ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 8 DE JULIOL
DE 2020 PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD
A Torrent, a les 14:10 hores del dia 8 de juliol de 2020, es reuneix telemàticament la
Junta de Govern Local, per tal de celebrar 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, assisteixen de forma telemàtica els membres que a
continuación es relacionen:
Assistents:
ENTITAT
Ajuntament de Benetússer
Ajuntament d'Alaquàs
Ajuntament d'Alcàsser
Ajuntament de Catarroja
Ajuntament de Mislata
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
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)
José Francisco Cabanes Alonso (alcalde)
Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)
Míchel Montaner Berbel (alcalde)
Rubén Molina Fernández (2n vocal)

No assisteixen i excusen:
ENTITAT
Ajuntament de Quart de Poblet
Ajuntament de Paiporta

GRUP
POLÍTIC
PSOE
COMPROMÍS

NOM
Bartolomé Nofuentes López (2n vocal)
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'orde del
dia.
ORDE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (3-6-2020).
2. Aprovació Inicial del Reglament del Servei mancomunat de gestió, tramitació i recaptació
d'expedients sancionadors en matèria de trànsit. Exp.424795T
3. Precs i preguntes.
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Es van adoptar els següents acords:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (3-6-2020).
Sotmesa a votació l'acta de la sessió celebrada per la Junta de Govern, en data 3 de juny de
2020, s’aprova per UNANIMITAT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI MANCOMUNAT DE
GESTIÓ, TRAMITACIÓ I RECAPTACIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS EN
MATÈRIA DE TRÀNSIT. Exp.424795T
Considerant que per acord del Ple de la Mancomunitat de data 04-06-2008 es va acordar
l'establiment del nou servei de tramitació, gestió i liquidació d'expedients sancionadors en
matèria de trànsit, i el seu oferiment a tots els ajuntaments membres de la Mancomunitat
Intermunicipal de l’Horta Sud.
Atés que la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud té la competència que específicament
li atribueix l'art. 5 de la LRBRL i Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals
(TRLRHL) per a explotar serveis públics, així com la competència estatutària prevista en
l'article 3 i per tant la possibilitat de prestar aquest servei a través dels convenis administratius
previstos en l'art. 57 de la LRBRL.
Considerant que en aquests moments per necessitats del servei públic a la Mancomunitat li
cal disposar d’una regulació pròpia en la matèria, sent necessària l'aprovació d'un Reglament
regulador del “servei mancomunat de gestió, tramitació i recaptació d'expedients sancionadors
en matèria de trànsit”, per a evitar la fórmula dels convenis administratius, ja que amb l'adhesió
al servei mitjançant acord plenari dels municipis interessats i la seua posterior acceptació per
part de la Mancomunitat seria suficient.
Vist que l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
estableix el procediment d'aprovació de les ordenances i reglaments.
Considerant que l'òrgan competent per a l'aprovació del present Reglament és el Ple de la
Corporació segons el que es disposa en l'article 22 apartat d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril
(LRBRL) i l'article 7.2.i) dels Estatuts de la Mancomunitat de l’Horta Sud.
Vista la delegació de competències efectuada pel Ple, en sessió de data 15 d'octubre de 2019
a la Junta de Govern, sobre aprovació i modificació d'ordenances i reglaments.
Vist l'informe emès per la secretària-interventora, de data 20 de març de 2020.
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents,
ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el REGLAMENT DEL “SERVEI MANCOMUNAT DE GESTIÓ,
TRAMITACIÓ I RECAPTACIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE
TRÀNSIT”
TEXT REGLAMENT
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SEGON. Exposar al públic l'anterior Acord mitjançant anunci que s'inserirà en el tauler
d'anuncis municipal durant el termini de trenta dies, a explicar des del següent al de publicació
d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, dins dels quals les persones
interessades podran examinar l'expedient i presentar-hi les al·legacions que estimen
oportunes.
TERCER. En cas que no es presentaren al·legacions a l'expedient en el termini anteriorment
indicat, l'Acord s'entendrà definitivament aprovat fins llavors provisional.
QUART. Facultar a la Sra. presidenta perquè procedisca a realitzar tots aquells actes i
gestions que calguen per a l'eficàcia del present acord. »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. PRECS I PREGUNTES
Ni se'n formulen, ni se'n produeixen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I, sense més assumptes a tractar, a les 14:30 hores, la presidenta finalitza la sessió, cosa de
la qual jo, com a secretària, estenc aquesta acta.
Vistiplau
La presidenta
Eva Ángela Sanz Portero

La secretària-interventora
M. Amparo Gimeno Pons
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