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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 

15 D'OCTUBRE  DE 2019 PEL PLE DE LA MANCOMUNITAT 

INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 

 

 A Torrent, a les 18:35 hores, del dia 15 d'octubre de 2019, 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, la presidenta Eva Ángela Sanz Portero, assistida de la 
secretària-interventora Mª Amparo Gimeno Pons, assisteixen les persones que a 
continuació es relacionen:  

 

GRUP 
POLÍTIC MUNICIPI 

 Ajuntament d'Alaquàs  

PSOE Antonio Saura Martín Campos (alcalde) 

PSOE Francisco Javier Evangelista Giménez (2º vocal) 

  

 Ajuntament d'Albal 

PSOE Ramón Marí Vila (alcalde) 

PSOE Mª Dolores Martínez Sanchis (2º vocal) 

  

 Ajuntament d'Alcàsser 

PSOE Eva Isabel Zamora Chanzá (alcaldessa) 

PSOE Francisca Abella Rebull (2º vocal) 

  

 Ajuntament d'Aldaia 

PSOE Guillermo Luján Valero (alcalde) 

PSOE Empar Folgado Ros (2º vocal) 

  

 Ajuntament de Benetússer 

PSOE Eva Sanz Portero (alcaldessa) 

PSOE Ana Mª Martín Valero (2º vocal) 

  

 Ajuntament de Beniparrell 

COMPROMÍS Salvador Masaroca Delhom (alcalde) 

PP Vicente J. Hernandis Costa (2º vocal) 

  

 Ajuntament de Catarroja 

COMPROMÍS Jesús Monzó Cubillos (alcalde) 

PSOE Lorena Silvent Ruiz (2º vocal) 

  

 Ajuntament de Lloc Nou de la Corona 

PP Rubén Molina Fernández (2º vocal) 

  

 Ajuntament de Manises 

COMPROMÍS Jesús María Borrás Sanchis (alcalde) 

PODEM Rafael Mercader Martínez (2º vocal) 

  

 Ajuntament de Massanassa 

PP Francisco Menges Monmeneu (alcalde) 

PP Israel Alfonso Sargues (2º vocal) 
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 Ajuntament de Mislata 

PSOE Carlos Fernández Bielsa (alcalde) 

PSOE Mª Luisa Martínez Mora (2º vocal) 

  

 Ajuntament de Paiporta 

COMPROMÍS Isabel Martín Gómez (alcaldessa) 

PSOE Maria Isabel Albalat Asensi (2º vocal) 

  

 Ajuntament de Picanya 

PSOE Josep Almenar Navarro (alcalde) 

PSOE Jose Alberto Sanchis i Cuesta (2º vocal) 

  

 Ajuntament de Picassent 

PSOE Innocència Albert Garcia (2º vocal) 

  

 Ajuntament de Quart de Poblet 

PSOE Carmen Martínez Ramírez (alcaldessa) 

PSOE Bartolomé Nofuentes López (2º vocal) 

  

 Ajuntament de Sedaví 

PSOE José Francisco Cabanes Alonso (alcalde) 

PSOE Santiago Sánchez Lorente (2º vocal) 

  

 Ajuntament de Silla 

PSOE Vicente Zaragozá Alberola (alcalde) 

PSOE José Ivan Cuenca Navarro (2º vocal) 

  

 Ajuntament de Torrent 

PSOE Jesús Ros Piles (alcalde) 

COMPROMÍS Pau Alabajos Ferrer (2º vocal) 

  

 Ajuntament de Xirivella 

PSOE Michel Montaner Berbel ((alcalde) 

PSOE Vicent Sandoval Núñez (2º vocal) 

 

 

No han assistit a la sessió els membres següents nomenats pels Ajuntaments, que a 
continuació s'indiquen: 

 

GRUP 
POLÍTIC MUNICIPI 

  

 Ajuntament d'Alfafar 

PP Juan Ramón Adsuara Monlleó (alcalde) 

PP Josefa Carreño Rodríguez (2º vocal) 

  

 Ajuntament de Lloc Nou de la Corona 

PP Francisca Llopis Canovas (alcaldessa) 

  

 Ajuntament de Picassent 

PSOE Conxa García Ferrer (alcaldessa) 

  

 

 



 

Pàgina 3 de 14 

 

 

 

 

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 
36. 
 
Oberta la sessió per la presidenta, a continuació es passa a examinar els assumptes 
inclosos en l'orde del dia. 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Coneixement de decrets de la Presidència de nomenament de 
vicepresidents i Junta de Govern Local 
3. Determinació de la periodicitat de les sessions.  
4. Dació de compte de constitució de grups polítics de la Mancomunitat i 
coneixement dels seus portaveus.  
5. Creació i composició de les comissions informatives.  
6. Aprovació del Règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la 
Mancomunitat. 
7. Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local i en la 
Presidència. 
8. Nomenament de representants en el Ple del Consorci del Museu Comarcal 
de l'Horta Sud.  
9. Nomenament de representants en el Consell Rector del Consorci de Serveis 
Socials de l'Horta Sud. 
10. Nomenament de representants en el Fons Valencià per la Solidaritat. 
11. Nomenament de representants en la Fundaciò Horta Sud 

 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Sotmès a votació l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 16 de setembre de 
2019 s'aprova per UNANIMITAT. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. CONEIXEMENT DE DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DE NOMENAMENT 
DE VICEPRESIDENTS I JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

Es dona compte de la Resolució 571/2019, de nomenament de vicepresidentes i de la 
Resolució 574/2019 de nomenament de la Junta de Govern Local. 
 
El Ple queda assabentat dels acords adoptats. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS  
 

Vist el que es disposa en l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei Reguladora de 
les Bases de Règim Local.   
 
Atés el que disposn els articles 47 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 
18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de Règim Local. 
 
Vist l'establit en l'art 14 dels estatuts de la Mancomunitat, en el qual es regula la 
periodicitat de les seues sessions ordinàries. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
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PRIMER.- Fixar el següent règim de sessions ordinàries  del Ple:  
 

Les sessions ordinàries del Ple de la Mancomunitat se celebraran el 
primer dimecres de cada trimestre natural (gener, abril, juliol i 
octubre), a les 19’00 hores, al Saló de Plens de la Mancomunitat 
(carrer Cervantes, 19 de Torrent).  
 
Si el dia de celebració fóra inhàbil se celebraran el dia hàbil immediat. 

 
SEGON. El present acord correspon al mandat 2019-2023 i es mantindrà vigent 
durant aquest període en tant no siga modificat o derogat per un altre posterior. 
 

TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
València i en el Tauler d'anuncis de la Mancomunitat.» 

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

 
4. DACIÓ COMPTE DE CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS DE LA 
MANCOMUNITAT I CONEIXEMENT DELS SEUS PORTAVEUS 
 

En compliment del que es disposa en l'article 23 a 25 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals; l'article 134 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la 
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, es dona compte al Ple 
municipal de la constitució dels següents grups polítics i la denominació dels quals, 
integrants i portaveus són els següents: 
 

Grup SOCIALISTA (PSOE-PSPV) 
 

• Integrants 

MUNICIPI NOM I COGNOMS 

ALAQUÀS ANTONIO SAURA MARTÍN 

ALAQUÀS FRANCISCO JAVIER EVANGELISTA GIMÉNEZ 

ALBAL RAMON MARÍ VILA  

ALBAL Mª DOLORES MARTÍNEZ SANCHIS 

ALCÀSSER EVA ISABEL ZAMORA CHANZA 

ALCÀSSER FRANCISCA ABELLA REBULL 

ALDAIA GUILLERMO LUJÁN VALERO 

ALDAIA EMPAR FOLGADO ROS 

BENETÚSSER EVA ANGELA SANZ PORTERO 

BENETÚSSER ANA Mª MARTÍN VALERO 

CATARROJA LORENA SILVENT RUIZ 

MISLATA CARLOS FERNÁNDEZ BIELSA 

MISLATA Mª LUISA MARTÍNEZ MORA 

PAIPORTA MARIA ISABEL ALBALAT ASENSI 

PICANYA JOSEP ALMENAR NAVARRO 

PICANYA JOSÉ ALBERTO SANCHIS I CUESTA 

PICASSENT CONXA GARCIA FERRER 

PICASSENT INOCENCIA ALBERT GARCIA 

QUART DE POBLET CARMEN MARTÍNEZ RAMÍREZ 

QUART DE POBLET BARTOLOMÉ NOFUENTES LÓPEZ 
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SEDAVÍ JOSÉ FRANCISCO CABANES ALONSO 

SEDAVÍ SANTIAGO SÁNCHEZ LORENTE 

SILLA VICENTE ZARAGOZÁ ALBEROLA 

SILLA JOSÉ IVÁN CUENCA NAVARRO 

TORRENT JUAN JESÚS ROS PILES 

XIRIVELLA MICHEL MONTANER BERBEL 

XIRIVELLA VICENT SANDOVAL NÚÑEZ 

 

• Portaveus 

Titular: VICENTE ZARAGOZÁ ALBEROLA 

Suplent: MARIA ISABEL ALBALAT ASENSI 

 
 
 

Grup COMPROMÍS 

 
• Integrants 

MUNICIPI NOM I COGNOMS 

BENIPARRELL SALVADOR MASAROCA DELHOM 

CATARROJA JESÚS MONZÓ CUBILLOS 

MANISES JESÚS MARÍA BORRÁS SANCHIS 

PAIPORTA ISABEL MARTIN GÓMEZ 

TORRENT PAU ALABAJOS FERRER 

 

• Portaveus 

Titular: ISABEL MARTÍN GÓMEZ 

Suplent: JESÚS MONZÓ CUBILLOS 

 
 
 

Grup POPULAR (PP) 
 

• Integrants 

MUNICIPI NOM I COGNOMS 

ALFAFAR JOSEFA CARREÑO RODRÍGUEZ 

ALFAFAR JUAN RAMÓN ADSUARA MONLLEÓ 

BENIPARRELL VICENTE J. HERNANDIS COSTA 

LLOC NOU DE LA CORONA FRANCISCA LLOPIS CANOVAS 

LLOC NOU DE LA CORONA RUBÉN MOLINA FERNÁNDEZ 

MASSANASSA FRANCISCO ANTONIO COMES MONMENEU 

MASSANASSA ISRAEL ALFONSO SARGUES 

 

• Portaveus 

Titular: RUBÉN MOLINA FERNÁNDEZ 

Suplent: VICENTE J. HERNANDIS COSTA 

 
 
 

Grup PODEM 
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• Integrants 

MUNICIPI NOM I COGNOMS 

MANISES RAFAEL MERCADER MARTÍNEZ 

 

• Portaveus 

Titular: RAFAEL MERCADER MARTÍNEZ 
Suplent:  

 

 
El Ple queda assabentat de la constitució dels grups polítics. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.  
 

Vist l'assenyalat en l'art 12 dels estatuts de la mancomunitat, al respecte de la creació i 
composició de les comissions informatives de serveis. 
 
Considerant que, segons allò que disposa l'art. 125 Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals (ROF), cada Comissió estarà integrada de manera que la 
seua composició s'acomode a la proporcionalitat existent entre els diferents grups 
polítics representats en la Corporació, sent l'alcalde el president nat de cadascuna 
d'elles. 
 
Considerant el que es disposa l'article 38 b) del Reglament d'Organització i 
Funcionament de les Entitats Locals, requereix la determinació del nombre, 
denominació, atribucions i composició de les Comissions Informatives Permanents 
que, si escau, hagen de constituir-se en la Corporació municipal resultant de les 
eleccions locals celebrades. 
 
Considerant allò que disposa l'article 20 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del Règim Local, i en els articles 29, 38, 124, 125 i 134 i següents del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), 
aprovat mitjançant Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i normes concordants i 
generals d'aplicació 

 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  

 
PRIMER. Crear les següents Comissions Informatives la denominació de les 
quals i facultats que en cada cas s'indiquen les següents: 
 

1. COMISSIÓ PERMANENT D'HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA, RÈGIM 
INTERN I ASSUMPTES PLENARIS. 

 
A la qual correspondrà l'estudi, proposta, dictamen, informe o consulta dels següents 
assumptes: 
 

- Centrals de Compres de la Mancomunitat i acords marc. 

- Cursos de formació. 

- Programes d'ocupació (foment) i Planes Integrals d'Ocupació. 

- Administració de la Hisenda Local. 

- Ordenances fiscals i reglaments. 
- Pressupostos. 
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- Expedients de modificació de crèdits. 

- Anul·lacions, prescripcions. 

- Inversions. 

- Recaptació de multes i convenis amb ajuntaments i Institucions. 
- Liquidacions de pressupostos. 

- Comptes del pressupost. 

- Inventari de béns. 
- Valors auxiliars del pressupost. 

- Planificació i estadístiques. 

- Patrimoni comarcal. 

- Assumptes relatius a la plantilla, catàleg i relació de llocs de treball. 

- Oposicions i concursos. 

- Contractació de personal eventual. 

- Retribució del personal de la plantilla, laboral i funcionari. 

- Retribucions extraordinàries: plus i incentiu de productivitat i gratificacions. 

- Llicència anual de vacances. 

- Expedients disciplinaris. 

- Concessió de beques d'estudi per a funcionaris. 

 

2. COMISSIÓ INFORMATIVA DE RELACIONS AMB EUROPA I INNOVACIÓ 

A la qual correspondrà l'estudi, proposta, dictamen, informe o consulta dels següents 
assumptes: 
 

- Administració Electrònica i Informàtica. 

- Mecanització de la Mancomunitat: noves tecnologies. 

- Transformació digital comarcal. 

- Implantació del 5G. 

- Assessorament en Projectes Europeus. 

- Relacions institucionals amb Europa. 

- Acostament de les convocatòries de fons Europeus a Emprenedors, Polígons 

Industrials de la comarca, Associacions i Entitats Empresarials. 

- Assessorament a Ajuntaments i Col·lectius socials comarcals per a l'accés a 

Fons Europeus. 

- Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús 

eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 

- Creació d'un servei d'assessorament bioclimàtic. 

 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA D'INFRAESTRUCTURES, SOSTENIBILITAT, 

MOBILITAT, HABITATGE I SERVEIS PÚBLICS (Pla Estratègic I) 

A la qual correspondrà l'estudi, proposta, dictamen, informe o consulta dels següents 
assumptes: 
 

- Servei de Bicicleta Pública Comarcal. 
- Implantació d'energies renovables i desenvolupament sostenible. 
- Obres Públiques i Planes d'Obres. 
- Contractació d'obres quan siga competència del Ple. 
- Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de 

sostenibilitat financera. 
- Accés a nuclis de població. 
- Pavimentació de les vies publiques. 
- Clavegueram i evacuació d'aigües residuals. 
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- Proveïment domiciliari d'aigua potable. 
- Recollida i gestió dels residus sòlids urbans. 
- Neteja Viària 
- Enllumenat publique 
- Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones 

urbanes 

- Plans de mobilitat urbana sostenible coordinats i mancomunats 
- Millores dels mitjans de transport publique 
- Infraestructures sostenibles d'interconnexió municipal i sistemes de mobilitat 

mancomunats 

- Demanda d'infraestructures a les instàncies competents 
 

 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, POLÍTIQUES PER A LES 

PERSONES I DESENVOLUPAMENT SOCIOCULTURAL (Pla Estratègic II) 

A la qual correspondrà l'estudi, proposta, dictamen, informe o consulta dels següents 
assumptes: 
 

- Activitats culturals. 

- Gestió de Centres d'Educació Especial i Ocupacionals. 

- Convenis/Subvencions amb entitats i institucions socioculturals i de caràcter 

social. 

- Promoció lingüística. 

- Museu Comarcal. 

- Serveis Socials i assistencials prestats per la Mancomunitat. 

- Animals domèstics. 

- Polítiques d'igualtat. 

- Sensibilització i conscienciació en la cura del públic. Educació en valors 

- Coordinació per a la prevenció i lluita contra la violència de gènere 

- Institucionalitzar la “Marca/Logo” que ens identifique i pose en valor els nostres 

recursos turístics, culturals i patrimonials 

- Difusió del patrimoni històric, natural i mediambiental de la MHS posant en 

valor els recursos i espais que la componen. 

- Pla estratègic de l'esport i coordinació d'activitats de temps lliure. 

- Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a 

persones en situació o risc d'exclusió social. 

- Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local. 

- Infància. 

 
5. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

 
Té per objecte l'examen, estudi i informe de tots els comptes, pressupostàries i 
extrapressupostàries, que ha d'aprovar el Ple de la Corporació d'acord amb el que 
s’extableix en la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. 
 
SEGON. En atenció a la proporcionalitat existent entre els diferents grups 
polítics representats en la Corporació, cadascuna de les comissions estarà 
integrada per  
 

6 vocals del Grup polític PSPV-PSOE 

1 vocals del Grup polític PP 

1 vocals del Grup polític COMPROMÍS 

1 vocals del Grup polític PODEM 



 

Pàgina 9 de 14 

 

 
L'adscripció concreta dels membres de la Mancomunitat que hagen de formar 
part de cadascuna de les Comissions avandites, en representació de cada grup 
polític es realitzarà mitjançant escrit del seu portaveu dirigit a la Presidència i 
amb caràcter previ a la convocatòria de la primera Comissió.  
 
Els integrants de la Comissió Especial de Comptes, seran els que es designen per a la 
Comissió Permanent d'Hisenda, Promoció Econòmica, Règim Intern i Assumptes 
Plenaris. 
 
TERCER. En tant no estiga aprovat el Reglament Orgànic de la Mancomunitat al qual 
fa referència l'art. 12 dels nous estatuts, el règim de funcionament serà el següent: 
 

-Els dictàmens que se sotmeten a consideració de cadascuna de les 
Comissions s'adoptaran per majoria simple. A aquests efectes, el règim 
general de votacions serà l'ordinari. 
 
- El president/a efectiu/a de cada Comissió serà triat/a entre els membres 
en la primera sessió que se celebre, efectuant-se proposta de la 
Presidència en aquest sentit. Açò sense perjudici que la Presidència de la 
Mancomunitat exerceix la Presidència nata de les Comissions. 
 
- La periodicitat de les Sessions de les Comissions Informatives serà 
establida per aquestes en la primera sessió que celebren. 

 

QUART. El present acord correspon al manament 2019-2023 i es mantindrà vigent 
durant aquest període en tant no siga modificat o derogat per un altre posterior. 
 

CINQUÈ. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de València i 
en el Tauler d'anuncis de la Mancomunitat.» 

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

 
6. APROVACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS 
DELS MEMBRES DE LA MANCOMUNITAT 
 

Vist l'establit en els articles 75 i 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i l'article 13 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, que estableix el sistema de remuneració dels membres de les Corporacions 
Locals, 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER. Establir  les  quanties de les dietes i indemnitzacions a percebre pels 
membres de la Mancomunitat per l'exercici dels seus càrrecs: 
 
1. Per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Mancomunitat: 
 
a) Per assistència al Ple percebran les següents quantitats 
 

180 euros, per sessió El/la president/a  

180 euros, per sessió Vicepresident/ta 

180 euros, per sessió Portaveu Grup Polític 

150 euros, per sessió Resta de membres 

 
b) Per assistència a la Junta de Govern percebran les següents quantitats 
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180 euros, per sessió Tots els membres 

 
c) Per assistència a les comissions informatives percebran, les següents quantitats 
 

180 euros, per sessió El/la president/a 

150 euros, per sessió Resta de membres 

 
 
SEGON. Que per la Presidència s'adopten les mesures pressupostàries per a 
l'efectivitat del present acord. 
 

TERCER. El present acord correspon al mandat 2019-2023 i es mantindrà vigent 
durant aquest període en tant no siga modificat o derogat per un altre posterior. 
 

QUART. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de València i en 
el Tauler d'anuncis de la Mancomunitat.» 

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

 
7. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL I EN LA PRESIDÈNCIA 

 
Per a agilitar el funcionament de la Mancomunitat es proposa l'adopció d'un règim de 
delegacions en el qual el Ple delega en la Junta de Govern Local assumptes de gestió 
ordinària relatius a contractació, patrimoni i ordenances i reglaments i en la 
Presidència, donada la peremptorietat dels terminis judicials, l'exercici d'accions en 
defensa de la Mancomunitat. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 

PRIMER. Delegar en la Presidència les atribucions relacionades en el següent apartat 
a les quals es refereixen els estatuts de la Mancomunitat: 
 
1.1 Apartat g) de l'Art. 7 referida a l'exercici de les accions administratives i judicials i 
la defensa de la Mancomunitat en matèries de competència del Ple. 
 
SEGON. Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions: 
 
2.1 Apartat h) de l'Art. 7 referida a adquirir i alienar el patrimoni de la Mancomunitat, 
en els termes i condicions que la legislació aplicable atribueix al Ple dels ajuntaments, 
així com la rectificació de l'inventari. No seran delegables en aquesta matèria els 
assumptes l'aprovació dels quals requerisca majoria absoluta per a la seua aprovació. 
En concret no seran delegables en aquesta matèria: 
 

• l'alienació de béns quan la seua quantia excedisca del 20% dels 
recursos ordinaris del pressupost. 

• l'alteració de la qualificació jurídica dels béns demanials o comunals. 
• la cessió gratuïta de béns a altres administracions o institucions 

públiques. 

• la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la 
seua quantia excedisca el 20% dels recursos ordinaris del Pressupost. 

 
En concret es delega en la Junta de Govern Local: 
La competència per a celebrar contractes privats, l'adjudicació de concessions sobre 
els béns de la Corporació i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la 
legislació patrimonial així com l'alienació del patrimoni quan superen el 10% dels 
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recursos ordinaris del Pressupost i el límit de tres milions d'euros als quals es refereix 
la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic i la dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que siga 
el seu valor. 

2.2 Delegar en la Junta de Govern Local les competències per a contractar que la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic atribueix al Ple de l'Entitat Local referides a:  

Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, 
de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d'obres, els 
contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, 
quan el seu valor estimat supere el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i 
en qualsevol cas la quantia de 6 milions d'euros, inclosos els de caràcter 
plurianual quan la seua duració siga superior a quatre anys, eventuals 
pròrrogues incloses, sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats 
supere  el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici, i la quantia assenyalada. 

2.3 Apartat i) de l'Art. 7 sobre aprovació i modificació d'ordenances i reglaments.  

TERCER. El present acord correspon al mandat 2019-2023 i es mantindrà vigent 
durant aquest període en tant no siga modificat o derogat per un altre posterior. 
 
QUART. L'efectivitat del present acord queda condicionada a la seua publicació en el 
BOP de València. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN EL PLE DEL CONSORCI DEL 
MUSEU COMARCAL DE L'HORTA SUD  
 

Vist el que es disposa en l'article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, relatiu al nomenament de representants de la Corporació 
en òrgans col·legiats, que siguen competència del Ple 
 
Resultant que l'art.8 dels estatuts del Consorci del Museu Comarcal de l'Horta Sud 
“Josep Ferris March”, estableix que el Ple del Consell Ple estarà integrat, entre uns 
altres per: “catorze membres designats pel Ple de la Mancomunitat de l'Horta Sud en 
proporció als integrants dels diferents grups polítics”.  
 
Considerant que els grups comarcals existents són els següents:      
 

• PSPV-PSOE 

• COMPROMÍS 

• PP 

• PODEM 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER. Nomenar els representants de la Mancomunitat en el Ple del Consorci 
del Museu Comarcal de l'Horta Sud, als següents membres: 
 

Ajuntament d'Alaquàs PSPV-PSOE Francisco Javier Evangelista Giménez (2ª vocal) 

Ajuntament d'Albal PSPV-PSOE  Ramón Marí Vila (alcalde) 
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Ajuntament d'Alcàsser PSPV-PSOE Eva Isabel Zamora Chanzá (alcaldessa) 

Ajuntament d'Aldaia PSPV-PSOE Guillermo Luján Valero (alcalde) 

Ajuntament de Benetússer PSPV-PSOE Eva Sanz Portero (alcaldessa) 

Ajuntament de Paiporta PSPV-PSOE Maria Isabel Albalat Asensi (2º vocal) 

Ajuntament de Sedaví PSPV-PSOE José Francisco Cabanes Alonso (alcalde) 

Ajuntament de Torrent PSPV-PSOE Jesús Ros Piles (alcalde) 

Ajuntament de Xirivella PSPV-PSOE Michel Montaner Berbel (alcalde) 

   

Ajuntament de Torrent COMPROMÍS Pau Alabajos Ferrer (2º vocal) 

Ajuntament de Manises COMPROMÍS Jesús María Borrás Sanchis (alcalde) 

   

 Ajuntament de Massanassa PP Francisco Menges Monmeneu (alcalde) 

Ajuntament de Lloc Nou de la Corona 

 
PP 

Rubén Molina Fernández (2º vocal) 

 

   

Ajuntament de Manises PODEM Rafael Mercader Martínez (2º vocal) 

 
SEGON. Donar trasllat del present acord al Consorci del Museu Comarcal de l'Horta 
Sud “Josep Ferris March”, als efectes oportuns. 
 

TERCER. El present acord correspon al mandat 2019-2023 i es mantindrà vigent 
durant aquest període en tant no siga modificat o derogat per un altre posterior.» 

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

 
9. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN EL CONSELL RECTOR DEL 
CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE L'HORTA SUD 
 

Vist el que es disposa en l'article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, relatiu al nomenament de representants de la Corporació 
en òrgans col·legiats, que siguen competència del Ple 
 
Resultant que l'art.7 dels estatuts del Consorci de Serveis Socials, estableix que el 
Consell Rector estarà integrat, entre uns altres per: “dos membres designats per la 
Mancomunitat”. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER. Nomenar com a representants de la Mancomunitat  en el Consell Rector del 
Consorci de Serveis Socials Especialitzats a: 
  

Ajuntament d'Alaquàs  Antonio Saura Martin Campos (alcalde) 

 

Ajuntament de Catarroja Lorena Silvent Ruiz (2º vocal) 

 
  
SEGON. Notificar el present acord als interessats, als efectes oportuns. 
 
TERCER. El present acord correspon al mandat 2019-2023 i es mantindrà vigent 
durant aquest període en tant no siga modificat o derogat per un altre posterior.» 

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

 
10. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN EL FONS VALENCIÀ PER LA 
SOLIDARITAT 
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Vist el que es disposa en l'article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, relatiu al nomenament de representants de la Corporació 
en òrgans col·legiats, que siguen competència del Ple. 
 
Considerant que aquesta Mancomunitat és soci de l'entitat “Fons Valencià per la 
Solidaritat” 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER. Nomenar com a representants de la Mancomunitat  en el “Fons Valencià 
per la Solidaritat” a la pròpia Presidència de la Mancomunitat i com a suplents els 
vicepresidents 1º i 2º. 

  

Presidència Eva Angela Sanz Portero (alcaldessa de l'Aj. de Benetússer) 

Vicepresidència 1ª José Cabanes Alonso (alcalde de l'Aj. de Sedavi) 

Vicepresidència 2ª  Isabel Martín Gómez (alcaldessa de l'Aj. de Paiporta) 

 
  
SEGON. Notificar el present acord als interessats, als efectes oportuns 

 
TERCER. El present acord correspon al mandat 2019-2023 i es mantindrà vigent 
durant aquest període en tant no siga modificat o derogat per un altre posterior.» 

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

 
11. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN LA FUNDACIÒ HORTA SUD 
 

Vist el que es disposa en l'article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, relatiu al nomenament de representants de la Corporació 
en òrgans col·legiats, que siguen competència del Ple. 
 
Considerant que aquesta Mancomunitat forma part de l'entitat FUNDACIO HORTA 
SUD, com a patró. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER. Nomenar com a representants de la Mancomunitat  en la FUNDACIO 
HORTA SUD, a la pròpia Presidència de la Mancomunitat i com a suplents els 
vicepresidents 1º i 2º. 

  

Presidència Dª Eva Angela Sanz Portero (alcaldessa de l'Aj. de Benetússer) 

Vicepresidència 1ª D. José Cabanes Alonso (alcalde de l'Aj. de Sedaví) 

Vicepresidència 2ª Dª Isabel Martín Gómez (alcaldessa de l'Aj. de Paiporta) 

 
  
SEGON. Notificar el present acord als interessats, als efectes oportuns. 
 
TERCER. El present acord correspon al mandat 2019-2023 i es mantindrà vigent 
durant aquest període en tant no siga modificat o derogat per un altre posterior.» 

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

 
I, sense més assumptes a tractar, a les 19:00 hores, la presidenta alça la sessió, de tot 
la qual cosa, jo com a secretària done fe  
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Vistiplau 
La presidenta 

Eva Angela Sanz Portero 

Done Fe 
La secretària-interventora 

M. Amparo Gimeno Pons 

 


