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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA, EL DIA 
17 DE JUNY DE 2020, PEL PLE DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 
 
 
A Torrent, a les 19.00 hores, del dia 17 de juny de 2020, es reuneixen telemàticament i de manera 
presencial, els i les membres del Ple de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, per tal 
de celebrar en la seua seu i per videoconferència, en primera convocatòria, la sessió 
extraordinària prèviament convocada i notificada per a aquest dia, d'acord amb el que es disposa 
en l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del Règim Local.  
 
Presideix la sessió, la presidenta, Eva Ángela Sanz Portero, assistida de la secretària-
Interventora, M. Amparo Gimeno Pons, les quals estan de manera presencial en el saló de Plens 
de la Mancomunitat. 
 
Estan presents de manera telemàtica els següents membres: 

 

GRUP 
POLÍTIC MUNICIPI  

 Ajuntament d’Alaquàs  
PSOE Antonio Saura Martín Campos (alcalde) V 

PSOE Francisco Javier Evangelista Giménez (2º vocal) V 

   

 Ajuntament d’Albal  
PSOE Ramón Marí Vila (alcalde) V 

PSOE Mª Dolores Martínez Sanchis (2º vocal) V 

   

 Ajuntament d’Aldaia  
PSOE Guillermo Luján Valero (alcalde) V 

PSOE Empar Folgado Ros (2º vocal) V 

   

 Ajuntament d’Alfafar  
PP Juan Ramón Adsuara Monlleó (alcalde) V 

PP Josefa Carreño Rodríguez (2º vocal) V 

   

 Ajuntament de Beniparrell  
COMPROMÍS Salvador Masaroca Delhom (alcalde) V 

PP Vicente J. Hernandis Costa (2º vocal) V 

   

 Ajuntament de Catarroja  
COMPROMÍS Jesús Monzó Cubillos (alcalde) V 

PSOE Lorena Silvent Ruiz (2º vocal) V 

   

 Ajuntament de Manises  
COMPROMÍS Jesús María Borrás Sanchis (alcalde) V 

PODEMOS Rafael Mercader Martínez (2º vocal) V 

   

 Ajuntament de Paiporta  
COMPROMÍS Isabel Martín Gómez (alcaldessa) V 

PSOE Maria Isabel Albalat Asensi (2º Vocal) V 

   

 Ajuntament de Picassent  
PSOE Conxa García Ferrer (alcaldessa) V 

PSOE Inocencia Albert Garcia (2º vocal) V 
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 Ajuntament de Quart de Poblet  
PSOE Carmen Martínez Ramírez (alcaldessa) V 

PSOE Bartolomé Nofuentes López (2º vocal) V 

   

 Ajuntament de Sedaví  
PSOE José Francisco Cabanes Alonso (alcalde) V 

PSOE Santiago Sánchez Lorente (2º Vocal) V 

   

 Ajuntament de Silla  
PSOE Vicente Zaragozá Alberola (alcalde) V 

PSOE José Iván Cuenca Navarro (2º vocal) V 

   

 Ajuntament de Torrent  
PSOE Jesús Ros Piles (alcalde) V 

   

 Ajuntament de Xirivella  
PSOE Michel Montaner Berbel (alcalde) V 

PSOE Vicent Sandoval Núñez (2º vocal) V 
 
Assisteixen de manera presencial els següents membres: 
 
 

GRUP 
POLÍTIC MUNICIPI  

 Ajuntament d’Alcàsser  
PSOE Eva Isabel Zamora Chanzá (alcaldessa) P 

PSOE Francisca Abella Rebull (2º vocal) P 

   

 Ajuntament de Benetússer  
PSOE Eva Sanz Portero (alcaldessa) P 

PSOE Ana Mª Martín Valero (2º vocal) P 

   

 Ajuntament de Lloc Nou de la Corona  
PP Rubén Molina Fernández (2º vocal) P 

   

 Ajuntament de Massanassa  
PP Francisco Comes Monmeneu (alcalde) P 

PP Israel Alfonso Sargues (2º vocal) P 

   

 Ajuntament de Mislata  
PSOE Carlos Fernández Bielsa (alcalde) P 

PSOE M. Luisa Martínez Mora (2º Vocal) P 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
No han assistit a la sessió els següents membres designats pels ajuntaments, que a 

continuació s'indiquen: 
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GRUP 
POLÍTIC MUNICIPI  

 Ajuntament de Lloc Nou de la Corona  
PP Francisca Llopis Canovas (alcaldessa)  

   

 Ajuntament de Picanya  
PSOE Josep Almenar Navarro (alcalde)  
PSOE José Alberto Sanchis i Cuesta (2º vocal)  

   

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

 
 

A cont inuació, es procedeix  a ident i f icar els membres de la corporació, que estan 
de manera telemàtica, i  a preguntar - los s i es troben en el terr i tor i nacional,  així 
com si, en pr incipi, tenen alguna dif icultat per a part ic ipar en la sessió a través 
dels mitjans telemàtics.  
 
Una vegada comprovada que es pot establ ir la comunicació i  l 'ex istència del 
quòrum necessar i per a la celebració de la sessió, previ recompte de vots, queda 
const ituïda la sessió amb el quòrum de vots de 36 .  
 
La presidenta obr i la sessió, a cont inuació, es  passa a examinar els assumptes 
inclosos en l 'ordre del dia.  
 

ORDRE DEL DIA 
 
PART RESOLUTÒRIA 
 
1. Aprovació de l 'acta de la sessió anter ior  (15 -01-2020). 
2.  Aprovació Inic ial de la Modif icació de l 'Ordenança Fiscal de la Taxa per a 

la gest ió i recaptació dels expedients sancionadors en matèr ia de trànsit. 
Exp .418454M  

3.  Convalidar el Decret de Presidència núm. 355 de 21/04/2020 d'aprovació 
de l 'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020 per al pressupost de 
2020 en la modali tat de crèdit  ex traordinar i.  Exp .441988Y .  

4.  Donar compte del Pla Anual de Control Financer de la Mancomunitat 
Intermunic ipal de l´Horta Sud per a l 'exercic i 2020. Exp .457624P .  

5.  Rati f icar el Decret de l 'Aprovació Inic ial del I  PLA D'IGUALTAT INTERN 
DE LA MANCOMUNITAT (2020-2024). Exp .309551H .  

6.  Proposta d’adhesió a la Xarxa Europea PARTENALIA  
7.  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL de la Mancomunitat Intermunic ipal de 

l 'Horta Sud per a la reconstrucció social i  econòmica de la Comarca.  
 
CONTROL I FISCALITZACIÓ 
8. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.   
9.  Coneixement de Resolucions de Presidència núm. 4/2020 f ins a la data de 

convocatòr ia.  
10. Precs i  preguntes.  
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

Sotmesa a votació l'acta de la sessió celebrada el dia 15 de gener de 2020, s’aprova per 
MAJORIA, amb l’ABSTENCIÓ (1 vot del representant de l’Ajuntament d'Alfafar, Sr. Adsuara, 
perquè no hi va estar) i A FAVOR (35 vots de la resta). 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

2. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 

FISCAL DE LA TAXA PER A LA GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS 

EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT. 

EXP.418454M 

 
Vist l'expedient de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la gestió 
i recaptació dels expedients sancionadors en matèria de trànsit. 
 
Vist l'informe de fiscalització emés per la secretària-interventora, i que obra en 
l'expedient. 
 
Resultant que el procediment per a l'establiment, modificació, supressió i ordenació, 
és el previst en l'article 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda, 
Promoció Econòmica, Règim Intern i Assumptes Plenaris, en sessió de data 3 de juny 
de 2020. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER.  Aprovar amb caràcter inicial la modificació de l'Ordenança Fiscal de 
la Taxa reguladora de la gestió i recaptació dels expedients sancionadors en 
matèria de trànsit, el contingut literal del qual és el següent: 
 
Article 5. Quota tributària. Tipus de gravamen.  
La quota tributària íntegra d'aquesta Taxa serà el resultat d'aplicar sobre la base 
imposable els següents tipus: 
 
1. Quan la multa pecuniària es recapte en període voluntari de pagament, amb 

caràcter transitori la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud percebrà en 

concepte de compensació econòmica pels serveis prestats en la gestió i 

recaptació en voluntària QUATRE (4) EUROS  per expedient, més el cost directe 

que suporte, en el seu cas, cada expedient per concepte de notificació per correu 

certificat amb justificant de recepció, que estiga vigent en cada exercici, exclosa 

la provisió de constrenyiment, que donarà inici al procediment executiu. 

 
2. Quan la multa pecuniària es recapte en període executiu, la Mancomunitat 

Intermunicipal de l'Horta Sud percebrà, sempre que s'haja delegat la recaptació 

en voluntària, l'import del recàrrec de constrenyiment legal (5, 10, 20%), i costes 

del procediment pagades pel deutor. 

 
3. Quan la multa pecuniària derive d'una infracció imposada mitjançant instal·lació 

de fotorrojos es cobrarà a més del que s'estableix en els paràgrafs anteriors el 

30.25% sobre l'import principal de la sanció efectivament recaptada. 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Queda derogada. 
 
SEGON. Sotmetre a tràmit d'informació pública i audiència dels interessats el 
present acord per termini de trenta dies comptadors des de la publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de València. En el cas que no es presente cap 
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reclamació o suggeriment durant aquest termini, s'entendrà definitivament 
adoptat l'acord fins llavors provisional.  
 
TERCER. Publicar anunci comprensiu del present acord en un diari dels de 
major difusió en l'àmbit provincial. 
 
QUART. Facultar la Sra. presidenta perquè procedisca a realitzar tots aquells 
actes i gestions siguen precisos per a l'eficàcia del present acord.» 
 
INTERVENCIONS  
(…/...) 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

4. CONVALIDAR EL DECRET DE PRESIDÈNCIA Núm. 355 DE 

21/04/2020 D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 

DE CRÈDITS Núm. 5/2020 PER AL PRESSUPOST DE 2020 EN 

LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. EXP.441988Y. 

 
Es dona compte als presents de la Resolució de Presidència núm. 355/2020, de data 
21 d'abril de 2020 i relativa a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 
núm.5/2020, en la modalitat de crèdits extraordinaris, que textualment diu: 
 
«Considerant la necessitat de modificar crèdits en el Pressupost General de despeses del 
vigent exercici, mitjançant la concessió d'un Crèdit Extraordinari, conforme al que es preveu en 
l'article 37.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i l'article 177 del RD Legislatiu 2/2004 de 
5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos. 
 
Atés que el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a 
fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, inclou una regulació relativa a la possible 
destinació del superàvit de les Entitats Locals corresponent a 2019 per a l'atenció de certes 
despeses socials. La seua aplicació pràctica ha sigut concretada en l'article 20 del Reial decret 
llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit 
social i econòmic per a fer front a la COVID-19. 
 
Considerant que el superàvit resultant de la liquidació de l'exercici 2019 podrà destinar-se al 
finançament de despeses de la política de despesa 23 d'acord amb les normes establides per 
l'article 3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a 
fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19. 
 
Atés que per raó de la seua excepcionalitat i de la urgència a executar les despeses, el citat 
article 20 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, habilita als Presidents de les 
Corporacions Locals a aprovar la corresponent modificació pressupostària de crèdit 
extraordinari o suplement de crèdit, sense subjectar-se als requisits de reclamació i publicitat, 
havent de ser objecte de convalidació plenària en el primer Ple posterior que se celebre. 
 
Tenint en compte que els serveis que presta aquesta Entitat Local, en benefici de tots els 
municipis mancomunats, i les activitats que promou i realitza en l'àmbit de les seues 
competències, en els termes de la legislació vigent, exigeixen efectuar en l'actualitat les 
despeses específiques i determinades que s'expressen a continuació, sense possibilitat de 
demorar-los a altres exercicis posteriors, davant la situació d'emergència sanitària derivada de 
la COVID-19, on es precisa l'adquisició de mitjans de prevenció (EPI) en benefici dels municipis 
mancomunats. 
 
Considerant que aquestes despeses no compten amb cap crèdit en el Pressupost i vist i 
conegut el contingut de l'informe de la secretària-interventora de la Mancomunitat, de data 18 
d'abril de 2020, sobre modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari. 
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Fent ús de les facultats que em confereixen les Bases d'Execució del pressupost vigent i, en 
particular, l'article 20 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures 
urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19, pel present,  
 

RESOLC 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020 per al pressupost del 
present exercici amb la modalitat de crèdit extraordinari, per un total de 26.569,60€ en 
l'aplicació pressupostària que es detalla: 

 

Aplicació 
Pressupostària 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

2311-22106 Adquisició Mascaretes en relació amb la COVID-19 26.569,60 

 TOTAL Crèdit Extraordinari 26.569,60 

 
SEGON. Finançar l'expressada modificació mitjançant Romanent de Tresoreria per a Despeses 

Generals, resultant de la Liquidació de l'exercici 2019, que va ser aprovada per decret de 24 de febrer de 
2020, d'acord amb el que es preveu en l'article 36.1.a i c del RD 500/90 i el 177.4.2 del RDL 2/2004, de la 
qual es desprén un Romanent de Tresoreria per a despeses generals per import de 2.514.747,99 euros, tot 

això en els termes fixats en l'informe d'Intervenció que obra en l'expedient. 
 
TERCER. Sotmetre el present Decret a la convalidació pel Ple de la Mancomunitat en la primera sessió 

plenària que se celebre, després de la qual cosa serà exposat l'expedient al públic, per termini de quinze 
dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València. 

 
QUART. Anote's en la comptabilitat de la Corporació aquesta modificació pressupostària, als efectes 

procedents.»  
 
Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda, Promoció 
Econòmica, Règim Intern i Assumptes Plenaris, en sessió de data 3 de juny de 2020 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER. Ratificar la Resolució de Presidència en els termes que apareix redactada i en 
conseqüència convalidar la mateixa, quant a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 
núm. 5/2020 del vigent Pressupost, en la modalitat de crèdit extraordinari per import de 26.569€ 
finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, d'acord amb el següent resum per capítols: 
 

• Estat de gastos 

Aplicació 
Pressupostària 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

2311-22106 Adquisició Mascaretes en relació amb COVID-19 26.569,60 

 TOTAL Crèdit Extraordinari 26.569,60 

 
Esta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els termes 
següents:  

 

• Estat de ingresos: 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 26.569,60 

 TOTAL Crédito Extraordinario 26.569,60 

 
Tot això, de conformitat amb l'article 20 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel 
qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer 
front al *COVID-19. 
 
SEGON.- Publicar el present expedient en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment 
del que s'estableix en l'article 20 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 
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s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front 
al *COVID-19.» 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 

4.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE LA 
*MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L´*HORTA SUD PER A l'EXERCICI 
2020. EXP.457624P 
 
Mitjançant el present Pla Anual de Control Financer per a l'exercici 2020 es pretén garantir que 
l'activitat economicofinancera de la Mancomunitat Intermunicipal de L´*Horta *Sud i de les entitats 
que conformen el seu sector públic s'adeqüe als principis de legalitat, economia, eficiència i 
eficàcia, i contribuïsca a reforçar la transparència davant la ciutadania sobre els comptes de 
l'Entitat, de manera que aquestes proporcionen una informació fiable, completa, professional i 
independent sobre la gestió desenvolupada per aquesta. 
 
Segons l'article 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local, l'òrgan interventor serà l'encarregat 
d'elaborar aquest Pla Anual de Control Financer capaç de recollir les actuacions de control 
permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici en vigor.  
 
El Pla Anual de Control Financer inclou totes aquelles actuacions la realització de les quals per 
l'òrgan interventor deriven d'una obligació legal i les que han sigut seleccionades sobre la base 
d'una anàlisi de riscos.  
 
El present Pla s'ha realitzat sobre la base dels objectius i prioritats establits en l'anàlisi prèvia de 
riscos, entesos aquests com la possibilitat que es produïsquen en l'Entitat fets o circumstàncies 
en la gestió sotmesa a control, susceptibles de generar incompliments de la normativa aplicable, 
falta de fiabilitat de la informació financera, inadequada protecció dels actius o falta d'eficàcia i 
eficiència en la gestió.  
 
Identificats i avaluats aquests riscos, l'òrgan interventor procedeix a elaborar el present Pla 
concretant en ell les actuacions a realitzar i identificant l'abast objectiu, subjectiu i temporal de 
cadascuna d'aquestes mesures i el contingut resumit de les quals és el següent: 
 
1. INTRODUCCIÓ 
2. NORMATIVA BÀSICA 
3. ÀMBIT SUBJECTIU D'APLICACIÓ 
4. PERÍODE D'APLICACIÓ 
5. ACTUACIONS DEL PLA 

5.1. CONTROL PERMANENT 
AREA 1. Protecció dels actius 
AREA 2. Contractació 
AREA 3. Comptabilitat i gestió pressupostària 
AREA 4. Convenis i subvencions 
AREA 5. Despeses 
AREA 6. Ingressos 
AREA 7. Operacions extrapressupostàries 

5.2. AUDITORIA PÚBLICA DE COMPTES 
5.3. AUDITORIA PÚBLICA OPERATIVA I DE COMPLIMENT DE LEGALITAT 

6. EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL CONTROL FINANCER PERMANENT 
7. EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS D'AUDITORIA PÚBLICA 
8. COL·LABORACIÓ EN LES ACTUACIONS D'AUDITORIA PÚBLICA 
9. RESULTATS DEL PLA DE CONTROL FINANCER, D'EFICÀCIA I AUDITORIA PÚBLICA 
 
Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda, Promoció 
Econòmica, Règim Intern i Assumptes Plenaris, en sessió de data 3 de juny de 2020 
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El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
ÚNIC.- Quedar assabentats del Pla Anual de Control Financer de la Mancomunitat de 
l'Horta Sud, elaborat per la Sra. Secretària-Interventora, en els termes que apareix redactat. 
» 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

5.- RATIFICAR EL DECRET DE L'APROVACIÓ INICIAL D'I PLA D'IGUALTAT 
INTERN DE LA MANCOMUNITAT (2020-2024). EXP.309551H 
 
Es dona compte als presents de la Resolució de Presidència núm. 329/2020, de data 10 de març 
de 2020 i relativa a l'aprovació inicial de l'I Pla d'Igualtat Intern de la Mancomunitat de l'Horta Sud 
(2020-2024), que textualment diu: 
 

Resultant que l'article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no 
discriminació per raó de sexe. Per part seua, l'article 9.2 consagra l'obligació dels poders públics 
de promoure les condicions perquè la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals 
i efectives. 

 
Resultant que la igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos 
textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la convenció sobre l'eliminació 
de totes les formes de discriminació contra la dona, aprovada per l'Assemblea General de Nacions 
Unides al desembre de 1979 i ratificada per Espanya en 1983. 

 
Resultant necessàries accions dirigides a combatre totes les manifestacions encara subsistents de 
discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i a promoure la igualtat real entre dones i homes, 
amb remoció dels obstacles i estereotips socials que impedeixen aconseguir-la. Aquesta exigència 
es deriva del nostre ordenament constitucional i integra un genuí dret de les dones, però és alhora 
un element d'enriquiment de la pròpia societat.  

 
Resultant que els plans d'igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de 
realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l'àmbit en el qual es dicten, la igualtat 
de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Fixaran 
els concrets objectius d'igualtat a aconseguir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seua 
consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius 
fixats. 

 
Vista la proposta de la Comissió d'Igualtat, en sessió de data 6 de març de 2020, sobre l'aprovació 
del pla d'igualtat i el seu reglament 

 
Fent ús de les atribucions que em confereix l'art. 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladores de 
les Bases de Règim Local i concordants dels Estatuts. 
 

RESOLC 
PRIMER.- Aprovar inicialment l'I Pla d'Igualtat intern de la Mancomunitat de l'Horta *Sud, per al 
període 2020-2024 i que figura com a Annex a la present. 
 
SEGON.- Sotmetre a tràmit d'informació pública durant 30 dies naturals, des de la publicació 
d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de València, perquè qualsevol interessat/a 
tinga dret a expressar observacions i opinions, al·legacions i suggeriments al citat Pla. Aquest 
Pla estarà exposat en la pàgina Web i Tauler d'anuncis de la Mancomunitat.  
 
TERCER.- En el cas que no es presenten al·legacions, suggeriments o observacions,  en el 
termini atorgat a aquest efecte, s'elevarà a definitiu el Pla aprovat inicialment. 
 
QUART.- Sotmetre la present Resolució en el pròxim Ple que se celebre, a l'efecte de la seua 
ratificació.» 
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Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa Permanent d'Igualtat, Polítiques 
per a les persones i Desenvolupament Sociocultural (Pla Estratègic II), en sessió de data 3 de 
juny de 2020 
 
Vistes les propostes, en número de 83, presentades per al seu estudi i incorporació per Sra. 
Isabel Martín Gómez, alcaldessa del Ajuntament de Paiporta i portaveu del grup Compromís, en 
data 16 de juny de 2020 (RE núm. 133/2020), al Pla d'Igualtat intern de la Mancomunitat l'Horta 
Sud 
 
Vist l'informe emés per la Tècnica d'Igualtat, en data 17 de juny de 2020, on posa de manifest  
 

Informe esmenes pla d'igualtat intern Mancomunitat l'Horta Sud 
Vistes les esmenes presentades per Sra. Isabel Martín Gómez, *alcaldessa del *Ajuntament de Paiporta, el 
16 de juny de 2020 amb número d'entrada 133/2020, al Pla d'Igualtat intern de la Mancomunitat l'Horta Sud, 
s'assenyala:  
 
1. La majoria de les propostes plantejades fan referència quasi exclusivament a qüestions de forma 
(espaiats, subratllats, salts de pàgina…..) que es procediran a rectificar i esmenar, si bé els colors de les 
gràfiques es mantindran, ja que en totes diferencien bé tots dos sexes.  
 
2. No hi ha cap proposta que afecte el contingut de fons de les 47 accions plantejades e cadascuna de les 
8 àrees d'actuació.  
 
3. Respecte a la proposta 1 “Revisar l’*ús de *llenguatje *inclusiu al *document”, cal precisar que s'han 
detectat 2 paraules de 84 pàgines i que a més coincideixen i són “funcionari”. Durant tot el pla s'ha fet èmfasi 
en la utilització d'un llenguatge inclusiu i no sexista utilitzant “funcionariat” o “plantilla del *Ajuntament”, si 
bé, es procedirà a rectificar aquesta paraula.  
 
4. Respecte a la proposta 3 que es refereix a utilitzar “llenguatge inclusiu” en lloc de “llenguatge no sexista”, 
s'utilitzaran totes dues expressions “llenguatge inclusiu i no sexista”.  
 
5. Respecte a la proposta plantejada núm. 27 de vigència del Pla, es procedirà a modificar-la perquè quadre 
exactament en 4 anys, establint-se del “1 d'abril de 2020 al 31 de març de 2024”, en lloc de “1 d'abril 2020 
al 31 d'abril de 2024”.  
 
6. Les propostes 78, 79, 80, 81 i 82 que fan referència als objectius específics dins de cada àrea, comentar 
que tant les àrees com els objectius de cadascuna es van acordar i van aprovar per la comissió d'igualtat 
d'elaboració del pla, i que aquests objectius s'han traduït en les 47 accions que formen part del pla.  
 
7. Respecte a les altres propostes, es procedirà a la seua rectificació ja que no afecten el fons del Pla.  
 
Informe emés: Mar Pérez Serra  
Agent d'Igualtat Mancomunitat l'Horta Sud  
Informe realitzat a Torrent, el 17 de juny de 2020 

 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER.- Ratificar/Convalidar la resolució de Presidència en els termes que apareix 
redactada i amb les modificacions recollides en l'Informe Tècnic   
 
SEGON.- Aprovar inicialment l'I Pla d'Igualtat intern de la Mancomunitat de l'Horta *Sud, 
per al període 2020-2024 i que figura com a Annex del present acord.  
  
TERCER.- Sotmetre a tràmit d'informació pública durant 30 dies naturals, des de la 
publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de València, perquè 
qualsevol interessat/a tinga dret a expressar observacions i opinions, al·legacions i 
suggeriments al citat Pla. Aquest Pla estarà exposat en la pàgina Web i Tauler d'anuncis 
de la Mancomunitat.  
  
QUART.- En el cas que no es presenten al·legacions, suggeriments o observacions, en el 
termini atorgat a aquest efecte, s'elevarà a definitiu el Pla aprovat inicialment. » 
--------------------------- 
INTERVENCIONS  
(…/...) 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

6.- PROPOSADA ADHESIÓ A LA XARXA EUROPEA PARTENALIA  
 
L'Associació Partenalia és una xarxa de governs locals intermedis a Europa amb els objectius de 
desenvolupar labor de lobby polític amb les institucions europees, posicionant a les entitats locals 
intermèdies a Europa i visualitzant les seues necessitats i propostes. A més de reforçar el 
posicionament mitjançant una estratègia de comunicació específica de la xarxa i facilitar la 
participació dels seus membres en projectes europeus, activant la labor de cerca i captació de 
socis i desenvolupant idees de projectes a través de grups tècnics de treball Partenalia abasta 
potencialment tot el territori de la Unió Europea encoratjant l'intercanvi de coneixement entre els 
socis i actualitzant la informació de les diferents convocatòries d'ajudes.  
 
En aquest sentit es considera oportú que la Mancomunitat de l'Horta Sud participe com a soci de 
ple dret en l'Associació Partenalia, en la mesura que es disposa d'un major desenvolupament de 
la informació sobre qüestions d'interés de la Unió Europea i especialment sobre convocatòries 
d'ajudes. Així mateix multiplica les opcions de creació de xarxes per a projectes europeus i 
formació de partenariats.  
 
Aquesta adhesió té un cost de 3.500 euros de cost anual, concloent que amb l'ingrés en 
Partenalia aquesta Mancomunitat amplia els seus canals d'informació sobre vies de finançament 
europeu i li permetrà disposar d'una plataforma de treball que proporcione serveis 
d'assessorament i intermediació per a realització de tràmits, i intercanvi de millors pràctiques a 
escala transnacional 
 
Considerant que la Llei orgànica 1/2002, 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, posa en 
relleu que els Ens Públics puguen associar-se amb una altra mena d'Ens públics o privats, però 
sempre en l'àmbit de l'ordenament jurídic espanyol, quedant per tant condicionada la possibilitat 
d'integrar-se en l'àmbit internacional al reconeixement estatal. 
 
Vist que l'objecte contingut en els Estatuts de l'Associació no afecta a les competències de l'Estat 
en matèria de relacions internacionals, considerant la seua conformitat a dret i, en particular, al 
que es disposa en la llei 2/2014, de 25 de març, de la llei d'Acció i del Servei Exterior de l'Estat, 
així com en els Art. 43 i següents de la llei 25/2014, de 27 de novembre, de Tractats i altres 
Acords Internacionals 
 
Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa Permanent de Relacions amb 
Europa i Innovació d'aquesta Mancomunitat, en sessió celebrada el dia 10 de juny de 2020 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER.- Adherir-se i Participar com a soci de ple dret a l'Associació Internacional d'àmbit 
europeu PARTENALIA,  
 
SEGON.- Facultar a la Presidenta de la Mancomunitat de l'Horta Sud, Sra. Eva Angela Sanz 
Portero, o persona que legalment li substituïra, per a la signatura de la documentació 
necessària per a formalitzar aquesta adhesió. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l'Associació Internacional Partenalia, i donar trasllat 
del mateix als Serveis Tècnics corresponents i Econòmics, perquè en prengueu 
coneixement i efectes. » 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

7.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA *MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE L'Horta *SUD PER A la RECONSTRUCCIÓ SOCIAL I 
ECONÒMICA DE LA COMARCA. 
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La Sra. Presidenta dona compte que tots els Grups Polítics Municipal que integren la 
Mancomunitat, han subscrit una declaració institucional el contingut de la qual, del qual es dona 
lectura a continuació, és el següent 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD PER A 

LA  RECONSTRUCCIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DE LA COMARCA 

 
El món ha viscut amb inquietud i preocupació la irrupció en els últims mesos de la pandèmia global 
provocada per la Covid19. Una malaltia que lamentablement s'ha emportat per davanmoltes vides humanes 
en tot el planLAeta i que ha provocat efectes negatius en les economies de tots els països afectats. Ha 
augmentat el nombre de persones que han perdut la seua ocupació i ha abocat a altres a sol·licitar ajudes 
d'emergència per a poder mantindre cobertes les seues necessitats bàsiques. 
 
La comarca de l'Horta Sud no ha sigut aliena a les devastadores conseqüències d'aquesta crisi sanitària. 
És just reconéixer en aquest punt l'àgil i efectiva resposta que tots els consistoris de la comarca han tingut 
davant una situació sense precedents i tan difícil de gestionar. Alcaldes, alcaldessas i treballadors i 
treballadores municipals han estat a l'altura de les circumstàncies demostrant la seua capacitat per a la 
resolució dels problemes dels seus veïns i veïnes. Tampoc hem d'oblidar la responsable actitud de la 
ciutadania que ha ajudat a controlar l'expansió del virus.  
 
Organismes tan importants com Comissió Europea assignen a les entitats territorials un paper clau en el 
procés de reconstrucció i defineixen als municipis com a motors essencials del desenvolupament sostenible, 
la competitivitat i la innovació.   
 
Les entitats territorials són un agent de transformació social i econòmica on les diferents accions són 
conseqüència de la participació activa dels actors socioeconòmics implicats des d'una perspectiva de 
governança multinivell. L'objectiu ha de ser contribuir a millorar el benestar col·lectiu i ser capaços 
d'anticipar-se i adaptar-se a futures necessitats del territori. 
 
Conscients del paper que en situacions d'emergència com la que vivim tenen els Ajuntaments i de la funció 
de suport que deu sempre exercir una mancomunitat intermunicipal com la nostra, volem continuar sent un 
SUPORT per a ells en la complicada tasca de reconstrucció que caldrà abordar en els pròxims anys.  Per 
això, la Mancomunitat de l'Horta Sud es compromet a coordinar conjuntament amb els *Ajuntaments 
accions, propostes i iniciatives enfocades en el rescat del quasi mig milió de ciutadans i ciutadanes que 
conviuen en nostra volguda Horta Sud.  
 
I pretén fer-ho des de la concòrdia, des de la unió i la col·laboració independentment de plantejaments 
estrictament polítics. La *Mancomunitat de l'Horta *Sud es compromet a posar tots els seus mitjans per a la 
creació d'aqueix clima d'unitat que pose a les PERSONES que viuen a la nostra comarca en el centre de 
totes les decisions.   
 
Aquest document pretén ser una declaració d'intencions, un pla de xoc comarcal que puga guiar les accions 
concretes a desenvolupar en els pròxims mesos i anys. Un COMPROMÍS amb la SOLIDARITAT entre els 
pobles de la comarca que congregue el COMPROMÍS de tots ells a reduir l'impacte socioeconòmic de la 
pandèmia i la situació d'emergència.  
 
Per tot l'exposat, la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud: 
 
1.- Va assumir adherir-se al “PACTE HORTA SUD” de la Fundació Horta Sud, fent propis cadascun dels 
seus compromisos, al qual s'han sumat centenars de persones i institucions públiques. Destacant com a 
premisses fonamentals en l'estratègia de recuperació algunes consideracions del Pacte com la reducció 
dels impactes negatius de la pandèmia entre els col·lectius més vulnerables, la definició i el treball per a 
aconseguir una economia més sostenible i uns models de recuperació que minimitzen la pèrdua d'ocupació 
o la promoció de mesures que faciliten la trobada i la coordinació entre institucions que treballen per a 
aconseguir l'acord en la resolució de problemes. 
 
Pel que en un primer lloc, i a través d'aquesta declaració institucional, volem animar a les corporacions 
locals de la nostra comarca, que encara no s'hagen adherit, a aprovar en els seus plens la incorporació al 
*Pacte *Horta *Sud, ja que la col·laboració i el desenvolupament de xarxes de treball col·laboratiu amb la 
societat civil es converteix en fonamental en aquesta nova normalitat i és de vital importància per a la 
reconstrucció que fluïsquen les idees i experiències de cooperació entre organitzacions per a enriquir les 
decisions que s'hagen de prendre. 
 
2.- Volem fomentar la SOLIDARITAT ENTRE CORPORACIONS i per això des de la Mancomunitat ens 
comprometem a posar en marxa tres mesures concretes: 
 

• La creació d'una “Mesa de diàleg *UNITS PER L'Horta *SUD”, consistent en un fòrum de 
participació municipal amb intercanvi d'informació, estudi de les problemàtiques existents per 
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la situació sanitària i possible presa d'acords, entre administracions locals de la comarca. Un 
fòrum on abordar decisions que tinguen a veure amb la recuperació social i econòmica de la 
comarca, que puga reunir-se almenys una vegada al mes i que tinga com a objectiu la 
cooperació i cessió de recursos entre municipis.   

 
• La creació d'una Comissió Especial de Resposta a Emergències amb professionals municipals 

formada per un equip multidisciplinari tècnic per a situacions d'emergència social, preventiu i 
d'intervenció en casos propis de serveis socials, habitatge i violència de gènere.  

 
• La disposició de la *Mancomunitat de l'Horta *Sud de treballar i ajudar als *Ajuntaments de la 

comarca en la revisió d'ordenances municipals amb perspectiva mancomunada, empresarial 
i social. 

 
3.- Volem treballar conjuntament en el creixement Econòmic, Sostenible, per l'Ocupació i les EMPRESES 
de la comarca: 
 

• Comprometent-nos a canalitzar donacions públic-privades destinades exclusivament a la 
recuperació social i econòmica provocada per la crisi sanitària.  

 
• Facilitant l'ajornament sense interessos en el pagament de les multes de trànsit gestionades 

directament per l'entitat intermunicipal. 
 

• El comerç local de proximitat, un dels principals motors econòmics i dels quals depenen milers 
de famílies a l'Horta Sud, han de ser objecte de protecció i defensa dins de les polítiques 
conjuntes que establim.  

 
• Treballant per a millorar la planificació i implementació d'estratègies innovadores i sostenibles 

com a elements generadors d'ocupació, de diferenciació i de creixement coherent.  
Implementant la cerca de finançament europeu. 

 
• Impulsar l'Observatori Industrial que s'està desenvolupant des del ACCO (Acord Comarcal per 

la Creació d’Ocupació) com a eina de coneixement i anàlisi de l'actual situació socioeconòmica 
per a l'elaboració de plans estratègics i operatius en les àrees d'ocupació, formació, 
desenvolupament tecnològic, comerç i digitalització de la comarca. 

 
• Fixar com a objectiu l'impuls a la creació de noves empreses i l'autoocupació. En aquesta línia, 

prevaldrem un servei especialitzat d'assessorament, estudiant la possibilitat d'establir 
subvencions directes o acords amb entitats bancàries que faciliten línies de finançament. 

 
• Fomentar el desenvolupament socioeconòmic a través de la contractació pública. I per a 

materialitzar-ho, dins de les premisses legals oportunes, volem apostar per: 
 

a. Incloure en totes les licitacions públiques clàusules socials que faciliten la contractació 
d'empreses de la comarca especialment a aquelles que hagen patit crebant després de la crisi 
o afavorisquen la contractació de persones de la comarca. 

 
b. Prioritzar els pagaments de facturació a les seues empreses prestadores de serveis amb la 

finalitat de contribuir a la millora de la seua liquiditat.  
 

c. Amb l'objectiu de facilitar l'emprenedoria a la comarca, la *Mancomunitat de l'Horta *Sud 
s'implicarà a treballar accions per a millorar processos de gestió del talent jove per a 
l'adquisició de nous coneixements i noves capacitats al servei de l'activitat emprenedora 
millorant així l'ecosistema generador d'activitat empresarial. 

 
d. Reprendrem els processos de contractació de personal paralitzats durant la declaració de 

l'estat d'alarma per la pandèmia sanitària i iniciarem la constitució de noves bosses que 
nodrisquen les necessitats dels municipis de la comarca. 

 
4.- La pandèmia ha tornat a demostrar la necessitat de l'aposta ferma de les administracions públiques per 
les POLÍTIQUES SOCIALS.  
 
La crisi sanitària ha tornat a posar el focus en l'HABITATGE com un dret fonamental no resolt. En la línia 
de l'actuació sobre la protecció social de les persones, la Mancomunitat de l'Horta Sud s'implicarà, 
conjuntament amb els *Ajuntaments, en la cerca de solucions per a afavorir el manteniment i l'accés a 
l'habitatge especialment entre els col·lectius més vulnerables i especialment colpejats per la pandèmia.  
 
La Mancomunitat de l'Horta Sud es compromet també a mantindre la seua aposta per les polítiques 
d'IGUALTAT. La crisi econòmica provocada per la pandèmia no pot fer retrocedir les actuacions dirigides a 
la dona. L'augment de la violència de gènere durant el confinament i les dificultats de conciliació demostren 
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que continuen sent problemes sense resoldre que han de mantindre's molt presents en les agendes dels 
organismes públics.  
 
5.- L'únic aliat en aquest caos, ha sigut, i prediuen que continuarà sent, la INNOVACIÓ i la TECNOLOGIA 
DIGITAL. El potencial digital és il·limitat, però no tots els territoris, ni totes les persones, tenen accés a ell. 
En aquests moments és quan més se significa la bretxa digital que pateix la nostra comarca i som conscients 
que la quarta revolució industrial no esperarà a ningú, i que la innovació i la digitalització són el camí per a 
la supervivència i el desenvolupament. Per això, La Mancomunitat de l'Horta Sud es compromet a crear i 
impulsar una Xarxa comarcal de Desenvolupament Tecnològic que reunisca els governs locals i a les 
empreses, així com a tots els actors i interlocutors territorials que col·laboren perquè, a través de la 
cooperació públic privada, planifiquen i lideren el repte de la necessària transformació digital, la 
responsabilitat social i el desenvolupament sostenible de la nostra comarca. 
 
6.- Per a poder fer front, des de la nostra comarca, als reptes futurs als quals ens enfrontarem i a la crisi 
socioeconòmica que tindrem a conseqüència d'aquesta pandèmia, necessitem disposar de RECURSOS 
ECONÒMICS. És per això que la Mancomunitat de l'Horta Sud i els pobles que formem part d'ella, demanem 
en el govern de l'Estat que de manera urgent ens permeta poder disposar del 100% dels nostres superàvits, 
així com dels romanents de Tresoreria de 2019 i d'anys anteriors, flexibilitzant la regla de la despesa, amb 
independència de si es compleixen o no els requisits establits en la disposició addicional sisena de la Llei 
orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
La reconstrucció social i econòmica després de la pandèmia provocada per la *Covid-19 només es pot 
abordar des de la unitat de tots els agents socials i les administracions locals. Per això, la *Mancomunitat 
Intermunicipal de l'Horta *Sud accepta el repte de ser el punt de trobada i de coordinació de totes les 
iniciatives plantejades en aquesta Declaració i en tantes altres com els seus membres consideren per a 
pal·liar els efectes negatius d'aquesta pandèmia a la nostra comarca. 

--------------------------- 
INTERVENCIONS  
(…/...) 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
  
ÚNIC.- Aprovar la Declaració Institucional a dalt transcrita que es té ací per reproduïda 
amb caràcter general. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

8.- DONAR COMPTE 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 12-2-2020 
• PROPOSTA ADHESIÓ A la XARXA EUROPEA “CONNECT INTERNATIONAL” 
 
Sessió de data 4-3-2020 
• APROVACIÓ DE CONCESION DE SUBVENCIONS NOMINATIVES A DIVERSES 

ENTITATS. 
 
• PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ PER A LA  CESSIÒ D'EQUIPS ANTI ENNUEGADA ALS 

MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT 
 
Sessió de data 3-6-2020 
• APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI, “RECOLLIDA, TRASLLAT, CUSTÒDIA I MANTENIMENT D'ANIMALS DE 
COMPANYIA ABANDONATS, ERRANTS O DECOMISSATS EN L'ESPAI PÚBLIC DELS 
MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD ADHERITS 
A AQUEST SERVEI”. 

 
El Ple queda assabentat dels acords adoptats. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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9.- CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA Núm. 4/2020  FINS 
A LA DATA DE CONVOCATÒRIA.  
 
S'adona del contingut de les Resolucions adoptades per la Presidència, des de la núm. 4/202020 
de data 15-1-2020 fins a la núm. 639/2020 de data 9-6-2020. 
 
Quedant els Srs. presents assabentats. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha 
 
La presidenta pren la paraula per a dir que ha rebut una felicitació de Mª José Marzá com a 
coordinadora de l'oficina de la Comunitat Valenciana a Brussel·les per l'aprovació de l'oficina 
permanent a Brussel·les.  
 
També informa de la decisió de dedicar l'import dels plans d'inversió de Diputació 2020-2021 a 
la compra i instal·lació de punts de càrrega elèctrica per a tots els municipis de la Comarca. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les 19.55 hores, per la Sra. presidenta es dona 
per finalitzada la sessió, de tot això, jo com a secretària en dono fe  
 

Vist i plau     En dono fe 
        La presidenta    La secretària-interventora 

 
Signat: Eva Sanz Portero   Signat: Mª Amparo Gimeno Pons 
 


