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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA, EL DIA 7 DE 
NOVEMBRE DE 2018, PER LA JUNTA DE GOVERN, DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l’ HORTA SUD. 
 
 
A Torrent, sent les 18:45 hores del dia 7 de Novembre de 2018, es reuneix, en els locals de la 
Mancomunitat de l'Horta Sud, la Junta de Govern Local a fi de celebrar sessió ordinària. 
 
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. 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: 

 
 

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (24-10-2018). 
 
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 24 d'octubre  de 2018. 

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

2.- CONEIXEMENT DELS ASSUMPTES A TRACTAR EN EL PLE 
 
El President exposa i explica breument els assumptes que es van a tractar en la sessió extraordinària 
del Ple, consistent a ratificar la Resolució de Presidència nº 175/2018, relativa a l'acceptació de la 
delegació per a contractar les obres incloses en el (PPOS 2016-1030 “subministraments d'equips 
perifèrics”). També està inclosa l'aprovació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'ajornament i 
fraccionament relativa als expedients sancionadors en matèries de tràfic i que ha sigut informada 
prèviament per la Comissió Informativa d'Hisenda, i finalment l'assumpte a tractar és l'aprobación de 
l'expedient d'enriquiment injust a favor de PRODEFI, que va quedar sobre la taula en l'anterior sessió 
del ple. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- PRECS I PREGUNTES. 
 
3.1 PREGUNTA 
Pren la paraula la Sra. Isabel Martín (alcaldessa de Paiporta i Portaveu de COMPROMIS), per a 
preguntar sobre el recurs que es va presentar, relatiu a la minoració, si s'havia pronunciat la Conselleria 
d'Educació. 
 
La Secretària-Interventora li contesta que s'ha presentat i contestat a les al·legacions i no creu que 
s'aplanen, ara serà el que resolga el Jutge. 
 
La Sra. Martin, sobre açò, posa de manifest que en el Ple del dia 4 de juliol van demanar un informe en 
el qual constara cuales havien sigut els problemes i es depuraren responsabilitats. 
 
El Sr. President li indica que en l'expedient consten tots els informes de la Sra. Secretaria i que com ja 
s'indique en el Ple una vegada es conega la fallada, cas de ser contrari als interessos de la 
mancomunitat, s'obrirà un expedient d'informació reservada per a conèixer els responsables d'aqueixa 
situació.  
 
Sra. Isabel Martin indica que ho van demanar en el seu moment i ho tornen a demanar una altra 
vegada. 
 
Sr. President, si el que voleu és que es faça un informe sobre una situació, jo no vaig a autoritzar la 
realització d'un altre informe, perquè la situació està suficientment clara, hi ha un expedient i podeu 
accedeixr avui mateix, en el qual consten tots els informes i els analitzeu. 
 
La Secretària-Interventora indica que com sabem tots, aqueix informe ho podria incorporar la 
Consellería a aqueix judici i es podria tornar en contra de la mancomunitat 
 
El Sr. President torna a indicar que s'ha presentat el contenciós perquè la mancomunitat ha fet les 
coses bé en contra de les actuacions realitzades per la Conselleria i que com consta en l'acta de 
l'anterior Ple, la secretària va posar de manifest que la documentació s'havia presentat en termini, ara 
bé si vosaltres teniu un altre criteri, és una altra cosa. 
 
3.2 PREC 
La Sra. Martin indica que solament ha fet una pregunta. 
 
El Sr. President li diu que aqueixa pregunta va en perjudici d'aquesta mancomunitat. 
 
La Sra. Martin respon que en perjudici de la Mancomunidad és como s'ha gestionat l'expedient i haurem 
d'assumir aqueixa minoració. 
 
El Sr. President li indica que haurem d'esperar al fet que hi haja una sentència i cas de ser contrària als 
interessos de la Mancomunitat, en aqueix moment s'iniciará un expedient per a veure qui l’ha fet 
malament, si hi ha negligència, si hi ha hagut un error no intencionat, que normalment els empleats 
públics tenen criteri de bona fi. 
 
Finalment,  el Sr. President explica diverses qüestions sobre el contingut i procediment del conveni amb 
la Conselleria d'educació, que serà plurianual i llavors podrem traure a licitació la gestió del centre 
d'educació especial “La Unió” 
 
La Sra. Isabel Martin, fa un prec, indicant que ha demanat a Secretaria l'accés a l'expedient de 
contractació del personal eventual i em van contestar que calia demanar-ho per escrit. 
 
El Sr. President, que és cert, com tothom, és més, Elvira Garcia (Alcaldessa d'Alaquàs), així ho va fer 
per a sol·licitar l'accés a un expedient. 
 
Sra. Martin indica, que fins al moment totes les peticions d'expedient que havia sol·licitat se li ha permès 
l'accés, d'una forma fàcil i senzilla. 
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Secretaria li indica que tota la documentació sol·licitada i remesa, ha sigut perquè els assumptes 
sol·licitats estaven inclosos en els assumptes a tractar, l'ordre del dia, dels òrgans de govern. 
 
Sra. Martin, bé, no vull crear polèmica, bé ho demane en aquest acte. 
 
Sr. President, no fa falta que ho demanes en aquest acte, tens accés a l'expedient, però ho sol·licites 
per escrit. 
 
Sra. Martin ho estic demanant ara, no se si és el mateix demanar-ho per escrit o en la Junta de Govern 
o el Ple. 
 
Sr. President, mentre conste en acta i ho fas de viva veu, una vegada aprovada l'acta tindràs accés al 
mateix, al final perds un mes, no ho entenc. Presentes ara mateix per registre d'entrada la sol·licitud i 
tens accés a l'expedient immediatament. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les 19:10 hores, pel Sr. President es dóna per finalitzada 
la sessió, de tot la qual cosa, jo com Secretària done fe.  
 
Vistiplau 
El President 
 
 
 
 
 
Carlos Fernández Bielsa 

Done Fe 
La Secretària-Interventora 

 
 
 
 
 

 Ana Carmen González Grau 
 


