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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 22 DE 

JULIOL DE 2019 PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA 

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 

 

 

Torrent, a les 13:45 hores del dia 22 de juliol de 2019, es reuneix, als locals de la 

Mancomunitat de l'Horta Sud, la Junta de Govern Local per tal de celebrar sessió 

extraordinària.  

 

Presideix la sessió, el president Carlos Fernández Bielsa, assistit de la secretària-

interventora Mª Amparo Gimeno Pons, assisteixen les persones que a continuació es 

relacionen:   

 

Assistents: 

 

Aj. Benetússer PSOE Eva Sanz Porter (alcaldessa) 

Aj. Aldaia PSOE Guillermo Lujan Valero (alcalde) 

Aj. Alcàsser PSOE Eva Isabel Zamora Chanzá (alcaldessa) 

Aj. Albal PSOE Ramón Marí Vila (alcalde) 

   

Aj. Paiporta COMPROMIS Isabel Martín Gómez (alcaldessa) 

 

 

No assisteixen i excusen: 
 

Aj. Alaquàs PSOE Elvira García Campos (alcaldessa) 

   

Aj. Massanassa PP 

Vicente Salvador Pastor Codoñer (vocal 
2n) 

   

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: 
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (9-5-2019). 
 
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 9 de maig de 2019. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2. INFORME PRESIDÈNCIA SOBRE GESTIONS REALITZADES SOBRE 
ASSUMPTES D'INTERÈS COMARCAL. 
 
Pel que fa al romanent del SOM 2018/2019, ascendeix a un total de 96.575 euros 
IVA inclòs. En principi, es van comprar les carpes dels punts violeta i els 
biosaludables, (es comenta que algun municipi, en concret Lloc Nou de la Corona no 
els ha volgut i es  disposaran per a algun dels centres de diversitat funcional). 
 
Es proposa dotar els centres educatius públics de la Comarca: centres d'educació 
especial i centres d'educació infantil de 1r i 2n grau, de sistemes 
antientravessament, en total 108 sistemes per un import de 13.000 o 14.000 euros.  
 
Altres 27.000 euros es destinaran per a eliminar les humitats presents en les parets 
de la Mancomunitat i habilitar un despatx per a la secretària-interventora. La 
instal·lació elèctrica no compleix amb els estàndards de potència i l'adequació 
costaria uns 35.000 euros. L'adquisició de material informàtic per a l'ACCO i interins 
per programes que en total serien uns 21.000 euros. 
 
Una altra qüestió és la incorporació d'un tècnic-a de Joventut, que s'incorporarà en el 
mes de setembre.   
 
Ja està el plec de la Fira de Turisme a realitzar a l'octubre a Picanya, a l'aire lliure en 
una zona amb tendals; falta concretar les dates més adequades tot i que està previst 
que siga en la 2a quinzena d'octubre. Es proposa que no siga els dies 18, 19 i 20 per 
a no coincidir amb un altre municipi. La licitació és de 9.750 euros.  
 
S'ha iniciat la campanya en xarxes socials relativa al turisme, amb excel·lents 
resultats a Beniparrell, se segueix amb Manises. Seran 2 publicacions per setmana 
durant 10 setmanes en les quals es donarà publicitat a festes i qualsevol dada 
d'interès del municipi.  
 
Pel que fa als biosaludables la data aproximada de lliurament serà el 22 d'agost. Els 
de Lloc Nou de la Corona se cediran a ACYPSA. 
 
S'està procedint a demanar als municipis els representants en el Ple de la 
Mancomunitat per al pròxim mandat; s'insta als que no ho hagen fet que ho envien 
com més prompte millor. El Ple de Constitució de la Mancomunitat està previst per a 
la primera setmana de setembre.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
3. PRECS I PREGUNTES 
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Cap. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
I, sense més assumptes a tractar, a les 14:10 hores, el president alça la sessió, cosa 
de la qual cosa jo, com a secretària, en done fe.  
 

Vistiplau 

El  president 
 
 
 
 
 
Carlos Fernández Bielsa 

Done Fe 
La secretària-interventora 

 
 
 
 
 

Mª Amparo Gimeno Pons 
 


