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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EL DIA 30 DE 
GENER DE 2019, PER LA JUNTA DE GOVERN, DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l’ HORTA SUD. 
 
 
A Torrent, sent les 18:05 hores del dia 30 de Gener de 2019, es reuneix, en els locals de la 
Mancomunitat de l'Horta Sud, la Junta de Govern Local. a fi de celebrar sessió extraordinària. 
 
Presideix la sessió, el President D. Carlos Fernández Bielsa, assistit de la Secretària-Interventora Dª 
Ana Carmen González Grau, assisteixen les persones que, a continuació es relacionen:   
 
Assistents: 
 

Aj. Benetússer PSOE Dª Eva Sanz Portero (Alcaldessa) 

Aj. Aldaia PSOE D. Guillermo Luján Valero (Alcalde) 

Aj. Alcàsser PSOE Dª. Eva Isabel Zamora Chanzá (Alcaldessa) 

Aj. Albal PSOE D. Ramón Marí Vila (Alcalde) 

   
 
No assisteixen i excusen: 
 

Aj. Alaquàs PSOE Dª. Elvira García Campos (Alcaldessa) 

   
Aj. Massanassa PP D. Vicente Salvador Pastor Codoñer (Vocal 2º) 

   
Aj. Paiporta COMPROMIS Dª Isabel Martín Gómez (Alcaldessa) 

 
 
Comprovada l'existència del quòrum preceptiu exigit en els Estatuts, per a la celebració de la sessió, 
queda constituïda la sessió. 
 
A continuació es procedeix a l'estudi i deliberació sobre els punts inclosos en l'ordre del dia. 
 
Es van adoptar els següents acords: 

 
 

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (3-1-2019). 
 
Vista l'acta de la sessió celebrada per la Junta de Govern, per UNANIMITAT, acorda aprovar l'acta 
corresponent a la sessió celebrada el dia 3 de gener de 2019. 

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

 
 

2.- DACIÓ DE COMPTE DE L'EXPEDIENT DE LICITACIÓ., PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ INTEGRAL DEL CENTRE D'EDUCACIÓ 
ESPECIAL “LA UNIÓ”.  
 
El Sr. President informa que prèviament s'ha celebrat la Mesa de contractació, relativa a la licitació de 
la gestió integral del centro La Unió de Torrent i s'ha procedit a elevar proposta d'adjudicació a l'entitat 
PRODEFI, entitat que venia gestionant el centre i única entitat que s'ha presentat a la licitació, i que 
compleix els requisits 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
El sr president indica que vol informar diversos assumptes i que en la pròxima sessió del 
Ple ho traslladarà. 
 

- Visibilizar la mancomunitat i els ajuntaments progressistes de la comarca, quant al 

dia de la mujer que és el dia 8 de marzo, concretament la proposta és que hi haja 

un carrer en cada municipi per la igualtat o amb nom de dona i en aqueix carrer tot 

el mobiliari que hi haguera així com els passos de zebra, es pintarien de color 

violeta, sent la realització i el cost assumit per la mancomunidad. 

- Referent a la subvenció dels PPOS2018 acordem que es realitzaria en inversió de 

jocs biosaludables, així com el repartiment dels mateixos entre els diferents 

ajuntaments, la proposta que es va a realitzar i concretar ·la bé; 

Als municipis de menys de 5000 habitants, se'ls lliurara un pac k de 5 jocs 
biosaludables, als de menys de 20000 un pack de 7 i als de mes de 20000 
un pack de 10. Quant a les taules de joc (parchís, escacs, etc) es van a 
realitzar també blocs; 10000 o menys (1), 20000 o menys (2), 30000 o 
menys (3), 40000 o menys (4) i mes de 40000 (6), a escollir. La instal·lació 
serà a càrrec  de cada municipi i el procediment de cessió serà mitjançant 
conveni. 

 
- La Mancomunitat s'ha presentat als premis de la FVMP, en conc ret en la categoria 

de municipis biosaludables, pel tema dels desfibril·ladors . 

- S'estan preparant les bases per als premis emprenedors i l'acte de lliurament està 

previst realitzar-ho en l'auditori de Catarroja i consistirà en un esmorzar/desdejune,  

- Després també es van a realitzar els reconeixements associatius, i lògicament s'ha 

de realitzar les bases que els regulen, en diverses categories i col·lectius, i la idea 

és fer l'acte a Aldaia 

- Es va a realitzar un concurs de fotografia, com ja es va fer l'any passat i versara 

sobre el sentiment comarcal i el titule de l'exposició serà “SOM HortaSud”  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les 18:25 hores, pel Sr. President es dóna per finalitzada 
la sessió, de tot la qual cosa, jo com Secretaria done fe.  
 
Vistiplau 
El President 
 
 
 
 
 
Carlos Fernández Bielsa 

Done Fe 
La Secretària-Interventora 

 
 
 
 
 

Ana Carmen González Grau 
 


