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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA, EL DIA 
27 DE DICIEMBRE DE 2017, PEL PLE DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD. 
 
 
 
 A Torrent, sent les 19:35 hores, del dia  27 de desembre de 2017, 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 del secretari 
Acctal D. Jesús Cordero Lozano i de la Interventora Dª Marta Guillen Bort, assisteixen 
els senyors que, a continuació es relacionen:  

 

GRUP POLITICO MUNICIPI Nº VOTS PONDERATS 

 Ajuntament d'Alaquàs 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'Alfafar 21 

PP Dª. Josefa Carreño Rodríguez (2º Vocal)  

   

 Ajuntament de Benetússer 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 

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

   

 Ajuntament de Massanassa 13 
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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)  

PSOE D. Vicent Ciscar Chisbert (2º Vocal)  

   

 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)  

   

 Ajuntament de Silla 17 

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

   

 Ajuntament de Xirivella 21 

COMPROMIS D. Josep Manel Moret Cabuchola (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'Aldaia 21 

PSOE D. Guillermo Lujan Valero (Alcalde)  

PSOE Dª Empar Folgado Ros (2º Vocal)  

   

 Ajuntament d'Alfafar  

PP D. Juan Ramón Adsuara Monlleo (Alcalde)  

   

 Ajuntament de Manises  

COMPROMIS D. Jesús María Borrás Sanchis (Alcalde)  

   

 Ajuntament de Picanya  

PSOE D. Manuel Dasí Gil (2º Vocal)  

   

 Ajuntament de Quart de Poblet  

PSOE Dª. Carmen Martínez Ramírez (Alcaldessa)  

   

 Ajuntament de Sedaví  

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

PSOE D. Vicente Zaragozá Alberola (Alcalde)  

   

 Ajuntament de Torrent 25 

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

   

 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 
següent, en funció de la representació dels grups polítics que integren la corporació: 
 

PSOE : 165 vots 

COMPROMIS: 110 vots 

PP : 39 vots 

 
 
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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (12-7-2017; 
20-9-2017). 
 
Sotmès a votació els esborranys de les actes corresponents a les sessions celebrades 
el dia 12 de juliol i 20 de setembre de 2017, i sense cap al·legació, queden aprovadas 
per UNANIMITAT.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2.- RECLAMAR LES COMPETÈNCIES DELEGADES EN LA JUNTA DE 
GOVERN EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DE 
L'EXPEDIENT D'ENRIQUIMENT INJUST A FAVOR DE PRODEFI. 
 
«Vist que per acord del Ple, en sessió de data 4-11-2015, es van delegar en la Junta de 
Govern Local les competències per a contractar que la Disposició Addicional Segona 
del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic atribueix al Ple de la Mancomunitat. 
 
Vist l'Informe de fiscalització amb objeccions emès per la intervenció, en data 22 de 
novembre de 2017, el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

INFORME D'OBJECCIÓ D'INTERVENCIÓ 
 

ASSUMPTE: EXPEDIENT DE CONVALIDACIÓ D'APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT 
D'OBLIGACIÓ PER ENRIQUIMENT INJUST 

                    
DOCUMENTACIÓ DE L'EXPEDIENT 
 
Consta en l'expedient la següent documentació: 
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1. Documentació justificativa presentada per PRODEFI, com a última adjudicatària del 
servei per a la gestió del Centre d'Educació Especial “LA UNIÓ”, relativa al període de 
Julio a Setembre de 2017. 

 
2. Informe de conformitat d'aquesta documentació, del cap de secció de secretaria 

intervenció de data 25/10/2017, amb l'advertiment que des d'1 d'octubre de 2016 no 
existeix procediment de contractació que regule la prestació del servei des d'1 d'octubre 
de 2016. 

 
3. Que existeix crèdit suficient i adequat en el vigent pressupost en haver-se signat el 

conveni amb la Generalitat Valenciana que finança al 100% el servei en data 27/07/2017 
per al període 01/10/2016 al 30/09/2017, en l'aplicació pressupostària 3230-48001. 

 
4. Respecte al reconeixement de l'obligació del període comprès entre setembre de 2016 

a juny de 2017, aquesta intervenció va elaborar informe de data 06/06/2017, sobre la 
falta de procediment legalment establit a aquest efecte així com de la necessitat de 
l'aprovació d'aquest reconeixement per enriquiment injust i respecte a l'aprovació del 
conveni referit a tot el període comprès entre octubre de 2016 a setembre de 2017 que 
s'eleve al Ple per aquest òrgan el competent per a l'aprovació del conveni,  en sessió  de 
data 07/06/2017. 

 
5. Finalment i conforme a la reunió mantinguda el dia 20 d'abril de 2017, entre representants 

d'aquesta Mancomunitat, representants del col·lectiu de pares d'alumnes del centre 
d'educació especial “La Unió” de Torrent i el Director General de Centres (D. Joaquín 
Carrión), en virtut de la qual es va plantejar com a solució per a la viabilitat del centre, la 
seua adscripció a la xarxa de centres públics de la Generalitat Valenciana (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. 

 
6. Mentre es produeix per part de la Consellería una contestació a aquesta sol·licitud i atès 

que el finançament del servei a partir de l'1 d'octubre de 2017 es correspondria amb els 
convenis concertats amb la Consellería d'Educació l'aprovació de la qual es produeix 
anualment quan el període que finança aquesta finalitzat, necessàriament si s'opta per 
la continuïtat del servei, la Mancomunitat haurà d'aportar amb fons propis derivats de 
compromisos ferms d'aportació dels ajuntaments mancomunats, el finançament suficient 
per a la prestació del servei durant el període de durada del contracte que es realitze a 
aquest efecte, ja que l'Entitat local, no compta amb personal per a prestar-ho. 

 
7. Amb aquests compromisos ferms es podria generar el crèdit necessari per a poder licitar 

el procediment de contractació oportú, i quan es procedira a la signatura del conveni de 
cada exercici, aquest finançament ajeno substituiria al finançament amb fons propis 
sol·licitada als Ajuntaments. 

 
8. En cas que no s'optara per la continuïtat del servei, l'immoble hauria de ser retornat a 

l'Ajuntament de Torrent, en estar condicionada en el seu moment la cessió de l'immoble 
al manteniment de la destinació del col·legi com a centre d'atenció a disminuïts psíquics.  

 
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. 
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- 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. " 

 
SEGONA.-  De conformitat amb les bases d'execució 20,21 i 22 del Pressupost de 2017, 
correspon l'autorització, disposició de despeses i reconeixement de l'obligació a la Junta de 
Govern. 
 
TERCERA.-  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. 
 
QUARTA.- 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 causas que motivan  l'expedient es resumeix en les següents: 
 

- Posar de manifest a l'òrgan municipal competent l'omissió de procediment legalment 
establit i  aprovació per òrgan competent de l'autorització i disposició de la despesa 
i reconeixement de l'obligació 

  
SEGONA.- De conformitat amb l'article 173.5 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
se certifica l'existència de crèdit adequat i suficient per a aprovar la despesa derivada de 
l'expedient amb càrrec a la partida 3230.48001 del Pressupost Municipal de 2017. 
 
TERCERA.- En la documentació que integra l'expedient queda acreditada el deute/s contreta/s 
per la Mancomunitat a la vista de la documentació justificativa presentada per PRODEFI, 
adjudicatària del servei per a la gestió del centre d'Educació Especial LA UNIÖN  relativa al 
període de juliol a Setembre de 2017, així com l'informe de conformitat del cap de Secció de 
secretaria Intervenció. 
 
QUARTA.- Per raó de la quantia de la despesa correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació 
de l'expedient i l'autorització i disposició de la despesa derivada  del mateix, així com el 
reconeixement de l'obligació per enriquiment injust. 
 
CINQUENA.- L'expedient haurà de ser sotmès a la Junta de Govern Local, caràcter previ al  
reconeixement de l'obligació, per a convalidar l'omissió de fiscalització, adonant del present 
informe, i aprovació de l'autorització i disposició de la despesa. 
 
Torrent, a 22 de Novembre de 2017 
LA INTERVENTORA 
Fdo. Marta Guillén Bort. 
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Considerant que en tot cas, 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. 
 
Considerant el que es disposa en l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, que diu: 
 

1. Els òrgans superiors podran reclamar per a sí el coneixement d'un o diversos 
assumptes la resolució dels quals corresponga ordinàriament o per delegació als 
seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies d'índole tècnica, 
econòmica, social, jurídica o territorial ho facen convenient. 
En els supòsits de delegació de competències en òrgans no depenents 
jeràrquicament, el coneixement d'un assumpte podrà ser reclamat únicament per 
l'òrgan delegante. 
2. En tot cas, l'avocación es realitzarà mitjançant acord motivat que haurà de ser 
notificat als interessats en el procediment, si els hi hagués, amb anterioritat o 
simultàniament a la resolució final que es dicte. 
Contra l'acord d'avocación no cabrà recurs, encara que podrà impugnar-se en el 
qual, si escau, s'interpose contra la resolució del procediment. 

 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER.- Reclamar a aquest Ple la competència delegada en la Junta de Govern, 
relativa a les competències per a contractar que la D.A. 2ª del RD 3/2011 del TRLCSP, 
atribueix al Ple, a fi de procedir a l'aprovació de l'expedient per enriquiment injust a favor 
de PRODEFI, per raons d'urgència, la competència volveraa quedar delegada en la 
Junta de Govern Local, per a posteriors aprovacions, en els termes arreplegats en 
l'acord anteriorment citat. 
 
SEGON.- Resoldre la discrepància i alçar l'objecció formulada per la Intervenció General 
Municipal, continuant la tramitació de l'expedient 
            
TERCER.- Donar trasllat a la Intervenció i Tresoreria Municipal als efectes oportuns.» 

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

 
 
3.- ADONAR 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 26-7-2017 

• APROBACIÓ DE LA PRORROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE "MANTENIMENT, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA DE BICICLETES 
D'ÚS PÚBLIC EN ELS MUNICIPIS D'ALDAIA, ALAQUAS, QUART DE POBLET I 
XIRIVELLA (HORTASUDBICI)" 

 

Sessió de data 13-9-2017 
• DEIXAR SENSE EFECTE LA LlCITACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRATACIÓ PER A  

LA PRESTACIÓ DEL SERVEI, "RECOLLIDA · D'ANIMALS DELS MUNICIPIS DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD ADHERITS A AQUEST 
SERVEI"., I INICIAR UNA NOVA LlCITACIÓ. 
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• DESESTIMACIÓ DEL RECURS INTERPOSAT CONTRA L’US PLECS DE L'EXPDTE 
DE CONTRATACION DE RECOLLIDA D'ANIMALS. 

 

Sessió de data 20-9-2017 
• APROBACION DE L'EXPEDIENT DE CONTRATACION PER A la PRESTACION DEL 

SERVEI DE "INTERMEDICACION HIPOTECÀRIA I ASSESSORAMENT LEGAL EN 
MATÈRIA DE VIVENDA". 

 

Sessió de data 8-11-2017 
• ADJUDICACION DEL CONTRACTE PER A la PRESTACION DEL SERVEI DE 

"RECOLLIDA, TRASLLAT, CUSTÒDIA I MANTENIMENT D'ANIMALS DE COMPANYIA 
ABANDONATS, ERRANTES 0 DECOMISSATS EN L'ESPAI PUBLIQUE DELS 
MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT ". 

 

• APROBACION CERTIFICACION N° 1 I FINAL D'OBRES "ILIMINACION DE BARRERES 
ARQUITECTONICAS I REPARACION FAÇANA CALME DE LA MANCOMUNIDONEU" 
(PPOS 2016/538) 

 
 

• ADJUDICACION DEL CONTRACTE PER A la PRESTACION DEL SERVEI DE 
"INTERMEDICACION HIPOTECÀRIA I ASSESSORAMENT LEGAL EN MATÈRIA DEV 
IVIENDA" 

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

 
 
4.- CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA Nº 240/2017 FINS 
AVUI DE CONVOCATÒRIA.  
 
S'adona del contingut de les Resolucions adoptades per la Presidència, des de la nº 
240/2017 de data 12-7-2017 fins a la nº 417/2017 19-12-2017. 
 
Quedant els Srs. presents assabentats. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

5.- PRECS I PREGUNTES. 
 

Ni es produeixen ni es formulen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les 20:30 hores, per   el Sr. President 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 
El Secretario Acctal 

 
 
 
 

Fdo: Jesús Cordero Lozano 
 


