ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 4 DE
NOVEMBRE DE 2020 PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD
A Torrent, a les 18:05 hores del dia 4 de novembre de 2020, es reuneix telemàticament la
Junta de Govern Local, per tal de celebrar per videoconferència, en primera convocatòria, la
sessió ordinària, 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 secretàriainterventora Mª Amparo Gimeno Pons, de forma telemàtica les persones que, a continuació
es relacionen:
Assistents:
ENTITAT
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

de Benetússer
d'Alaquàs
d'Alcàsser
de Catarroja
de Mislata
de Quart de Poblet
de Sedaví
de Silla
de Xirivella

Ajuntament de Paiporta
Ajuntament de Lloc Nou de la Corona

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

NOM
Eva Sanz Portero (Alcaldessa)
Antonio Saura Martin Campos (Alcalde)
Eva Isabel Zamora Chanzá (Alcaldessa)
Lorena Silvent Ruiz (2º Vocal)
Mª Luisa Martínez Mora (2º Vocal)
Bartolomé Nofuentes López (2º Vocal)
José Francisco Cabanes Alonso (Alcalde)
Vicente Zaragozá Alberola (Alcalde)
Michel Montaner Berbel (Alcalde)
Isabel Martín Gómez (Alcaldessa)
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 presidenta declara constituïda i oberta la sessió.
A continuació, es procedeix a l'estudi i la deliberació sobre els punts inclosos en l’Orde del dia.
ORDE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (28 -10-2020).
2. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis per a la neteja de diverses dependències
de la Mancomunitat. Exp.596666D.
3. Despatx extraordinari.
4. Precs i preguntes.
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Es van adoptar els següents acords:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ( 28-10-2020)
Sotmesa a votació l'acta de la sessió celebrada per la Junta de Govern, en data 28 d'octubre
de 2020, és aprovada per MAJORIA, amb l'ABSTENCIÓ (1 vot del representant del grup
Compromís, per absència a ella) i A FAVOR (10 vots de la resta).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A LA
NETEJA DE DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LA MANCOMUNITAT. Exp.596666D
Mitjançant Providència de Presidència de data 22 d'octubre de 2020, s'incoa expedient per a
la contractació del SERVEI de NETEJA DE DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LA
MANCOMUNITAT DE L’HORTA SUD i l'Informe de justificació de contracte de data 22-102020.
El Pressupost màxim de licitació és de: 14.900€ (IVA exclòs) sent l'IVA al 21% per import de
3.129€, ascendint la quantitat total a 18.029 € (IVA inclòs).
S'acompanya a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el de
Prescripcions Tècniques, pel procediment obert simplificat de tramitació reduïda.
En conseqüència, i de conformitat amb l'establit en els articles 116 i 117 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 Directius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, a l'Òrgan de Contractació competent.
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels i de les
assistents, ACORDA:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació del SERVEI de NETEJA DE DIVERSES
DEPENDÈNCIES DE LA MANCOMUNITAT DE l'HORTA SUD, així com els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte. El procediment de
tramitació serà obert simplificat, tramitació reduïda, segons allò que s'ha fixat en l'art. 159.6
de la Llei 9/2017 (LCSP).
SEGON. Autoritzar la despesa corresponent que comporta el present contracte, amb càrrec
al vigent pressupost.
TERCER. Anunciar la licitació pública en el perfil de contractant de la Mancomunitat, a través
de la Plataforma de contractació del sector públic.
QUART. Donar trasllat del present acord als serveis corresponents (Intervenció de Fons i
Contractació). »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. DESPATX EXTRAORDINARI
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres assistents, la totalitat dels quals
la constitueixen, acorda incloure el següent punt:

3.1 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES
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Per la presidenta de la Mancomunitat, es llig una declaració institucional contra la violència
cap a les dones:
“La Mancomunitat de l'Horta Sud se suma a les reivindicacions del 25 de novembre, Dia internacional
per a l'eliminació de la violència contra les dones. La violència de gènere constitueix una de les
manifestacions més greus de les desigualtats entre dones i homes. És la violència que s'exerceix contra
les dones pel fet de ser dona. Volem recordar les 38 dones que han sigut assassinades enguany
2020 per violència de gènere, cinc d'elles de la Comunitat Valenciana. Ressenyar que una d'aquestes
dones havia crescut a Picanya i la seua família és d'aquesta localitat. A aquestes dades cal sumar el fet
que 19 menors han quedat en situació d'orfandat.
Volem manifestar la nostra repulsa i condemna davant aquests crims que són una xacra per a la
societat i la nostra solidaritat amb totes aquestes famílies.”
Finalitzada la lectura, la Junta de Govern, queda assabentada i acorda prestar total aprovació
a aquesta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. PRECS I PREGUNTES
José Cabanes intervé per a dir que seguint amb allò plantejat per Jesús Monzó seria
interessant portar al pròxim Ple la necessitat de la il·luminació de la pista de Silla; s'hauria
d'insistir des de la Mancomunitat, bé amb una declaració institucional o d'una altra forma per
a evitar que es desvie la dotació econòmica a altres necessitats.
La presidenta diu que s'està treballant en açò i també en la reivindicació de mobilitat amb
intenció de portar-ho al pròxim Ple.
Intervé de nou José Cabanes indicant que la Generalitat està de nou traient el concurs dels
contractes del transport d'autobús i que seria interessant parlar amb la gestora del transport
per a opinar abans que traguen els concursos.
La presidenta informa que va contactar amb el gerent i va posar l'accent sobre les al·legacions
que es van fer en el seu moment i va adquirir el compromís de vindre a explicar-ho.
Es comenta que si s'insisteix de nou en les al·legacions no acceptades, pot retardar-se el
projecte.
La presidenta finalitza dient que les al·legacions que puguen fer-se en la reunió proposada,
tot i que no s'incloguen en la licitació que ja està en marxa, podrien tindre’s en compte en una
posterior.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I sense més assumptes a tractar, a les 18:25 hores, la presidenta finalitza la sessió, cosa de
la qual, jo com secretària, certifique.
Vistiplau
La presidenta
Eva Ángela Sanz Portero

La secretària-interventora
Amparo Gimeno Pons

Pàgina 3 de 3

