ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 4 DE MARÇ DE 2020
PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE
L'HORTA SUD
A Torrent, a les 18:00 hores del dia 4 de març de 2020, es reuneix als locals 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 secretàriainterventora, M. Amparo Gimeno Pons, assisteixen les persones que a continuació es
relacionen:
Assistents:

ENTITAT
Ajuntament de Benetússer
Ajuntament d'Alaquàs
Ajuntament d'Alcàsser
Ajuntament de Catarroja
Ajuntament de Mislata
Ajuntament de Quart de Poblet
Ajuntament de Sedaví
Ajuntament de Silla
Ajuntament de Xirivella
Ajuntament de Lloc Nou de la Corona

GRUP
POLÍTIC
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PP

NOM
Eva Sanz Portero (alcaldessa)
Antonio Saura Martín Campos (alcalde)
Eva Isabel Zamora Chanzá (alcaldessa)
Lorena Silvent Ruiz (2a vocal)
Mª Luisa Martínez Mora (2a vocal)
Bartolomé Nofuentes López (2n vocal)
José Francisco Cabanes Alonso (alcalde)
Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)
Michel Montaner Berbel ((alcalde)
Rubén Molina Fernández (2n vocal)

No assisteixen y excusen

ENTITAT
Ajuntament de Paiporta

GRUP
POLÍTIC
COMPROMÍS

NOM
Isabel Martín Gómez (alcaldessa)

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 presidenta declara constituïda i oberta la sessió.
A continuació, es procedeix a l'estudi i a la deliberació sobre els punts inclosos en l'ordre del
dia.

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior (12-2-2020) .
Aprovació de concessió de subvencions nominatives a diverses entitats.
Despatx extraordinari.
Precs I preguntes.
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Es van adoptar els acords següents:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (8-1-2020) .
La Sra. Presidenta pregunta als assistents si desitgen formular observacions a l’acta de la
sessió anterior sol·licitant la Sra. Lorena Silvent, formular les següents manifestaciones:
En el punt 2 on diu:
“La Junta de Govern Local, va acordar deixar novament aquest assumpte pendent sobre la
Mesa per al seu millor I detingut estudi”.
En el punt 2 ha de dir: “La Junta de Govern Local, va acordar deixar novament aquest
assumpte pendent sobre la Mesa per a sol·licitar un estudi econòmic”
Amb aquesta rectificació queda aprovada, per UNANIMITAT, l’acta corresponent a la sessió
celebrada el dia 8 de gener de 2020.

2. APROVACIÓ DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES A DIVERSES
ENTITATS
Havent-se aprovat el pressupost de la Mancomunitat en sessió plenària de data 15 de gener
de 2020 en el qual consten les subvencions nominatives per a 2020.
Resultant que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), en el seu
art. 22 estableix el procediment de concessió:
1.El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència
competitiva.
2.Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions:
a)Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l'Estat, de les Comunitats
Autònomes o de les Entitats Locals, en els termes recollits en els convenis i en la normativa
reguladora d'aquestes subvencions.
A l'efecte de l'establit en el paràgraf anterior, s'entén per subvenció prevista nominativament en els
Pressupostos Generals de l'Estat aquella en què almenys la seua dotació pressupostària i beneficiaris
apareguen determinats en els estats de despesa del Pressupost. L'objecte d'aquestes subvencions
haurà de quedar determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de
concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica del
corresponent crèdit pressupostari.

Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per unanimitat del assistents,
acorda:
PRIMER. - Aprovar la concessió de les subvencions nominatives que es detallen en l'annex
del pressupost de 2020, el detall del qual és el següent:
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ENTITAT
AGRUPACIÓ MUSICAL ELS MAJORS L'Horta SUD
BENEFICIÀRIA
C.I.F. G 97207419
IMPORT 5.500,00
APLICACIÓ
9241 48002
PRESSUPOSTÀRIA
CONCEPTE: Despeses de Funcionament i activitats exercici 2020.

ENTITAT
INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS DE L'HORTA SUD (IDECO)
BENEFICIÀRIA
C.I.F. G 46225793
IMPORT 5.000,00
APLICACIÓ
9241 48003
PRESSUPOSTÀRIA
CONCEPTE: Despeses de Funcionament i activitats exercici 2020.

ENTITAT ASSOCIACIÓ D'ALCOHÒLICS REHABILITATS DE TORRENT I COMARCA
BENEFICIÀRIA (ARTIC)
C.I.F. G 46156279
IMPORT 1.000,00
APLICACIÓ
9241 48005
PRESSUPOSTÀRIA
CONCEPTE: Despeses de Funcionament i activitats exercici 2020.

ENTITAT
FLORIDA CENTRE DE FORMACIÒ, S. COOP.V.
BENEFICIÀRIA
C.I.F. F 46278669
IMPORT 7.500,00
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APLICACIÓ
9241 48006
PRESSUPOSTÀRIA
CONCEPTE: Despeses de Funcionament i activitats exercici 2020.

ENTITAT
FUNDACIÓ HORTA SUD
BENEFICIÀRIA
C.I.F. G 46214490
IMPORT 7.000,00
APLICACIÓ
9241 48007
PRESSUPOSTÀRIA
CONCEPTE: Despeses de Funcionament i activitats exercici 2020.

ENTITAT
COORDINADORA PEL VALENCIÀ HORTA SUD, (GUAIX)
BENEFICIÀRIA
C.I.F. V96810775
IMPORT 5.000,00
APLICACIÓ
9241 48008
PRESSUPOSTÀRIA
CONCEPTE: Despeses de Funcionament i activitats exercici 2020.

ENTITAT
FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
BENEFICIÀRIA
C.I.F. G46374351
IMPORT 2.800,00
APLICACIÓ
9241 48009
PRESSUPOSTÀRIA
CONCEPTE: Despeses de Funcionament i activitats exercici 2020.
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SEGON. - Serà requisit previ per a fer efectiva la condició de beneficiari, la presentació, en
el termini màxim de 15 dies hàbils, de:
· Sol·licitud detallada, on conste l'activitat o activitats, per ordre de prelació, objecte de la
subvenció.
· Memòria tècnica i econòmica de les activitats objecte de la subvenció,
· Declaració responsable de no estar incursos en cap de les prohibicions de l'article 13 de la
LGS,
· Declaració que l'import de l'ajuda, aïlladament o en concurrència amb unes altres no supera el
cost de l'activitat subvencionada, en els termes de l'article 19 de la LGS.
Transcorregut aquest termini, s'entendrà que el beneficiari renuncia a la subvenció.
TERCER. - La gestió de la subvenció (pagaments, justificació, etc.), s'efectuarà
conformement al disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions
QUART.- Facultar a la Sra. presidenta perquè procedisca a realitzar quants actes i gestions
siguen precisos per a l'eficàcia del present acord.

3. DESPATX EXTRAORDINARI
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres assistents, acorda
incloure els següents punts:
3.1 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
INTERNACIONAL DE LA DONA

EN

CONMEMORACIÓ

DEL

DIA

Se dona compte de la declaració institucional subscrita per tots els grups municipals,
procedint-se a la seua lectura per la Sra. Presidenta, i el tenor literal de la qual és el
següent:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2020
En complir-se 25 anys des que la Plataforma d'Acció de Beijing va dictaminar el pla d'acció per a eliminar la
pràctica arrelada que nega la participació pública equilibrada de les dones a tot el món, la Mancomunitat de
l'Horta Sud, un any més, declara la ferma voluntat de continuar construint una societat justa, on homes i dones
tinguen els mateixos drets i on xiquetes i xiquets cresquen en igualtat d'oportunitats, amb independència del seu
gènere.
Cada Dia Internacional de la Dona, governs, institucions públiques i privades, associacions civils, agents socials i
ciutadania ixen als carrers dels nostres pobles i ciutats per a fer balanç dels assoliments aconseguits i exigir, amb
una única veu, l'emplene de les mesures, tantes vegades acordades, que garantisquen, en nom del dret i de la
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justícia, una societat paritària I participativa.
Enguany commemorem també el cinqué aniversari de l'aprovació de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible i el seu ferm compromís per a aconseguir l'apoderament de totes les dones, reconeixent la
importància d'una agenda global al voltant d'una agenda compartida. Per això, renovem el nostre compromís
amb el foment de la participació dels Governs Locals en l'elaboració i revisió d'estratègies d'igualtat i en el foment
del diàleg multinivell amb els diferents àmbits de l'Administració Local, Autonòmica, Estatal, Europea i
Internacional.
Aquest 2020, el 8 de març cobra una especial importància perquè a la revisió dels assoliments cal sumar la seua
defensa i la seua protecció. Hem de continuar reunint esforços, des de la legalitat i l'equitat i a les veus de totes i
de tots, perquè les dones visquen lliures de por, perceben el mateix salari per un treball d'igual valor i estiguen
representades, en igualtat, en els òrgans de decisió polítics i empresarials per a propiciar la seua participació en
una societat que és tan seua com la de la resta.
I per a això, de manera corresponsable, homes i dones hem d'impulsar el camí que permetrà crear i consolidar
economies i sistemes socials i polítics basats en la defensa dels drets I llibertats fonamentals i en la qual els
Governs Locals hem d'assegurar el seu desenvolupament en peus d'igualtat.
En definitiva, perquè la igualtat de gènere siga una realitat.
Per tot això, la Mancomunitat l'Horta Sud se suma a les propostes realitzades per la FEMP:
- Reconeixem les mesures de la Plataforma d'Acció de Beijing com a eix estratègic de treball i assumim, com a
pròpies, les esferes d'especial preocupació: pobresa, educació i capacitació, salut, violència, conflictes armats,
economia, poder i presa de decisions, mecanismes institucionals, drets humans, mitjans de comunicació i medi
ambient.
- Reafirmar el nostre compromís amb la ciutadania i amb les seues necessitats, amb la igualtat de tracte i
d'oportunitats i amb el mandat constitucional que persegueix el ple establiment d'una igualtat real i efectiva.
- Reconeixem que la desigualtat es fonamenta en creences i comportaments amb base estructural diversa, i
assumim la importància de promoure accions formatives i de sensibilització social.
- Ratifiquem el nostre compromís amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i amb el seu Objectiu
núm. 5, relacionat amb la Igualtat de Gènere, i reconeixem als col·lectius víctimes de discriminació múltiple,
moltes vegades ocults fins ara, com el de les dones amb discapacitat.
- Insistim en la necessitat d'intensificar els esforços en el desenvolupament de polítiques encaminades a
fomentar l'ocupació i l'emprenedoria, l'educació per a la igualtat d'oportunitats, la incorporació de les dones a la
societat de la informació i el suport a les dones que viuen en l'àmbit rural.
- Reclamem la necessitat de dotar a les Entitats Locals dels mitjans necessaris per a dur a terme les
competències fixades en el Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere per a garantir l'impuls d'actuacions
que contribuïsquen a la convivència, el progrés i el desenvolupament social i econòmic sostenible.
- Ens comprometem a continuar treballant des de la Mancomunitat perquè la igualtat de gènere siga una realitat
a la comarca de l'Horta Sud.

3.1 PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ PER A LA CESSIÒ DE EQUIPS ANTI AXFÍXIA
PER ENNUEGADA ALS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT
Resultant que la Diputació de València, va acordar la inclusió de la Mancomunitat de l’Horta
Sud en el Pla Provincial d’Obres I Serveis (SOM) de 2018-2019, per a realitzar diverses
actuacions, entre les quals es trobava l’adquisició de equips d’anti-ennuegada per a la seua
dotació als centres educatius públics de la Comarca (centres d’educació especial I centres
d’educació infantil de 1r y 2n grau), per un import (IVA inclòs) de 12.625,28 euros.
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la distribució de la cessió d’equips anti ennuegada sobre la base del cens
de població de cada municipi a data 1 de gener de 2019 (Publicat per INE), I amb el límit del
nombre de Centres Públics (CEIP, IES, EPAS, Escoletas) existents en el municipi, segons
detall:
Pàgina 6 de 8

POBLACIÓ
Alaquás
Albal
Alcasser
Aldaia
Alfafar
Benetusser
Beniparrell
Catarroja
Lloc nou de la Corona
Manises
Massanassa
Mislata
Paiporta
Picanya
Picassent
Quart de Poblet
Sedaví
Silla
Torrent
Xirivella

CENS 2019 EQUIPS
29.561
9
16.399
7
10.039
5
31.864
14
20.890
8
14.799
5
1.952
3
28.120
9
118
1
30.919
15
9.667
4
43.691
12
26.088
8
11.513
6
20.942
10
24.760
9
10.333
5
18.771
9
82.208
19
29.623
9

SEGON.- L’assignació de l’equipament s’efectuarà de manera gratuita, per una sola vegada,
sense necessitat de prestar garantia en règim de cessió d’ús.
TERCER.- La cessió d’ús es realitza per un període de 4 anys.
QUART.- Els ajuntaments cessionaris deuran:
• Fer-se càrrec de la custòdia de l’equip anti ennuegada durant el temps que
romanga en les seues dependències, adoptant les mesures oportunes que
garantisquen la seguretat I conservació, fins a la cessió que d’ells facen als
centres educatius del seu municipi.
CINQUÉ.- El lliurament dels equips tindrà lloc el pròxim dia 30 de març I hora 13:00, en las
dependències del Museu Comarcal de l’Horta Sud, situat al carrer Verge de l?Olivar, 30 de
Torrent. La recepció será mitjançant la signatura del corresponent albarà de lliurament.
SISÉ.- Facultar a la Sra. Presidenta per a la realització dels actes I la signatura dels
documents necessaris per a l’execució del present acord.

4. PRECS I PREGUNTES
Ni se'n formulen, ni se'n produeixen.
I, sense més assumptes a tractar, a les 19:00 hores, la presidenta finalitza la sessió, cosa de
la qual, jo com a secretària done fe.
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Vistiplau
La presidenta
Eva Ángela Sanz Portero

Done Fe
La secretària-interventora
M. Amparo Gimeno Pons
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