2018  
 
Vist l'escrit de data 19 d'Abril de 2018 (RE nº 223, de 26-4-2018), de la Direcció general 
de Centres i Personal Docent de la Consellería d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esport, pel qual remeten l'esborrany de conveni a subscriure entre la Generalitat 
Valenciana i la Mancomunitat de l'Horta Sud, per al finançament del centre d'educació 
especial “LA UNION” de Torrent, en l'exercici de 2018. 
 
Resultant que la Disposició Addicional Segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del Dret a l'Educació (LODE), BOE nº 159 del 4/07/1985, senta com a principi 
el de la cooperació entre les Corporacions Locals i l'Administració Educativa en el 
manteniment de centres públics docents. 
 
Considerant que el centre està autoritzat definitivament quant al seu funcionament en el 
nivell d'Educació Especial per Ordre de la Conselleria d'Educació de 22 d'agost de 2008, 
per a un total de 6 unitats d'Educació Especial Especifica. 
 
Resultant que d'acord amb l'establit en la Disposició Addicional Setena del Reglament 
de Normes Bàsiques sobre Concerts Educatius aprovat per Reial decret 2377/1985, de 
18 de desembre, el sosteniment dels centres docents les titulars dels quals siguen 
Corporacions Locals s'efectuarà a través de la celebració dels corresponents convenis 
amb l'Administració educativa competent. 
 
Vist que l'únic procediment perquè el centre "La Unió" de Torrent, continue finançat amb 
fons públics és la signatura d'un nou conveni. 
 
Vist l'Informe de data 26 d'abril de 2018, emès per la Secretària-Interventora de 
Mancomunitat. 
 
Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa d'Hisenda, Promoció 
econòmica i Règim Intern, en sessió de data 2 de maig de 2018. 
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El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Aprovar l'esborrany de Conveni de col·laboració a subscriure amb la 
Consellería d'Educació, Cultura i Esport, per a finançar les despeses de 
funcionament del centre d'educació especial “La Unió” de Torrent, per a l'exercici 
de 2018. 
 
SEGON.- Facultar al President de la Mancomunitat per a la signatura del conveni, 
i per a realitzar quantes actuacions siguen necessàries per a l'execució d'aquest 
acord.» 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT D'ENRIQUIMENT INJUST A FAVOR DE 
PRODEFI. 
 
«Vist l'Informe de fiscalització amb objeccions emès per la intervenció, en data 25 d'abril 
de 2018, relatiu a les despeses derivades per la prestació del servei de gestió del centre 
d'educació especial “La Unió” 
 

PERÍODE PROVEÏDOR IMPORT 

1-10-2017 a 31-12-2017 PRODEFI (Associació Prodeficientes Psíquics) 182.978,99 
1-01-2018 a 31-03-2018 PRODEFI (Associació Prodeficientes Psíquics) 162.838,20 
 TOTAL 345.817,19 

 
i el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

INFORME D'OBJECCIÓ D'INTERVENCIÓ 
 
ASSUMPTE: EXPEDIENT DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCION DEL CENTRE DE LA 

UNION CORREPONDIENTE Al PERÍODE OCTUBRE 2017 A MARÇ 2018, I 
D'APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ PER ENRIQUIMENT 
INJUST 

 
Sra. Ana Carmen González Grau, Secretària-Interventora de la Mancomunitat de l'Horta 

Sud en compliment de l'establit en l'article 54 del RD Legislatiu 781/86, i article 4 del RD 1174/87, 
examinat el Projecte de Pressupost General que per a l'exercici 2017, ha format la Presidència 
de l'Entitat, i en compliment de l'establit en els articles 168.4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, emet el 
següent INFORME: 

 
       
ANTECEDENTS  
 

Davant aquesta intervenció s'ha presentat dins del termini i en la forma escaient la 
documentació justificativa per PRODEFI, com a última adjudicatària del servei per a la gestió 
del Centre d'Educació Especial “LA UNIÓ”, relativa al període d'octubre de 2017 a març de 
2018. 

 
En l'expedient consta l'Informe de conformitat d'aquesta documentació justificativa, del cap 
de secció de secretaria intervenció de data 25/04/2018, amb l'advertiment que des d'1 
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d'octubre de 2016 no existeix procediment de contractació que regule la prestació del servei 
des d'1 d'octubre de 2016. 

 
Respecte al reconeixement de l'obligació del període comprès entre octubre de 2017 a març 
de 2018, aquesta intervenció informa sobre la falta de procediment legalment establit a 
aquest efecte, així com de la necessitat de l'aprovació d'aquest reconeixement per 
enriquiment injust referit a tot el període comprès entre octubre de 2017 a març de 2018 
condicionada a la formalització del conveni amb la Consellería d'Educació per a l'exercici 
2017-2018,que permeta habilitar el crèdit adequat i suficient. Aquest conveni s'eleva al Ple, 
òrgan competent, per a la seua aprovació en sessió de data 09/05/2018. 

 
El dia 20 d'abril de 2017, amb la Consellería d'Educació, Recerca, Cultura i Esports es va 
sol·licitar formalment davant aquesta Consellería l'inici de l'expedient tendent a la prestació 
del citat servei per la Consellería, per escrit de data 2 de maig de 2017. 

 
Novament a l'abril de 2018 la mancomunitat es reuneix amb la Consellería d'Educació, 
Recerca, Cultura i Esports para cerca solucions jurídiques que desbloquegen la situació en 
la qual es troba el centre elevant a la Consellería la següent proposta:  

 
“Respecte de les possibilitats de trobar una solució legal que permeta habilitar el crèdit adequat 
i suficient per a desbloquejar la tramitació de l'expedient de contractació del centre d'educació 
especial dotant de cobertura legal al que en aquests moments és una situació de fet en la qual 
actualment es troba l'empresa que gestiona el centre, la Mancomunitat planteja les següents 
possibles solucions: 
 

PRIMER .- A tenor del sistema de fonts i de conformitat amb l'Articule 149.1.18 de la CE la 

normativa bàsica que resulta d'aplicació sobre la matèria la trobem en la Llei General de 

Subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre,  i lal ey 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, 

del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 

Respecte de la naturalesa jurídica del crèdit que permeta finançar la despesa destinada a la 

gestió del centre educatiu, no existeix discussió alguna respecte de que tractant-se d'una 

competència la titularitat de la qual correspon a la Generalitat, és aquesta la que s'encarrega de 

dotar pressupostàriament el finançament del centre, tradicionalment aquesta dotació s'ha 

canalitzat mitjançant la signatura de convenis singulars amb la mancomunitat a través de 

subvencions nominatives en el seu pressupost.  

Si bé és cert que l'article 22 de la Llei General de Subvencions, llei 38/2003 de 17 de novembre, 

en davant, LGS, estableix com a procediment ordinari de concessió de subvencions el règim de 

concurrència competitiva, contempla també la possibilitat de  concedir de forma directa 

subvencions establint la següent tipologia: 1. les  previstes nominativament en els Pressupostos 

Generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, 2. aquelles 

l'atorgament de les quals o quantia venja impost a l'Administració per una norma de rang legal i 

3. amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s'acrediten raons d'interès 

públic, social, econòmic o humanitari, o unes altres degudament justificades que dificulten la seua 

convocatòria pública.  Ha de tenir-se en compte també, que aquesta mateixa categorització 

l'arreplega la llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 

Subvencions en el seu article 168, si bé és cert que d'una manera més restrictiva per a les 

subvencions nominativa ja que l'article 168 de la Llei valenciana prohibeix el caràcter plurianual 

per a les subvencions nominatives, i d'acord l'Article 40 de la mateixa que es refereix a 

compromisos de despesa de caràcter plurianual……….. determina en el seu apartat 7 que “No 

podran adquirir-se compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs quan es tracte de 

subvencions a les quals resulte d'aplicació el previst en l'article 168.1A de aquesta llei.”, és a dir 

només restringeix la plurianualidad a les subvencions nominatives 

Aquesta prohibició no la contempla la LGS ni tampoc en la Llei Valenciana per a la resta de 

subvencions singulars, és a dir, no prohibeix el caràcter plurianual de les de rang de llei ni de les 

singulars excepcionals. 
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D'acord amb l'anteriorment exposat, sembla que la solució jurídica més respectuosa amb la 

normativa de subvencions i que alhora permeta licitar l'expedient de contractació per a la gestió 

del centre educatiu d'acord amb els principis de contractació pública pansa per la formalització 

d'un conveni singular de caràcter plurianual en el qual la Generalitat es comprometa a la 

concessió d'una subvenció singular excepcional per raons d'interès públic.    

SEGON.- L'habilitació del crèdit a través d'aqueix conveni singular de caràcter plurianual 

mitjançant subvenció singular excepcional per raó d'interès públic permetria iniciar els tràmits de 

l'expedient de contractació a tenor del que es disposa en la Disposició addicional tercera apartat 

2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 

a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, segons el qual “Es podran tramitar anticipadament els 

contractes l'execució material dels quals haja de començar en l'exercici següent o aquells el 

finançament dels quals depenga d'un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una 

altra entitat pública o privada, sotmetent l'adjudicació a la condició suspensiva de 

l'efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent”. 

TERCER. – A més ha de tenir-se en consideració que la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, en la seua art Article 41. Despeses de 
tramitació anticipada, possibilita la tramitació d'expedients de despeses, aquesta podrà iniciar-se 
en l'exercici immediat anterior una vegada presentat en Els Corts el Projecte de Llei de 
Pressupostos de la Generalitat podent-se aconseguir, com a màxim, el moment immediat anterior 
a l'adquisició del compromís de despesa, incloent en l'expedient de despesa una clàusula 
suspensiva indicant que la seua resolució queda condicionada a l'efectiva existència de crèdit 
adequat i suficient una vegada aprovat el pressupost de la Generalitat. Aquesta tramitació 
anticipada permetria acompassar l'habilitació del crèdit pressupostari per a finançar les despeses 
del centre d'educació especial amb el curs acadèmic. Ja que, a data d'avui, 25 d'abril de 2018, 
encara no s'ha formalitzat el conveni del curs acadèmic sept 2017 a sept 2018.  

CAMBRA- Sense perjudici de l'anteriorment exposat, la Mancomunitat platea a Conselleria la 
possibilitat que aquesta assumisca la titularitat del Centre, ja que, enfront d'altres centres de 
similars característiques que compten amb subvencions nominatives de la GVA, tals com, l'IVAF 
Lluís Fortich, dependent de la Diputació de valència, i, el Penyeta Roja de la Diputació de 
Castelló, que compten amb personal docent propi en les respectiva plantilles, RPT, de les 
Diputacions, la Mancomunitat Intermunicipal de L´Horta Sud no explica en la seua RPT amb 
personal docent el que la reclama a la prestació del servei d'una forma indirecta per la via de l'art. 
85.2b) de la LRBRL . Aquesta situació i la fins ara negativa de la GVA de concedir una subvenció 
singular amb caràcter plurianual impossibilita a la mancomunitat ajustar-se a la normativa de 
contractació pública per a adjudicar la gestió del Centre conforme a la llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, al no comptar amb finançament.      

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES: 
 
PRIMERA.- La legislació que sotmet a la funció interventora els actes de les Entitats locals 
susceptibles de produir obligacions de contingut econòmic, així com la preceptiva emissió d'un 
informe per part de la Intervenció municipal quan tinga  coneixement de l'omissió  de procediment 
en l'aprovació del reconeixement de l'obligació, es regula en la següent normativa: 
 

- Article 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març( a partir d'ara TRLRHL) , i en 
concret l'article 214.2.a), que subjecta a la funció interventora els actes de les Entitats 
locals susceptibles de produir obligacions de contingut econòmic. 

 
- Article 156 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. 

 
- Article 60.2 del Decret 500/1990, segons el qual: “2. Correspondrà al Ple de l'Entitat el 

reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existisca dotació pressupostària, 
operacions especials de crèdit, o concessions de quitació i espera. " 
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SEGONA.-  De conformitat amb la base d'execució 24 del Pressupost de 2017,  on  mateix acte 
administratiu podrà abastar més d'una de les fases  d'execució de pressupost de despeses 
enumerades en l'article 184.2 del TRLRHL, produint els mateixos efectes que si aquestes fases 
s'acordaren en actes administratius separats, però en qualsevol cas, l'òrgan o autoritat que 
adopte l'acord haurà de tenir competència, originària, delegada o desconcentrada, per a acordar 
totes i cadascuna de les fases en què ací s'incloguen, podent-se donar els següents casos: 
 
         a) Autorització-disposició. 
         b) Autorització-disposició-reconeixement de l'obligació. 
 
TERCERA. - Pressupostària, que l'informe a emetre per la Intervenció no tindrà la naturalesa de 
fiscalització i posarà de manifest, com a mínim, els següents extrems: 
 

a) Les infraccions de l'ordenament jurídic que s'hagueren posat de manifest d'haver 
sotmès l'expedient a fiscalització o intervenció prèvia en el moment oportú. 
b) Les prestacions que s'hagen realitzat com a conseqüència d'aquest acte. 
c) La procedència de la revisió dels actes dictats amb infracció de l'ordenament. 
d) L'existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a les obligacions pendents 

 
A la vista dels punts exposats aquesta Intervenció formula les següents  
 
CONCLUSIONS: 
 
PRIMERA. - Les justificació de PRODEFI ”, relativa al període d'octubre de 2017 a març de 
2018, s'ha presentat dins del termini i en la forma escaient. 
  
SEGONA. - El reconeixement de l'obligació haurà de quedar condicionat a l'existència de crèdit 
adequat i suficient una vegada que es formalitze el Conveni amb la GVA . 
 
TERCERA. - Es formula objecció suspensiva sobre la base de l'article 216.2c) del TRLRHL, al 
no haver-hi contracte en vigor, per la qual cosa la prestació del servei no s'ajusta als tràmits 
essencials de la contractació pública de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
QUARTA. - Correspon al Ple en virtut del que es disposa en l'Art, 217.2 del TRLHL alçar 
l'objecció, aprovar la justificació que s'acompanya a l'expedient, així com autoritzar, disposar la 
despesa i el reconèixer l'obligació per enriquiment injust condicionada a la formalització del 
Conveni per a l'exercici 2018. 
 
Torrent, a 25 d'abril de 2018 
LA SECETARIA-INTERVENTORA 
Fdo. Ana Carmen González Grau. 
 

Considerant que, en tot case l'Administració té obligació d'atendre les obligacions que li 
són exigibles per obres, subministraments o serveis prestats, sense perjudicar a tercers 
que actuen de bona fe en virtut del principi d'enriquiment injust de l'Administració. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER.- Resoldre la discrepància i alçar l'objecció formulada per la Intervenció 
General Municipal, continuant la tramitació de l'expedient 
            
SEGON.- Donar trasllat a la Intervenció i Tresoreria Municipal als efectes 
oportuns.» 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
7.- ADONAR DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
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De conformitat amb el que es disposa en el Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, s'adona dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local, en les diferents sessions celebres i que són els següents: 
 
Sessió de data 27-12-2017 

• APROVACIÓ DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT 
PER ASSESSORS LOCALS. 

 

• APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
“SUBMINISTRAMENT I INSTALACION D'EQUIPS INFORMATICOS”.   

 

• APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A la PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE “GESTION DE LA COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL DE LA 
MANCOMUNITAT DE L'Horta SUD”  

 
Sessió de data 7-02-2018 

• APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE CONTRACTE DE 
SERVEIS DE CONSULTORIA PER A la REALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 
DE LA MANCOMUNITAT DE L'Horta SUD EN EL PERÍODE 2018-2022.  

 

• PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A la PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE “GESTION DE LA COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL DE LA 
MANCOMUNITAT DE L'Horta SUD”. 

 
Sessió de data 28-02-2018 

• APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE “SISTEMA DE 
GESTIÓ INTEGRAL I RECAPTACIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS EN 
MATÈRIA DE TRÀFIC DE LA MANCOMUNITAT DE L'Horta SUD”.  

 

• INTERPOSICIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ACORD DE 
MINORACIÓ DE SUBVENCIÓ.  

 
Sessió de data 6-03-2018 

• APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE 
SUBMINISTRAMENT DESFIBRIL·LADORS SEMIAUTOMATICOS 
EXTERNS (DESA), PER Als MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT. 

 

• APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE 
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS INFORMATICOS. 

 
Sessió de data 28-03-2018 

• PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A la PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE CONSULTORIA PER A la REALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 
DE LA MANCOMUNITAT DE L'Horta SUD EN EL PERÍODE 2018-2022”.  

 
El Ple queda assabentat dels acords adoptats 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
8.- CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA Nº 418/2017 FINS  
A LA DATA DE CONVOCATÒRIA.  
 
S'adona del contingut de les Resolucions adoptades per la Presidència, des de la nº 
418/2017 de data 29-12-2017 fins a la nº 430/2017 de data 29-12-2017 i des de la nº 
1/2018 de data 4-1-2018 fins a la nº 147/2018 de data 26-4-2018. 
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Quedant els Srs. presents assabentats. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Vicente J. Hernandis, pregunta en quina situació es troba el recurs de reposició 
presentat en la Conselleria, per la minoració de subvenció del CEE La Unió. 
 
La secretària-Interventora comenta que de la reunió mantinguda amb ells se'ls pregunte 
si anaven adoptar alguna resolució sobre aquest tema i conteste que no creia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les 21:00 hores, per   el Sr. Presidenti 
es dóna per finalitzada la sessió, de tot la qual cosa, jo com Secretario done fe  
 
Vº Bº 
El President 
 
 
 
 
 Fdo: Carlos Fernández Bielsa 

Done Fe 
La Secretària-Interventora 

 
 
 
 

Fdo: Ana Carmen González Grau 
 


