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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 4 DE 
DESEMBRE DE 2019 PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD 
 
Torrent, a les 18:10 hores del dia 4 de desembre de 2019, es reuneix, a la seu de la Mancomunitat de 
l'Horta Sud, la Junta de Govern Local per tal de celebrar sessió ordinària.  
 
Presideix la sessió, la presidenta Eva Ángela Sanz Portero, assistida de la secretària-interventora M. 
Amparo Gimeno Pons, assisteixen les persones que a continuació es relacionen:   
 
Assistents: 
 

ENTITAT 
GRUP 

POLÍTIC 
NOM 

Ajuntament de Benetússer PSOE Eva Sanz Portero (Alcaldessa) 

Ajuntament d'Alaquàs PSOE Antonio Saura Martin Campos (Alcalde) 

Ajuntament d'Alcàsser PSOE Eva Isabel Zamora Chanzá (Alcaldessa) 

Ajuntament de Catarroja PSOE Lorena Silvent Ruiz (2º Vocal) 

Ajuntament de Mislata PSOE Mª Luisa Martínez Mora (2º Vocal) 

Ajuntament de Quart de Poblet PSOE Bartolomé Nofuentes López (2º Vocal) 

Ajuntament de Sedaví PSOE José Francisco Cabanes Alonso (Alcalde) 

Ajuntament de Silla PSOE Vicente Zaragozá Alberola (Alcalde) 

Ajuntament de Xirivella PSOE Michel Montaner Berbel ((Alcalde) 
   

Ajuntament de Paiporta COMPROMIS Isabel Martín Gómez (Alcaldessa) 

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

 
 
Existint el “quòrum” previst en l'art. 113.1.c) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, la Sra. 
presidenta declara constituïda i oberta la sessió.  
 
A continuació, es procedeix a l'estudi i deliberació sobre els punts inclosos en l'orde del dia. 
 

ORDE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (22-10-2019). 
2. Aprovació del conveni per a l'encomana de funcions, en matèria informàtica, entre l'Ajuntament 

de Sedaví i la Mancomunitat. 
3. Precs i preguntes. 

 
Es van adoptar els següents acords: 

 
 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (22-10-2019). 
 
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 22 d'octubre de 2019. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. APROVACIÓ DEL CONVENI PER A L'ENCOMANA DE FUNCIONS, EN 
MATÈRIA INFORMÀTICA, ENTRE L'AJUNTAMENT DE SEDAVÍ I LA 
MANCOMUNITAT. 
 
«Atesa la necessitat de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud de realitzar tasques de 
col·laboració en matèria de gestió informàtica.  
 
Vist que l'article 47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que 
els convenis que subscriguen les Administracions Publiques podran incloure la utilització de mitjans, 
recursos i serveis d'una altra Administració Pública, per a l'exercici de competències pròpies o 
delegades. 
 
Considerant el que es disposa en els articles 31 i 51 de la Llei 21/2018, de 16 d'octubre, de la 
Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana. 
 
Atés que l'article 6 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, regula entre els negocis exclosos de l'àmbit 
d'aplicació de la Llei, els convenis de col·laboració que celebren les entitats locals entre si.  
 
Vist l'informe de  Secretaria, emès a aquest efecte. 
 
Vist l'informe de l'àrea econòmica on consta que existeis consignació suficient en la partida 9201.46200 
i documente RC nº 220190003290 del Pressupost de 2019.  
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure  entre l'Ajuntament de Sedaví  
i la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud pel qual es formalitzarà l'encomana de funcions 
de col·laboració en matèria de gestió informàtica i el text de la qual és el següent: 
 

 

CONVENI ENTRE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD I L'AJUNTAMENT DE SEDAVÍ SOBRE 
ENCOMANA DE FUNCIONS DE COLABORACION EN MATÈRIA DE GESTIÓ INFORMÀTICA  
 
Torrent, datat i signat electrònicament 
 
INTERVENEN  
D'una part, la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud com a entitat que encomana i, en el seu nom i 
representació la seua presidenta, Eva Ángela Sanz Porter, assistida per la secretària interventora de la 
Mancomunitat, M. Amparo Gimeno Pons. 
 
D'una altra, l'Ajuntament de Sedaví, com a entitat encomanada, i en el seu nom i representació José Francisco 
Cabanes Alonso, alcalde president d'aquesta corporació, assistit del secretari de la Corporació Municipal, José 
Blas Molés Alagarda. 
 
EXPOSEN  

I. La Mancomunitat Intermunicipal de l´Horta Sud gestiona en l'actualitat un nombre 
important de serveis en benefici dels municipis mancomunats, entre els quals es troba 
Sedaví. Per a la gestió d'aquests serveis cal recaptar l'assessorament de personal 
especialitzat en funció de la matèria de la qual es tracte. 

 

II. En aquest supòsit l'assessorament demandat per la Mancomunitat es refereix a la 
participació d'un tècnic informàtic que prestarà la seua col·laboració en la gestió 
informàtica que requerisca la Mancomunitat i l'adequació i implantació de l'Administració 
Electrònica.  
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III. L'Ajuntament de Sedaví disposa de personal qualificat per a la realització de les tasques 
anteriors. 

 

IV. L'art. 47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que 
els convenis que subscriguen les Administracions Públiques podran incloure la utilització 
de mitjans, recursos i serveis d'una altra Administració Pública, per a l'exercici de 
competències pròpies o delegades. 

 

V. Aquest conveni té per finalitat millorar l'exercici de les seues competències per la 
Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, la qual cosa redundarà en benefici d'aquesta 
i en el de tots els municipis integrats en ella, entre els quals es troba el de Sedaví. 

 
Per tot açò, ambdues parts ACORDEN subscriure aquest Conveni d'Encomana de funcions de col·laboració 

en matèria de gestions informàtiques diverses, en els següents termes: 
 
ESTIPULACIONS  
 
A)  OBJECTE DE L'ENCOMANA 
L'Ajuntament de Sedaví col·laborarà en la gestió informàtica de la Mancomunitat, abans esmentada, per mitjà 
del seu personal funcionari informàtic de plantilla, havent designat preferentment Arturo Sanfeliu Giner amb 
DNI 85081961-Q. 
 
Les actuacions de servei que l'Ajuntament de Sedaví realitzarà a la Mancomunitat a través del seu personal 
informàtic, es resumeixen en les següents funcions: 

• Elaboració dels Plecs de Prescripcions Tècniques necessaris, per a les possibles licitacions de serveis 
informàtics.  

• Elaboració d'informes necessaris per a la gestió informàtica. 

• Coneixement dels programes que en matèria d'Administració Electrònica existeixen en el mercat. 

• Coordinació amb el servei de multes de la Mancomunitat per a conèixer les seues necessitats i gestionar 
els recursos tècnics amb els quals explica. 

• Implantació i posada en funcionament dels diferents programes adquirits. 

• Supervisió i signatura de l'acta de recepció en els contractes d'adquisició d'equips informàtics impulsats 
per la Mancomunitat. 

• Manteniment de la xarxa corporativa i dels equips que la componen. Manteniment del programari 
instal·lat en els diferents llocs de treball. 

• Actualització de l'inventari d'equips i programes utilitzats en la Mancomunitat. 

• Coordinació amb les empreses col·laboradores per a impulsar les solucions a les necessitats plantejades 
per la Mancomunitat 

• La col·laboració del funcionari es durà a terme, de forma general, amb una dedicació setmanal de 7,5 
hores, prevalent la seua assistència els dimecres de cada setmana. Aquest servei es realitzarà dins de la 
jornada laboral del funcionari. 

 
B) COMPENSACIÓ ECONÒMICA 
Per la col·laboració en la qual es concreta l'encomana, l'Ajuntament percebrà de la Mancomunitat de l’Horta Sud 
la quantitat de 7.881 euros en còmput anual, import que s'abonarà en el termini d'un mes des de la subscripció 
del present conveni. Aquesta quantia econòmica que perceba l'Ajuntament de Sedaví, es comptabilitzarà en el 
Capítol 4 del seu pressupost Municipal. Aquests imports seran calculats pel que fa a 1 de gener de cada exercici, 
abonant-se la part proporcional en el present exercici 2019, una vegada es firme aquest. 
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Una vegada extingit el present conveni, l'Ajuntament de Sedaví procedirà a la devolució dels emoluents 
percebuts en part proporcional conforme a la data de la seua finalització. 
 
La quantitat percebuda per l'Ajuntament de Sedaví, pel procediment indicat en l'apartat anterior anirà destinada 
a retribuir al seu personal informàtic que haja prestat serveis en la Mancomunitat, per la seua especial dedicació, 
mitjançant la productivitat corresponent, descomptant d'aquestes productivitats els costos de cotització a la 
Seguretat Social corresponent a la Quota Patronal, sent competència de l'Ajuntament establir la fórmula 
adequada per al seu abonament. 
 
C) ENTRADA EN VIGOR I DURADA DE L'ENCOMANA DE FUNCIONS: 
L'encomana de funcions tindrà efectes des de l'endemà a la signatura d'aquest conveni i tindrà una durada 
màxima de QUATRE (4) ANYS.  
S'extingirà prèvia denúncia per escrit, per part de qualsevol de les parts que subscriuen el present conveni. 
 
D) PUBLICITAT: 
Aprovat aquest conveni pel Ple de la Mancomunitat i per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sedaví, 
així com la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València a càrrec de la Mancomunitat. 
 
En virtut de l'anterior i en prova de conformitat signen les parts en la representació que respectivament 
exerceixen, en el lloc i data al principi consignats, estenent-se para la seua constància el present document per 
duplicat, el que, després de llegit, signen en prova de conformitat.  
 

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL 
DE L'Horta SUD 

AJUNTAMENT DE SEDAVÍ 

La presidenta 
Eva Ángela Sanz Portero 

L'alcalde 
José Fco. Cabanes Alonso 

 
La secretària-interventora 
Mª Amparo Gimeno Pons 
 

 
El secretari general 
José Blas Molés Alagarda 

 

SEGON. Facultar la  Presidència de la Mancomunitat per a la signatura del present conveni i el 
desenvolupament de l'expedient. » 

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

 
3. PRECS I PREGUNTES. 

 
La presidenta informa que s'està treballant en el pressupost i que la Comissió Informativa d'Hisenda 
per a presentar els pressupostos està prevista per al dia 8 de gener i per al  dia 15 el tancament del 
pressupost. 
 
En la Junta de Govern que està prevista per a gener, cal aprovar el nou expedient de contractació de 
recollida d'animals. Es fa difícil rebre resposta dels ajuntaments, tant per a aquest tema com para uns 
altres com a consultes sobre el pla conjunt de desinsectació i desratització previst en el Pla Estratègic. 
En el tema de recollida d'animals ha calgut prorrogar mitjançant un contracte de 3 mesos; es té 
constància verbal de l'adhesió dels ajuntaments, hi ha 3 noves adhesions: Massanassa, Silla i Picassent 
i 4 municipis que no estan interessats: Torrent, Xirivella, Manises i Lloc Nou de la Corona. 
 
S'ha constituït la Comissió Informativa Permanent de Relacions amb Europa i Innovació; Bartolomé 
Nofuentes explica que s'ha reunit el grup de treball, s'han descrit els objectius, com a plantejament de 
mínims; s'ha deixat un temps obert al fet que s'aporten idees a aquest Pla Estratègic i després portar-
ho a Ple per a la seua aprovació i posterior desenvolupament. 
 
S'ha plantejat la creació d'oficines de fons europeos als municipis.  Un objectiu serà formar el 
personal dels ajuntaments per a obtindre finançament europeu i acostar aquests programes als 
destinataris potencials: emprenedors, teixit associatiu… 
 
Es considera que la Mancomunitat ha de tindre una seu permanent a Brussel·les, en contacte amb 
joves que s’hi vulguen formar, tindre presència no solament per a finançament sinó també per a influir 
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en la fase de preparació dels reglaments, internacionalitzar els senyals d'identitat de la comarca, 
plantejar projectes comuns: la transició energètica, l'emergència climàtica, mobilitat, implantació de 
tecnologias, Consorcis… 
 
S'obri un període per a noves aportacions amb l'objectiu d'aprovar el pla al gener o febrer.  
 
Davant la pregunta de si l'oficina seria virtual o física, Bartolomé Nofuentes respon que es tractaria d'un 
espai físic permanent, accessible econòmicament amb un lloguer mínim i amb la disponibilitat de 
serveis addicionals si calen. Una vegada aprovat el projecte es donaria a conèixer als municipis. 
 
D'altra banda, Isabel Martín pregunta sobre l'informe del projecte de suport a la transmissió d'empreses. 
La secretària - interventora explica que es tracta d'un conveni relacionat amb els Punts d'Atenció a 
l'Emprededor-a, en fase d'esborrany que està portant l'Agència de Desenvolupament Local de la 
Mancomunitat.  
 
La presidenta informarà del seu desenvolupament als municipis. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I, sense més assumptes a tractar, a les 18.45 hores la presidenta alça la sessió, cosa de la qual  jo, 
com secretària, done fe.  
 
Vistiplau 
La presidenta 
Eva Ángela Sanz Portero 

Done Fe 
La secretària-interventora 
M. Amparo Gimeno Pons 

 


