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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 4 DE 

JULIOL DE 2018 PEL PLENARI DE LA MANCOMUNITAT 

INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 

 

 Torrent, a les 19.10 hores, del dia 4 de juliol de 2018, es reuneix, en 

sessió extraordinària i en primera convocatòria, a la seua seu, el Ple de la 

Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud. 

 

Presideix la sessió, el president Carlos Fernández Bielsa, assistit de la 

secretària-Interventora Ana Carmen González Grau, assisteixen els membres 

que, a continuació es relacionen:  

 

GRUP POLÍTIC MUNICIPI Nº VOTS PONDERATS 

 Ajuntament d'Alaquàs 21 

PSOE Elvira García Campos (alcaldessa)  

PP José Pons Cervera (2n vocal)  

   

 Ajuntament d'Albal 17 

PSOE Ramón Marí Vila (alcalde)  

PSOE M. Dolores Martínez Sanchis (2n vocal)  

   

 Ajuntament d'Alcàsser  13 

PSOE Eva Isabel Zamora Chanzá (alcaldessa)  

PSOE Francisca Abella Rebull (2a vocal)  

   

 Ajuntament d'Aldaia 21 

PSOE Guillermo Lujan Valero (alcalde)  

PSOE Empar Folgado Ros (2a vocal)  

   

 Ajuntament de Benetússer 17 

PSOE Eva Sanz Portero (alcaldessa)  

PSOE Ana M. Martín Valero (2n vocal)  

   

 Ajuntament de Beniparrell 9 

COMPROMÍS Salvador Masaroca Delhom (alcalde)  

PP Vicente J. Hernandis Costa (2n vocal)  

   

 Ajuntament de Catarroja 21 

COMPROMÍS Jesús Monzó Cubillos (alcalde)  

PSOE Lorena Silvent Ruiz (2n vocal)  

   

 Ajuntament de Lloc Nou de la Corona 5 

PP Manuel Gimeno Ruiz (alcalde)  

PP Filiberto Rodrigo Gradolí (2n vocal)  

   

 Ajuntament de Manises 21 
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COMPROMÍS Jesús María Borrás Sanchis (alcalde)  

   

 Ajuntament de Massanassa 13 

PP Vicente Salvador Pastor Codoñer (alcalde)  

PP Francisco Menges Monmeneu (2n vocal)  

   

 Ajuntament de Mislata 21 

PSOE Carlos Fernández Bielsa (alcalde)  

PSOE M. Luisa Martínez Mora (2n vocal)  

   

 Ajuntament de Paiporta 21 

COMPROMÍS Isabel Martín Gómez (alcaldessa)  

PSOE Vicent Ciscar Chisbert (2n vocal)  

   

 Ajuntament de Picanya 17 

PSOE Josep Almenar Navarro (alcalde)  

PSOE Manuel Dasí Gil (2n vocal)  

   

 Ajuntament de Picassent 21 

PSOE Conxa García Ferrer (alcaldessa)  

   

 Ajuntament de Quart de Poblet 21 

PSOE Cristina Mora Luján (2a vocal)  

   

 Ajuntament de Sedaví 17 

COMPROMÍS Josep Ferran Baixauli Chornet (alcalde)  

   

 Ajuntament de Silla 17 

PSOE Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)  

COMPROMÍS Josep Lluís Melero Martí (2n vocal)  

   

 Ajuntament de Torrent 25 

PSOE Jesús Ros Piles (alcalde)  

COMPROMÍS David Baviera Climent (2n vocal)  

   

 Ajuntament de Xirivella 21 

COMPROMÍS  Ricard Barberà Guillem (alcalde)  

PSOE Michel Montaner Berbel (2n vocal)  

 

 

No han assistit a la sessió els membres següents nomenats pels ajuntaments, 

que a continuació s'indiquen: 

 

 

GRUP POLÍTIC MUNICIPI Nº VOTS PONDERATS 

   

 Ajuntament d'Alfafar 21 

PP Juan Ramón Adsuara Monlleó (alcalde)  

PP Josefa Carreño Rodríguez (2n vocal)  

   

 Ajuntament de Manises  

SÍ ES POT MANISES Rafael Mercader Martínez (2n vocal)  
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 Ajuntament de Picassent  

PSOE Francisco Quiles Teodoro (2n vocal)  

   

 Ajuntament de Quart de Poblet  

PSOE Carmen Martínez Ramírez (alcaldessa)  

   

 Ajuntament de Sedaví  

PSOE José Francisco Cabanes Alonso (2n vocal)  

 

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 
339. 
 
 

1. PRESA DE POSSESSIÓ COM A MEMBRE DEL PLE DE LA 
MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD DEL NOU REPRESENTANT NOMENAT 
PER L'AJUNTAMENT DE TORRENT. 
 
Es dona compte de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Torrent, en la sessió 
celebrada el dia 5 de desembre de 2017, en el qual es nomena Vicente Baviera 
Climent com 2n vocal representant titular en aquesta Mancomunitat en substitució de 
Francisco José Cubes Moneder.  
 
Tot seguit el president llig el text de jurament o promesa: 
 

jura o promet per la seua consciència i honor, complir, fidelment, les 

obligacions del càrrec de vocal de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta 

Sud amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la constitució com a norma 

fonamental de l'estat? 

 
Al que manifesta: “Sí, promet, per imperatiu legal”, prenent possessió del seu càrrec. 
 
El Ple queda assabentat de la incorporació, com a 2n vocal de l'Ajuntament de Torrent 
de Vicente Baviera Climent i el president de la Mancomunitat, aprofita l'ocasió per a 
donar la benvinguda a aquesta Entitat al vocal nomenat.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
2. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (9-5-2018). 
 
Sotmès a votació l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 9 de maig de 2018, 
s'aprova per UNANIMITAT. 
 

3. APROVACIÓ ADHESIÓ A LA CENTRAL DE SERVEIS 
INNOVADORS I SOSTENIBLES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA  

 
Vist l'esborrany de Conveni d'Adhesió al Sistema d'Adquisició Centralitzada de 
l'Excma. Diputació Provincial de València Central de Serveis Innovadors i sostenibles.  
 
Considerant el que es disposa en els articles 227 a 230 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, que estableix que les entitats del sector 
públic podran centralitzar la contractació d'obres, serveis i subministraments, atribuint-
la a serveis especialitzats. 
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Atès al fet que mitjançant el referit conveni la Diputació pretén aconseguir les 
condicions econòmiques més avantatjoses amb la consegüent reducció de la despesa 
pública dels ens adherits al sistema de contractació centralitzada que s'articula, 
facilitant a les Entitats locals de la província i els seus ens instrumentals, l'adquisició de 
béns i tramitació de la contractació dels serveis que els siguen necessaris, articulant 
un sistema àgil que permeta la minoració de temps d'adquisició i simplifique la seua 
tramitació, donant així compliment a l'obligació de col·laboració de la Institució 
provincial amb els Ens locals del seu territori.  
 
L'adhesió no suposa l'obligació d'efectuar totes les contractacions o serveis a través de 
la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, de la Diputació Provincial de València, 
podent optar l'Ajuntament per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establit en la 
legislació de contractació pública 
 
Vista la intenció d'aquesta Mancomunitat d'adherir-se al sistema d'adquisició 
centralitzada de la Diputació Provincial de València i la necessitat d'adoptar acord 
Plenari d'adhesió,  
 
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica 
i Règim Intern, en sessió de data 20 de juny de 2018. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar l'Adhesió al Sistema d'Adquisició Centralitzada de l'Excma. 
Diputació Provincial de València Central de Serveis Innovadors i sostenibles.  
 
SEGON. Aprovar l'esborrany del seu Conveni d'Adhesió, i el text del qual és el 
següent: 
 
ACORD D'ADHESIÓ DE ________  Al SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL DE VALÈNCIA,  CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES. 
 
València, a …………………… 

REUNITS 
D'una part, Jorge Rodriguez Gramage, en qualitat de president de l'Excma. Diputació Provincial de 
València, actuant en nom i representació d'aquesta en virtut de les atribucions que li confereix l'article 
34.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en compliment de 
l'acordat en el decret número ____   de  data _____,  assistit pel senyor Vicente Boquera Matarredona, 
secretari general d'aquella, en exercici de les funcions de fe pública administrativa que li atribueix la 
legislació vigent. 
 
D'una altra part _____, (càrrec que corresponga) de la  (nom de l'entitat que s'adhereix), expressament 
habilitada/o per a aquest acte en sessió ordinària del Ple de l'entitat de data _____ i assistit aquest acte 
per la secretari/secretària  de l'entitat. 
 
Ambdues parts es reconeixen, en la representació que tenen, la capacitat necessària per a la signatura 
del present acord d'adhesió al Sistema d'Adquisició Centralitzada de la Diputació Provincial de València 
Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, i per a obligar en els termes d'este a la persona jurídica que 
representen. 

 
En virtut d'açò,  

EXPOSEN 
 
PRIMER. Que la Diputació Provincial de València, per acord Plenari de data 16 de juliol de 2008, va 
aprovar la creació d'un servei especialitzat de contractació, Central de Serveis Innovadors i Sostenible 
encarregat de la contractació de béns i serveis que pels seus especials característiques siguen 
susceptibles de ser utilitzats amb caràcter general amb la finalitat de donar servei a les entitats locals de 
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la província i als ens instrumentals dependents d'elles i, si escau, als diferents departaments i serveis de 
la Diputació Provincial i els seus ens instrumentals. 

 
SEGON. Que amb la creació de la  Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, es pretén aconseguir les 
condicions econòmiques més avantatjoses, amb la consegüent reducció de la despesa pública dels ens 
adherits al sistema de contractació centralitzada que s'articula i, al mateix temps, simplificar la 
tramitació administrativa en l'adquisició de béns i serveis, potenciant la transparència i la seguretat en la 
contractació, garantit unes contractacions innovadores, sostenibles i responsables social i 
mediambientalment. 

 
TERCER. Que, en concordança amb allò assenyalat en l'apartat anterior, és objecte fonamental de la 
Central de Serveis Innovadors i Sostenibles  facilitar a les entitats locals de la província i els seus ens 
instrumentals l'adquisició de béns i la tramitació de la contractació dels serveis innovadors i sostenibles 
que siguen necessaris, articulant un sistema àgil que permeta la minoració de temps d'adquisició i 
simplificació en la seua tramitació, complint així l'obligació de col·laboració de la institució provincial 
amb els ens locals del seu territori. 

 
QUART. La Diputació Provincial de València fa una decidida aposta per les noves tecnologies en els 
procediments de contractació i  en les interrelacions amb les entitats adherides a la Central de Serveis 
innovadors i Sostenibles, orientant les seues actuacions a la plena implantació dels sistemes electrònics, 
informàtics i telemàtics en el seu funcionament, tant pel que es refereix al funcionament entre les 
administracions com amb els adjudicataris de la Central. 

 
CINQUÈ. Que la (nom de l'entitat que s'adhereix), en sessió ordinària ( del Ple, Junta de Govern..) de dia 
____, va acordar adherir-se al sistema d'adquisició centralitzada materialitzat en la Central de Serveis 
Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València. 

 
En conseqüència, els signants acorden signar el present Acord d'Adhesió conforme a les següents 
clàusules: 
 
PRIMERA. OBJECTE DE L'ACORD 
 
L'objecte del present ACORD és l'adhesió de la (nom de l'entitat que s'adhereix) al sistema d'adquisició 
centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de 
béns i la contractació de serveis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació 
Provincial de València, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb 
les empreses adjudicatàries en el moment de l'adquisició dels béns o de la contractació dels serveis. 
 
Aquesta adhesió no comporta l'obligació d'efectuar totes les contractacions o serveis a través de la 
Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, de la Diputació Provincial de València, podent optar la (nom 
de l'entitat que s'adhereix)  per utilitzar aquest sistema o qualsevol un altre establit en la legislació de 
contractació pública. 
 
Així mateix la subscripció d'aquest acord no comporta obligació ni compromís econòmic algun. 
  
SEGONA. OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA 
Amb la finalitat de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els serveis a prestar, 
la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació dels organisme adherits 
mitjançant l'obertura de vies de comunicació, així mateix  informarà de les adjudicacions realitzades i de 
les condicions dels contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini de 
lliurament, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tenir durant la seua vigència. 
 
Aquesta informació serà subministrada als òrgans que assenyalen les entitats locals que subscriguen el 
present acord d'adhesió, que hauran d'indicar les dades de denominació  de l'entitat, adreça, telèfon, fax 
i persona responsable, l'adreça de la seu electrònica que permeta una comunicació electrònica a l'efecte 
de les notificacions i comunicacions que puguen produir-se al llarg del període de vigència del present 
acord. 
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En tot cas, la informació anterior estarà disponible mitjançant accés a la consulta via Internet dels 
catàlegs de béns i serveis adjudicats, amb les seues característiques i preus actualitzats. 
 
TERCERA. COMPROMISOS DE L'ENTITAT 
Són obligacions de (nom de l'entitat que s'adhereix): 
 
1. Indicar els càrrecs que, en virtut de les seues competències en matèria de contractació i aprovació de 
la despesa, puguen ser responsables de les eines informàtiques que permeten gestionar i adjudicar els 
contractes de  subministraments o prestacions de serveis.  
 
2. Formular, si escau,  les peticions de subministrament de béns o de prestació de serveis en el model 
que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial. 
 
3. Posar en coneixement de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, les demores en els terminis de 
lliurament, defectes en els béns subministrats o en la prestació de serveis, o qualsevol un altre 
incompliment total o parcial relacionat amb ells, per a l'adopció de les mesures oportunes, incloses, si 
cal, l'aplicació de penalitats i l'exigència de responsabilitats previstes en la normativa vigent en matèria 
de  contractes del sector públic 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. 
 
4. Efectuar la recepció dels béns subministrats i dels serveis prestats, els quals haurien de coincidir amb 
les característiques i preus amb què figuren en la petició corresponent, com també el deute del preu i de 
les possibles revisions, que es farà efectiu conforme a les previsions establides en l'article 198 de la 
referida Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
QUARTA. VIGÈNCIA DEL PRESENT ACORD 
El període de vigència del present acord serà de quatre anys a explicar des de l'endemà de la seua 
formalització, i es podrà prorrogar mitjançant acord exprés per igual període de temps, si no hi ha 
denúncia per alguna de les parts, prèvia comunicació a l'altra, almenys amb tres mesos d'antelació, de 
conformitat amb el que es disposa en l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 
 
CINQUENA. CAUSES DE RESOLUCIÓ I EFECTES 
Serà causa de resolució del present acorde l'acord mutu de les parts i l'incompliment de les condicions 
per alguna d'elles. 
 
No obstant l'anterior, les parts podran denunciar en qualsevol moment l'acord d'adhesió, prèvia 
comunicació almenys amb tres mesos d'antelació. 
 
En els supòsits de resolució, inclosa l'expiració per denúncia, els efectes de l'extinció quedaran en 
suspens fins que tinga lloc la recepció i el total deute dels subministraments o serveis sol·licitats a 
l'empara dels procediments formalitzats per la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles. 
 
SISENA. RESOLUCIÓ DE LITIGIS 

Les qüestions litigioses que puguen plantejar-se respecte de l'aplicació, interpretació i compliment 
d'aquest acord seran competència de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu. 
 
I en prova de conformitat ho signen, per triplicat, els intervinents en el lloc i en la data indicats en 
l'encapçalament. 
 

El president de la Diputació/ 
El president de la Diputació 

El  president/ president de l'Entitat  

Jorge Rodríguez Gramage 

 
 

_____ 

El secretari de la Diputació 
El secretari de la Diputació 

El secretari de l'Entitat  
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Vicente Boquera Matarredona ____ 

 
 
TERCER. Facultar el president per a la realització dels actes i la signatura dels 
documents necessaris per a l'execució del present acord.  
 
QUART. Remetre certificació del present acord a la Diputació Provincial de 
València als efectes oportuns.» 

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

 
 
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD FORMULADA PER 
ANDRÉS MARTÍNEZ CONSUEGRA, FUNCIONARI INTERÍ, DE 
COMPATIBILITAT PER A EXERCICI D'ACTIVITATS PRIVADES. 
 
Vista la sol·licitud formulada per Andrés Martínez Consuegra, funcionari interí 
d'aquesta Mancomunidad, amb la categoria d'AODL (Agent d'Ocupació i 
Desenvolupament Local), sobre reconeixement de compatibilitat per a l'exercici de 
segona activitat en el sector públic fora de la jornada habitual de treball  
 
Considerant l'establit en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques, que les exigències generals que la 
Llei assenyala per a poder atorgar la compatibilitat en aquest supòsit són les que 
segueixen: 
 

a) Que l'acompliment d'aquesta segona activitat no impedisca o menyscabe 
l'estricte compliment dels seus deures o comprometa la seua imparcialitat o 
independència (art. 1.3). 

b) Que no es podrà exercir activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, que es relacionen directament amb les quals desenvolupe el 
departament, organisme o entitat on estiguera destinada; així com en els 
assumptes en què estiga intervenint, haja intervingut en els dos últims anys o 
haja d'intervenir per raó del lloc públic, especialment si és una activitat 
professional que es presta a persones a els qui s'està obligat a atendre en 
l'acompliment del lloc públic (art. 11 i 12). 

c) Que no podrà exercir aquelles activitats privades que corresponguen a llocs de 
treball que requerisquen la presència efectiva de la interessada durant un 
horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en 
les Administracions Públiques, excepte quan l'activitat pública siga de prestació 
a temps parcial (art.12). 

d) Que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball 
i horari de la interessada i quedarà automàticament sense efecte en cas de 
canvi de lloc en el sector públic (art. 14). 

e) Que, conforme a l'article 16.4 de la Llei 53/84, excepcionalment, podrà 
reconèixer-se compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades al personal que 
exercisca llocs de treball que comporten la percepció de complements 
específics, o concepte equiparable, la quantia del qual no supere el 30 per 100 
de la seua retribució bàsica, exclosos els conceptes que tinguen el seu origen 
en l'antiguitat.  

 
Vist l'informe emès per la secretària-interventora, de data 6 de juny de 2018. 
 
Considerant, que no s'aprecia que l'acompliment d'activitats puga produir menyscapte 
o pertorbació del compliment dels deures envers esta Mancomunitat en el 
desenvolupament de les comeses assignades pròpies del lloc per al qual interessa la 
compatibilitat. 
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Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica 
i Règim Intern, en sessió de data 20 dedj. nio de 2018 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER. Declarar el reconeixement de compatibilitat per a l'exercici de segona 
activitat en el sector públic (adscripció en qualitat de lletrat en el Torn d'Ofici del 
Col·legi d'Advocats de València), al treballador Andrés Martínez Consuegra, en 
considerar-se que es compleixen els requisits per a acordar aquesta compatibilitat 
i amb els límits legals establits en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 
 
SEGON. Fer constar que per a l'exercici de l'activitat per a la qual se li reconeix 
compatibilitat, puga servir d'excusa per a l'assistència al lloc del seu lloc de treball, 
ni per al retard, negligència o descuit en l'acompliment del mateix, ni puga impedir 
o menyscabar l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seua 
imparcialitat o independència. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l'interessat i als serveis  corresponents.» 

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

 
5. APROVACIÓ DE LA INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU, CONTRA LA MINORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DEL 
CONVENI AMB LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ. 
 
Vist l'escrit de data 15 de febrer de 2018 de la Direcció General de Centres i Personal 
Docent, relatiu a la justificació de la subvenció concedida per al funcionament del 
Centre La Unió corresponent a l'últim trimestre de l'exercici 2017, en el qual 
consideren que la mateixa s'ha presentat fora del termini establit i una vegada 
finalitzada la vigència del Conveni signat, raó per la qual consideren NO abonar les 
despeses justificades de l'exercici 2017. 
 
Atès que contra aquesta Resolució, la Junta de Govern Local de la Mancomunitat, en 
sessió de data 28 de Febrer de 2018, va acordar la interposició de recurs de reposició 
contra aquest acord, notificant-se el mateix, a la Consellería, el dia 12-3-2018 a través 
de l'ORVE. 
 
A data de hui no hi ha resolució expressa per part de la Conselleria al recurs de 
reposició formulat pel que sobre la base del que es disposa en l'article 68.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que “Les 
Entitats locals tenen l'obligació d'exercir les accions necessàries per a la defensa dels 
seus béns i drets.” 
 
Vista la proposta d'honoraris realitzada pels lletrats Santiago González-Encalles 
Ibáñez i Inmaculada de la Font i Cabero.  
 
Vist l'Informe de data 22 de Juny de 2018 de la secretaria-interventora de la 
Mancomunitat 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER. ACORDAR la interposició de Recurs Contenciós Administratiu contra la 
Resolució de la Direcció general de Centres i Personal Docent, de data 15 de Febrer 
de 2018, i relativa a la no acceptació de la justificació de la subvenció concedida per al 
funcionament del Centre La Unió corresponent a l'últim trimestre de l'exercici 2017. 
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SEGON. Nomenar els lletrats Santiago González-Encalles Ibáñez i Inmaculada de la 
Font i Cabero, en defensa i representació de la Mancomunitat de l'Horta Sud per al 
procediment judicial referit, i en el seu cas als següents procuradors: 

  
a) De València: -Mercedes Martinez Gómez. 
 -Ignacio Montés Reig.  
 -Elena Gil Bayo. 
 -Esperanza Ventura Ungo  
  
b) De Torrent: -César Javier Gómez Martínez 
 -Gema Martínez Alejos.  
  
c) De Madrid: -Sara Leonis Parra 
 -Jorge Delecte García 
 -Jacobo de Gandarillas Martos. 
 -Juan Antonio Vetle Santamaría.  

 
TERCER. Que es facen les notificacions pertinents.» 

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

 
 
6. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
DELS MUNICIPIS D'ALDAIA, ALAQUÀS, QUART DE POBLET I XIRIVELLA 
A LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT INDIVIDUALITZAT DE 
BICICLETES. 
 
De conformitat amb el que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local en el seu Article 85,  
 

1.Són serveis públics locals els que presten les entitats locals en l'àmbit de 
les seues competències 
2.B) Gestió indirecta, mitjançant les diferents formes previstes per al 
contracte de gestió de serveis públics en el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre.” 

 
La Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana disposa en el 
seu Article 197 els requisits per a la prestació de serveis i exercici d'activitats 
econòmiques, segons el qual  
 

“1. Els acords de les entitats locals relatius a la prestació de serveis i a 
l'exercici d'activitats econòmiques requeriran la tramitació d'un procediment en 
el qual s'acredite la conveniència i oportunitat de la iniciativa per als 
interessos públics locals. 
 
3. Quant els serveis reservats es presten en règim de lliure concurrència, 
bastarà per al seu establiment l'acord del Ple de l'entitat, que determinarà la 
forma de gestió del servei.” 
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Tenint en consideració que els Estatuts de la Mancomunitat contemplen en el seu 
ANNEX DE RELACIÓ DE SERVEIS la Gestió del servei de bicicletes d'ús públic i que 
els municipis d'Aldaia, Alaquàs, Quart i Xirivella han acordat a delegació de 
competències en aquesta matèria subscrivint els acords de delegació per un període 
de quatre anys. 
 
Davant la insuficiència de mitjans personal i materials que permeten la prestació del 
servei mitjançant una fórmula de gestió directa i, de conformitat amb el que es disposa 
en l'article 85 de la LRBRL, l'article 197 de la LBRLCV i l'article 28 de la Llei 9/2017 de 
8 de novembre, de Contractes del sector Públic. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER. Acceptar l'acord de delegació de competències dels municipis d'Aldaia, 
Alaquàs, i Xirivella per un període de quatre anys. L'acceptació del municipi de Quart 
de Poblet, queda condicionada a l'aprovació i posterior remissió de l'acord d'aprovació 
pel seu Ple.  
 
SEGON. Aprovar els respectius convenis de delegació de competències del servei de 
transport individualitzat de bicicletes.  
 
TERCER. Acordar la prestació del servei per part de la Mancomunitat en règim de 
gestió indirecta de conformitat amb el que es disposa en l'article 85 de la LRBRL, 
l'article 197 de la LBRLCV i l'article 28 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del sector Públic. 
 
QUART. Facultar el president de la Mancomunitat per a la signatura dels respectius 
convenis, i per a realitzar quantes actuacions siguen necessàries per a l'execució 
d'aquest acord.» 

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

 
 
7. DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER (PERÍODE 
JULIOL 2018-JUNY 2019). 
 
El president cedeix la paraula a la secretària-interventora que detalla el pla i que en 
línies generals diu: 
 

En data 12 de maig de 2017, va ser publicat en el BOE el Reial decret 424/2017, de 
28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector 
Públic Local. 
 
El Reglament és conseqüència de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), que modifica els 
articles 213 i 218 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), 
aprovat mitjançant Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i encomana al 
Govern regular sobre els procediments de control i metodologia d'aplicació, amb la 
finalitat de, entre altres objectius, aconseguir un control econòmic-pressupostari més 
rigorós i reforçar el paper de la funció interventora 
en les Entitats Locals.  
 
Així, el seu propòsit és assegurar la gestió regular dels fons públics, l'ocupació eficient 
dels mateixos i la sostenibilitat financera de les Entitats Locals.  
 
L'entrada en vigor és l'1 de juliol de 2018. No obstant açò, les auditories de comptes 
previstos en l'article 29.3.A) es realitzaran sobre els comptes anuals l'exercici 
comptable dels quals es tanque a partir d'1 de gener de 2019 (Disposició transitòria 
única).  
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El Reglament ve a regular el règim de control de les Entitats Locals, sobre la base de 
l'experiència en l'exercici d'aquesta funció de la Intervenció General de l'Administració 
de l'Estat (IGAE), respectant el principi de l'autonomia local, en la mesura en què es 
limita a establir els estàndards mínims del règim de control, per la qual cosa 
correspon a les diferents Corporacions locals adaptar a la seua realitat els diferents 
instruments que es preveuen, en funció dels riscos i dels mitjans disponibles.  
 
Entre les particularitats més destacades, estableix que les Entitats Locals, previ 
informe de l'òrgan interventor, podran formalitzar l'oportú conveni amb la IGAE per a 
la realització d'actuacions de suport encaminades a reforçar l'autonomia i eficàcia dels 
òrgans responsables del control intern de la gestió economicofinancera, comptable i 
pressupostària en l'àmbit de les Entitats Locals.  
 
El control serà exercit sobre la totalitat d'entitats que conformen el sector públic local 
pels òrgans d'intervenció, i que a aquests efectes són els següents: 
 

• L'Entitat Local 

• Els organismes autònoms 

• Les societats mercantils 

• Les fundacions 

• Els fons freturosos de personalitat jurídica 

• Els consorcis i altres entitats, tots ells depenents o adscrits a les Entitats 

Locals 
 
El control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic local s'exercirà per 
l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer: 
 
FUNCIÓ INTERVENTORA: 
• Fiscalització prèvia: facultat que competeix a l'òrgan interventor d'examinar, abans 
que es dicte la corresponent resolució, tot acte, document o expedient susceptible de 
produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, amb la 
finalitat d'assegurar, segons el procediment legalment establit, la seua conformitat 
amb les disposicions aplicables en cada cas. L'exercici de la funció interventora no 
atendrà a qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions fiscalitzades. 
• Intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o reconeixement d'obligacions: és 
la facultat de l'òrgan interventor per a comprovar, abans que es dicte la corresponent 
resolució, que les obligacions s'ajusten a la llei o als negocis jurídics subscrits per les 
autoritats competents i que el creditor ha complit o garantit, si escau, la seua 
correlativa prestació.  
La intervenció de la comprovació material de la inversió s'ajustarà a l'establit en 
l'article 20 del Reglament. 
 
A aquests efectes, el model assegurarà, amb mitjans propis o externs, el control 
efectiu del cent per cent del pressupost general consolidat de l'exercici en la modalitat 
de funció interventora i, almenys, el vuitanta per cent mitjançant l'aplicació de la 
modalitat de control financer. Per a aquest últim, en el transcurs de tres exercicis 
consecutius i amb base en una anàlisi prèvia de risc, haurà d'haver aconseguit el cent 
per cent del pressupost general consolidat. 
 
 
CONTROL FINANCER: 
• Intervenció formal: consistirà en la verificació del compliment dels requisits legals 
necessaris per a l'adopció de l'acord mitjançant l'examen de tots els documents que 
preceptivament hagen d'estar incorporats a l'expedient. 
• Intervenció material: es comprovarà la real i efectiva aplicació dels fons públics. 
 
El control financer de l'activitat economicofinancera del sector públic local s'exercirà 
mitjançant l'exercici del control permanent i l'auditoria pública. Ambdues modalitats 
inclouran el control d'eficàcia, que consistirà a verificar el grau de compliment dels 
objectius programats, del cost i rendiment dels serveis, de conformitat amb els 
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principis d'eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels 
recursos públics locals.  
 
L'òrgan interventor haurà d'elaborar un Pla Anual de Control Financer, que 
arreplegarà les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant 
l'exercici. Inclourà totes aquelles actuacions la realització de les quals per l'òrgan 
interventor derive d'una obligació legal i les que anualment se seleccionen sobre la 
base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguen 
aconseguir, les prioritats establides per a cada exercici i els mitjans disponibles 
 

Després d'açò, el  Ple queda assabentat del Pla anual de control financer (període 
juliol 2018-juny 2019). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
8. DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
8.1 MOCIÓ AL PLE DE LA MANCOMUNITAT PER A REIVINDICAR LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE TRANSPORT INTERURBÀ CV-108, VALÈNCIA 
METROPOLITANA SUD 

 
Les alcaldesses dels ajuntaments d'Alcàsser i Picassent,  sol·liciten la incorporació per 
urgència de la moció com un nou  punt  de l'orde del dia 

 
Sotmesa a votació la declaració d'urgència de la moció, el Ple ratifica la inclusió del 
tractament de la moció en l'orde de dia per unanimitat. 
 
Vista la Moció presentada pels ajuntaments d'Alcàsser i Picassent, amb registre 
d'entrada nº 384, de data 4 de juliol de 201817, sobre la modificació del projecte de 
transport interurbà CV-108,  sent la mateixa del següent tenor: 
 

MOCIO AL PLE DE LA MANCOMUNITAT PER REIVINDICAR LA MODIFICACIO 
DEL PROJECTE DE TRANSPORT INTERURBÀ CV-10B, VALÈNCIA METROPOLITANA SUD 

 
L'alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, i l’alcaldessa d'Alcàsser, Eva Zamora, presenten al 
Ple de Ia Mancomunitat Ia següent Moció: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El dilluns 2 de juliol va eixir publicat en el DOGV, per resolució de la Direcció general d’Obres 
Públiques, Transport i Mobilitat de 25 de juny de 2018, el projecte inicial de servei públic de 
transport interurbà de viatgers CV-108, València Metropolitana Sud. Un projecte en el qual els 
habitants d’Alcàsser i Picassent, una població total de 30.000 habitants, són objecte d’un clar 
greuge comparatiu respecte a la resta dels pobles que estan inclosos en el projecte. 
 

• En primer lloc, perquè els dos municipis han quedat exclosos en el traçat de la línia de 
bus nocturn, LN5, degut al fet que aquesta finalitza a Silla. D’aquesta manera és nega 
un servei que seria sobretot beneficiós per al veïnat que vol gaudir del seu temps d’oci 
a València en horari nocturn. 

• Per altra banda, calç assenyalar que el greuge comparatiu és doble perquè, fins llaura, 
dins la línia que va de Picassent a València és comptava amb el servei de parada en 
els Hospitals de la Fe i Dr. Peset, un servei consolidat en els dos poblacions i molt 
útil i necessari. Sorprenentment en aquest nou projecte, sense cap consulta, estes 
dues parades han quedat suprimides. Una supressió que suposa una greu retallada 
d’un servei MOLT IMPORTANT i que afecta a nombrosos veïns i veïnes d’Alcàsser i 
Picassent que tenen els seus historials als citats centres hospitalaris i que han d’anar 
regularment sense disposar d’altres mitjans de transport. 
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És per això, que amb aquesta moció és vol reivindicar la igualtat en el dret al servei de 
transport interurbà de viatgers en el projecte CV-108, València Metropolitana Sud perquè la 
ciutadania de tots els pobles inclosos és mereix una servei de qualitat. Així, proposem al Ple de 
la Mancomunitat els següents  

ACORDS 
 
1. Que s’incloga Picassent i Alcàsser en el traçat del bus nocturn, LN5. 
2. Que és retorne el servei de parada en l'Hospital La Fe i l’Hospital Dr. Peset en la línia de 
Picassent a València. 
3. Donar trasllat d’aquesta moció a la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori, Mª José Salvador Rubert. 
 
EVA ZAMORA CHANZÁ                                             CONXA GARCIA FERRER 
ALCALDESSA D'ALCÀSSER                                     ALCALDESSA DE PICASSENT 

 
 
Finalitzat el debat i sotmesa l'aprovació de la moció a votació al Ple, per UNANIMITAT 
de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
ÚNIC. Aprovar la moció presentada en els termes en què es troba redactada. 

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

 
 
9. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
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 4-4-2018 
 

• APROVACIÓ DEL NOU RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 

Sessió de data 2-5-2018 
 

• APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ DE 

BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS INFORMÀTICS 

• DECLARACIÓ DE DESERT EL PROCEDIMENT TRAMITAT A AQUEST 

EFECTE PER A l'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 

D'EQUIPS INFORMÀTICS 

• APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE 

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS.  

• PROPOSTA DE NOMENAMENT DE RESPONSABLE DE CONTRACTE 

DE “CONSULTORIA PER A LA REALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 

LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD EN EL PERÍODE 2018-2022”. 

 
Sessió de data 9-5-2018 
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• APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ DE 

BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS INFORMÀTICS. 

Sessió de data 13-6-2018 
 

• APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS, PER A LA 

NETEJA DE DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LA MANCOMUNITAT. 

• APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER Al 

SUBMINISTRAMENT DE KIT CARPES (PUNTS VIOLETES) CONTRA LA 

VIOLÈNCIA DE GENERE DE LA MANCOMUNITAT. (INVERSIONS 

PREVISTES EN EL MARC DEL PLA PROVINCIAL D'OBRES I SERVEIS 

(SOM) DE 2018-2019). 

• APROVACIÓ DE L'ACCIÓ FORMATIVA EN ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 

• APROVACIÓ DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES A 

DIVERSES ENTITATS 

• APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A la CREACIÓ DE 

BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS. 

• PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 

DESFIBRIL·LADORS SEMIAUTOMÀTICS EXTERNS (DESA), PER ALS 

MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT 

• PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 

D'EQUIPS INFORMÀTICS 

• CORRECCIÓ D'ERRORS EN EL PROCEDIMENT PER A LA CREACIÓ 

DE BORSA DE TREBALL PER A PERSONAL TÈCNIC INFORMÀTIC 

• RESULTAT DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT A LA 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ CONTRA L'ACORD DE MINORACIÓ DE 

SUBVENCIÓ DEL CEE LA UNION  

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

 
 
10. CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA Nº 148/2018 FINS 
A HUI DE CONVOCATÒRIA.  
 
Es dona compte del contingut de les Resolucions adoptades per la Presidència, des de 
la núm. 148/2018 de data 8-5-2018 fins a la núm. 224/2018 de data 28-6-2018. 
 
Les persones presents a la sessió queden assabentades. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
11. PRECS I PREGUNTES. 
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Ni se'n produeixen ni se'n formulen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I, sense més assumptes a tractar, a les 20:10 hores, el president alça la sessió, cosa 
de la qual jo, com a secretària, certifique. 
 

Vistiplau 

El president 
 
 
 
 
Carlos Fernández Bielsa 

Done Fe 
La secretària-interventora 

 
 
 
 

Ana Carmen González Grau 
 


