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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA, EL DIA 9 DE 
MAIG DE 2019, PER LA JUNTA DE GOVERN, DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE l’ HORTA SUD. 
 
 
A Torrent, sent les 13:20 hores del dia 9 de Maig 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 
Mª Amparo Gimeno Pons, assisteixen les persones que, a continuació es relacionen:   
 
Assistents: 
 

Aj. Benetússer PSOE Dª Eva Sanz Portero (Alcaldessa) 

Aj. Alaquàs PSOE Dª. Elvira García Campos (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) 

   
Aj. Paiporta COMPROMIS Dª Isabel Martín Gómez (Alcaldessa) 

 
 
No assisteixen i excusen: 
 

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

 
 
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: 

 

 
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, ACORDA: 

 
 
 

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (30-4-2019). 
 
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 30 d'abril   de 2019. 

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

 
 
2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS POSTALS ENTRE LA SOCIETAT ESTATAL DE CORREUS I 
TELÈGRAFS I LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD, PER A l'ANY 2019. 
 
Com en exercicis anteriors és necessari per al bon funcionament dels serveis administratius del la 
Mancomunitat de l'Horta Sud comptar amb la col·laboració de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, 
S. A. a fi de que per aquesta societat es presten els serveis postals que la Mancomunitat necessita.  
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Per tant, es necessita subscriure Conveni de Col·laboració en el qual s'establisquen i regulen les 
obligacions, compromisos i drets tant de la Mancomunitat de l'Horta Sud com de la Societat Estatal de 
Correus i Telègrafs, S.A para l'exercici de 2019. 
 
La Societat Estatal Correus i Telègrafs, SA té la condició d'operador designat per l'Estat per a la 
prestació del servei postal universal, en virtut del que es disposa en la disposició addicional primera de 
la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat 
postal, quedant subjecta a les obligacions de servei públic que s'arrepleguen en el Titule I1I, que ha de 
complir conforme als principis, requisits i condicions que s'estableixen en aquesta Llei i en el Pla de 
Prestació del servei postal universal aprovat pel Govern i en el contracte regulador, previ informe de la 
Comissió Nacional del Sector Postal i del Consell Superior Postal. 
 
A tenor del que es disposa en l'article 22.4 de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, l'actuació de 
l'operador designat gaudeix de la presumpció de veracitat i fehaciencia en la distribució, lliurament i 
recepció o rehúse o impossibilitat de lliurament de notificacions dels òrgans administratius, tant les 
realitzades per mitjans físics, com a telemàtics, en els termes establits en els articles 39 i 44 del Reial 
Decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la prestació dels serveis 
postals, i de conformitat amb l'establit per a les notificacions en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
 
En l'expedient obra informe de la responsable del Servei de Gestió de Multes sobre estimació del cost 
del servei per a l'any 2019, així com informe de fiscalització prèvia de Secretària-Intervenció.  
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la subscripció del Conveni de Col·laboració/Contracte per a la prestació de 
serveis postals i telegràfics entre la Societat Estatal Correus i Telègrafs, S.A. i la Mancomunitat 
de l'Horta Sud, per a la prestació dels serveis postals definits en el mateix, amb efectes del dia 
1 de juny de 2019. 
 
La durada s'estableix fins al 31 de desembre de 2019, sense perjudici de l'establit en la clàusula 
5ª del contracte. 
 
SEGON.- Facultar al President de la Mancomunitat per a la signatura del present contracte i el 
desenvolupament de l'expedient. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària, partida nº 
13301-22200, del vigent pressupost. 
 
QUART.- Notificar els presents acords a la Societat Estatal Correus i Telègrafs, S.A. i comunicar-
li-ho al departament d'Intervenció, per al seu degut coneixement i efectes oportuns. 

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

 
3.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PREMI “CONCURSE 
COMARCAL D'IMATGE TURÍSTICA #HORTASUDPROPDETU” 
 
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de les bases reguladores de el “CONCURS COMARCAL 
D'IMATGE TURÍSTICA #HortaSudPropdeTu”  
 
Vist l'informe emès per la Secretària-Interventora, de data 7 de Maig de 2019 
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar les Bases Reguladores dels premis “CONCURSE COMARCAL D'IMATGE 
TURÍSTICA #HortaSudPropdeTu”  

 

 

BASES REGULADORES  



 

Pàgina 3 de 6 
 

DE EL “CONCURS COMARCAL D'IMATGE TURÍSTICA #HortaSudPropdeTu” 
 

Dins del Pla de foment del Turisme per la comarca de l'Horta Sud, la Mancomunitat de l'Horta Sud organitza la 
segona edició del concurs de fotografia i imatge gràfica amb el propòsit de dinamitzar la idea de comarca, l'oci 
cultural, estimular entre els veïns el gaudi per l'aprenentatge, pel coneixement de la nostra història i l'essència i 
vertebració del nostre territori. 
El concurs pretén posar en valor i fomentar el sentiment de pertinença entre els 20 municipis que conformen la 
l'Horta Sud. Les obres seran exposades públicament en la pàgina web de la Mancomunitat 
(www.mancohortasud.es) i en les xarxes socials corporatives, per a ser accessibles en qualsevol moment deixant 
constància de la riquesa cultural, artística i participativa de la nostra terra i de les seues gents. 
El concurs, en la seua segona edició, vol fomentar la visió artística i cultural de la ciutadania en la seua comarca, 
els seus paisatges, la seua arquitectura, la seua cultura, la seua història, impulsant visites i activitats lúdiques i 
culturals, tenint com a nexe d'unió la creació artística, tant en captació de fotografies com mitjançant la creació 
gràfica o il·lustració a través de qualsevol tècnica digital. 
Amb motiu d'açò, s'ha resolt publicar la present convocatòria d'acord amb les següents bases: 
 
PRIMERA. - PARTICIPANTS. 
1.1 Podran participar en la present convocatòria les persones físiques majors d'edat, de qualsevol nacionalitat. 
1.2 Qui participe declara que les obres (fotografies, il·lustracions o dissenys) que presenta a concurs compleixen 

estrictament els requisits assenyalats en aquestes Bases. 
1.3 Les persones que es presenten disposen de l'autorització i/o permís d'aquelles persones que apareguen en 

les seues obres presentades, recaent sobre l'autor o autora qualsevol responsabilitat relacionada amb el 
dret a la intimitat. 

1.4 Els/les participants garanteixen que les obres presentades al concurs són de la seua autoria. 
 
SEGONA. - CONDICIONS TÈCNIQUES 
La tècnica serà lliure dins del format digital que trien. La grandària de l'obra serà lliure. No seran admeses aquelles 
obres signades o les que es reben en suports físics no contemplats en aquestes bases. 
Es podran presentar un màxim de 2 obres per participant, que hauran de ser inèdites i no premiades en altres 
concursos. 
 
TERCERA. - TEMA DEL CONCURS. 
Les imatges faran referència a qualsevol aspecte dels municipis de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta 
Sud (Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Lloc Nou de la Corona, Manises, 
Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella) i versaran 
sobre: 

A) Patrimoni material: llocs d'interès turístic o altres objectes i immobles d'índole històric de l'Horta Sud 
(civil, religiós, militar, industrial, etc.) 

B) Patrimoni natural: Flora, fauna, racons paisatgístics com l'Albufera o l'horta, pertanyents a qualsevol 
dels 20 municipis que componen l'Horta Sud. 

C) Altres activitats d'interès turístic o cultural: Festes locals, tradicions, artesania, gastronomia, etc., 
pertanyents a qualsevol dels 20 municipis que componen l'Horta Sud. 

D) Museus de l'Horta Sud: públics o privats. 
E) Sentiment de pertinença: qualsevol aspecte que reflectisca la cultura, societat, patrimoni, història, vida 

quotidiana, inclosa l'aportació de les persones migrants a la comarca. 

QUARTA. - PRESENTACIÓ D'OBRES. 
4.1 LLOC I TEMPS DE LLIURAMENT 
Els treballs es presentaran en la seu de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud (C/ Cervantes, 19 de 
Torrent), continguts en el dispositiu d'emmagatzematge electrònic que es trie per part de la persona participant. 
Els qui participen disposaran d'un mes des de la publicació d'aquestes bases per a presentar les seues obres, en 
horari de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h. 
4.2 IDENTIFICACIÓ 
En el moment en el qual es lliure el dispositiu electrònic (memòria USB, CD, targeta de memòria…) on es trobe 
l'arxiu de l'obra, se li assignarà un nombre identificatiu que s'assignara també al sobre de dades personals. Aquest 
sobre es presentarà tancat contenint un document amb el títol de l'obra que presenta, lloc on va ser inspirada, 
el nom de l'autor/a, la seua adreça, correu electrònic i telèfon, i una fotocòpia del D.N.I. 

http://www.mancohortasud.es/
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S'assignarà el mateix nombre al suport electrònic i al sobre tancat amb les dades de l'autoria a fi de relacionar 
els elements preservant l'anonimat de l'autor/a fins a la fallada del jurat.  
 
CINQUENA. - PREMIS I CRITERIS 
5.1 Totes les obres presentades seran exposades públicament en una secció independent de la pàgina web oficial 
de la Mancomunitat de l'Horta Sud i en les seues xarxes socials durant el temps de la campanya de promoció del 
turisme en la qual s'integra. 
Entre totes les obres presentades el jurat realitzarà una selecció d'un màxim de 20, que millor representen, sota 
els seus criteris, les característiques socials, històriques, culturals, etc. de la comarca de l'Horta Sud, i que 
formaran part de la campanya de difusió que des de la Mancomunitat es realitzarà per a fomentar el turisme i 
donar a conèixer l'ampli patrimoni.  
El mateix jurat, triarà d'aquesta selecció, les tres obres guanyadores, que rebran els tres premis 
“#HortaSudPropdeTu” 
Una vegada publicats els premis, aquelles obres que no hagen sigut premiades, dins de la primera selecció 
(màxim 20 obres), poden seguir participant en un segon concurs en xarxes que es resoldrà en la Fira Comarcal 
de Turisme de l'Horta Sud, a realitzar al setembre de 2019. Cada autor/a podrà publicar la seua obra en les seues 
xarxes socials esmentant a la Mancomunitat, i sota l'hashtag de “#HortaSudPropdeTu” 
. Aquella publicació que aconseguisca més recolze en les xarxes socials (m'agrada, compartits, retweets…) rebrà 
un reconeixement especial XARXES.  
5.2 S'atorgaran QUATRE premis en metàl·lic: 

1º. 500€ “Millor obra “#HortaSudPropdeTu” 
2º. 400€ “Segona millor obra “#HortaSudPropdeTu” 
3º. 300€ “Tercera millor obra “#HortaSudPropdeTu” 
4º. 200€ “Reconeixement especial XARXES” 

L'acte de lliurament de tots els premis tindrà lloc en aquesta fira comarcal. 
La dotació econòmica de cada premi tindrà la retenció corresponent d'acord amb la legislació vigent. El pagament 
es realitzarà per transferència bancària al compte proporcionat pels premiats en la fitxa de tercers que els 
facilitarà el Departament de Tresoreria de la Mancomunitat de l'Horta Sud. 
 
SEXTA. - JURADO 
L'òrgan col·legiat serà el jurat de el “CONCURS COMARCAL D'IMATGE TURÍSTICA #HortaSudPropdeTu” que 
estarà format per: 

A) President: El president de la Mancomunitat o persona en qui delegue. 
B) Secretari: La Secretària General de la Mancomunitat o persona del funcionariat en qui delegue. Amb 

veu i sense vot. 
C) Vocals: Dues vocals de reconegut prestigi del món del disseny i la fotografia. 

La seua decisió serà inapel·lable i estarà facultat per a resoldre qualsevol incidència sobre la interpretació 
d'aquestes bases, així com per a excloure qualsevol obra que no s'ajuste a les mateixes. També podrà declarar 
desert algun premi si així ho considera. 
La fallada del jurat es comunicarà als premiats (a excepció del Reconeixement especial XARXES) amb 10 dies 
d'antelació al lliurament de premis a realitzar en acte públic el dia de la FIRA COMARCAL DE TURISME que 
organitzarà la Mancomunitat al setembre de 2019. 
 
SETENA. - PROPIETAT DE LES OBRES 
7.1 Les obres seleccionades per a l'exposició quedaran en propietat de la Mancomunitat, que es reserva el dret 
de reproduir-les, esmentant el nom de l'autor/a. De la mateixa manera, si la persona participant vol utilitzar 
aquesta imatge, haurà d'esmentar a la Mancomunitat com a part de l'obra. 
7.2 Devolució. Els dispositius d'emmagatzematge de les obres podran ser arreplegats en les instal·lacions de la 
Mancomunitat on van ser lliurats durant els 30 dies següents a la publicació del veredicte de premis. 
Els dispositius no arreplegats seran formatats i destruïts. 
 
OCTAVA. - ALTRES DETERMINACIONS. 
La participació en el concurs suposa l'acceptació de les presents bases, quedant excloses les obres que no 
complisquen alguna de les condicions abans exposades. 
La Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud no es responsabilitza dels continguts dels treballs presentats. 
L'organització podrà realitzar, si ho creu necessari, les modificacions que estime convenients per al bon 
funcionament del concurs. 
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La Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud podrà dur a terme les accions que considere oportunes per a 
difondre les obres seleccionades. 
Serà exclosa del concurs qualsevol proposta que incórrega en alguna de les següents circumstàncies, segons el 
criteri inapel·lable del jurat: 

• Ser lliurada fora de termini. 

• No complir alguna de les condicions d'aquestes bases. 

• No ajustar-se estrictament a les prescripcions d'anonimat o a les normes de presentació. 
La informació del concurs es pot consultar en www.mancohortasud.es 
 
NOVENA. - NORMATIVA APLICABLE. 
 Els premis d'aquest concurs es regiran, a més del que es disposa en les pròpies Bases del Concurs, per: 
 - Les bases d'execució del pressupost de la Mancomunitat de l'Horta Sud de 2019. - La Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.  
- El Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.  
- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
- La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
Torrent, maig de 2019 
EL PRESIDENT 
Fdo: Carlos Fernández Bielsa 

 
 
SEGON.- Donar la publicitat oportuna a les següents bases. 
 
TERCER.- Facultar al Sr. President perquè procedisca a realitzar quants actes i gestions siguen 
precisos per a l'eficàcia del present acord. » 

--------------------------- 
INTERVENCIONS 
(…/...) 
 
diu 
A) Patrimoni material: Religiós, civil, militar, industrial, llocs d'interès turístic o altres objectes i immobles 
d'índole històric de l'Horta Sud. 
deu 

Patrimoni material: llocs d'interès turístic o altres objectes i immobles d'índole històric de l'Horta Sud (civil, religiós, 

militar, industrial, etc.) 

 

diu 

I) Sentiment de pertinença: qualsevol aspecte que reflectisca la cultura, societat, patrimoni, història, vida quotidiana… 

de les localitats de la comarca. 

Deu 

Sentiment de pertinença: qualsevol aspecte que reflectisca la cultura, societat, patrimoni, història, vida quotidiana, 

inclosa l'aportació de les persones migrants a la comarca. 

 

 
 

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

 
 
4.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Ni es produeixen ni es formulen 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les 1 3:35 hores, pel Sr. President es dóna per finalitzada 
la sessió, de tot la qual cosa, jo com Secretaria done fe.  
 

http://www.mancohortasud.es/
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Vistiplau 
El President 
 
 
 
 
 
Fdo: Carlos Fernández Bielsa 

Done Fe 
La Secretària-Interventora 

 
 
 
 
 

Fdo: Mª Amparo Gimeno Pons 
 


