ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 7
D'OCTUBRE DE 2020 PEL PLE DE LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD
A Torrent, sent les 19:00 hores, del dia 7 d'octubre de 2020, es reuneixen
telemàticament i de forma presencial, els membres del Ple de la Mancomunitat
Intermunicipal de l'Horta Sud, per tal de celebrar en la seua Seu i, 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 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, hi assisteixen les persones que a
continuació es relacionen:
GRUP
POLÍTIC

MUNICIPI

PSOE
PSOE

Ajuntament d'Albal
Ramón Mari Vila (alcalde)
Mª Dolores Martínez Sanchis (2n vocal)

PSOE
PSOE

Ajuntament d'Alcàsser
Eva Isabel Zamora Chanzá (alcaldessa)
Francisca Abella Rebull (2n vocal)

PSOE
PSOE

Ajuntament d'Aldaia
Guillermo Luján Valero (alcalde)
Empar Folgado Ros (2n vocal)

PP
PP

PSOE
PSOE

Ajuntament d'Alfafar
Juan Ramón Adsuara Monlleó (alcalde)
Josefa Carreño Rodríguez (2n vocal)
Ajuntament de Benetússer
Eva Sanz Portero (alcaldessa)
Ana Mª Martín Valero (2a vocal)

Ajuntament de Beniparrell
COMPROMÍS Salvador Masaroca Delhom (alcalde)
PP
Vicente J. Hernandis Costa (2n vocal)
Ajuntament de Catarroja
COMPROMÍS Jesús Monzó Cubillos (alcalde)
PSOE
Lorena Silvent Ruiz (2a vocal)

PP

Ajuntament de Lloc Nou de la Corona
Rubén Molina Fernández (2n vocal)

Ajuntament de Manises
COMPROMÍS Jesús María Borrás Sanchis (alcalde)
PODEM
Rafael Mercader Martínez (2n vocal)

PP

Ajuntament de Massanassa
Francisco Comes Monmeneu (alcalde)
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PP

Israel Alfonso Sargues (2n vocal)

PSOE

Ajuntament de Mislata
Carlos Fernández Bielsa (alcalde)

PSOE
PSOE

Ajuntament de Picanya
Josep Almenar Navarro (alcalde)
José Alberto Sanchis i Cuesta (2n vocal)

PSOE
PSOE

Ajuntament de Picassent
Conxa García Ferrer (alcaldessa)
Innocència Albert Garcia (2n vocal)

PSOE

Ajuntament de Quart de Poblet
Bartolomé Nofuentes López (2n vocal)

PSOE
PSOE

Ajuntament de Sedaví
José Francisco Cabanes Alonso (alcalde)
Santiago Sánchez Lorente (2n vocal)

PSOE
PSOE

Ajuntament de Silla
Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)
José Iván Cuenca Navarro (2n vocal)

Ajuntament de Torrent
COMPROMÍS Pau Alabajos Ferrer (2n vocal)

PSOE
PSOE

Ajuntament de Xirivella
Michel Montaner Berbel (alcalde)
Vicent Sandoval Núñez (2n vocal)

No han assistit a la sessió els següents membres designats pels ajuntaments, que a
continuació s'indiquen:

GRUP
POLÍTIC
PSOE
PSOE

PP

PSOE

MUNICIPI
Ajuntament d'Alaquàs
Antonio Saura Martín Campos (alcalde)
Francisco Javier Evangelista Giménez (2n vocal)
Ajuntament de Lloc Nou de la Corona
Francisca Llopis Canovas (alcaldessa)
Ajuntament de Mislata
M. Luisa Martínez Mora (2a vocal)

Ajuntament de Paiporta
COMPROMÍS Isabel Martín Gómez (alcaldessa)
PSOE
Maria Isabel Albalat Asensi (2a vocal)

PSOE
PSOE

Ajuntament de Quart de Poblet
Carmen Martínez Ramírez (alcaldessa)
Ajuntament de Torrent
Jesús Ros Piles (alcalde)
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Una vegada comprovada l'existència del quòrum necessari per a la celebració de la
sessió, previ recompte de vots, queda constituïda la sessió amb el quòrum de vots de
31.
Oberta la sessió per la presidenta, a continuació, es passa a examinar els assumptes
inclosos en l'orde del dia.
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTÒRIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (17-06-2020)
2. Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici de 2019. Exp.456951N.
3. Aprovació Inicial de la Modificació de l'Ordenança Fiscal de la Taxa per a la gestió i
recaptació dels expedients sancionadors en matèria de trànsit. Exp.566523N.
4. Proposta d'adhesió a l'Aliança per la Cohesió (#COHESIÓ ALLIANCE) Exp.570865.T
5. Despatx extraordinari.
CONTROL I FISCALITZACIÓ
6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
7. Coneixement de Resolucions de Presidència núm. 640/2020, de data 15-6-2020, fins a
la data de la convocatòria.
8. Precs i preguntes.

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

1.APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Sotmès a votació l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 17 de juny de 2020,
s’aprova per UNANIMITAT.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI DE
2019. Exp.456951N
«Vist l'expedient per a l'aprovació del Compte General de l'exercici 2019, juntament amb
tota la seua documentació annexa a ell, segons la legislació vigent.
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada en data 27 de maig de
2020, va emetre el corresponent informe preceptiu en relació amb el Compte General
d'aquesta Mancomunitat.
Considerant que aquest es va exposar al públic en el BOP de València n.º 109, de data
9-6-2020, durant el termini de quinze dies, durant els quals, i huit més, les persones
interessades van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Vista la diligència emesa per la secretària-interventora, en la qual es constata que,
durant el termini d'exposició al públic del Compte, no es va presentar cap al·legació.
De conformitat amb el que es disposa en l'art. 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:
PRIMER. Aprovar el Compte General de la Mancomunitat corresponent a l'exercici 2019
en els termes i amb la documentació que consta en l'expedient.
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SEGON. Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que
la integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes (Sindicatura de Comptes de la
Comunitat Valenciana ), tal com s'estableix en l'article 212.3 del Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i, al Ministeri d'Hisenda.»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL
DE LA TAXA PER A LA GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS EXPEDIENTS
SANCIONADORS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT. Exp.566523N
Vist l'expedient de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la gestió
i recaptació dels expedients sancionadors en matèria de trànsit.
Vist l'informe de fiscalització emès per la secretària-interventora, i que obra en
l'expedient.
Resultant que el procediment per a l'establiment, modificació, supressió i ordenació, és
el previst en l'article 15 i següents del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda,
Promoció Econòmica, Règim Intern i Assumptes Plenaris, en sessió de data 30 de
setembre de 2020.
El Ple, per UNANIMITAT de totes les persones assistents a aquesta sessió, ACORDA:
PRIMER. Aprovar amb caràcter inicial la modificació de l'Ordenança Fiscal de la Taxa
reguladora de la gestió i recaptació dels expedients sancionadors en matèria de trànsit,
el contingut literal del qual és el següent:
ARTICLE 5.- QUOTA TRIBUTÀRIA. TIPUS DE GRAVAMEN.
La quota tributària íntegra d'aquesta Taxa serà el resultat d'aplicar sobre la base
imposable els següents tipus:
1. La Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud percebrà en concepte de
compensació econòmica pels serveis prestats en la gestió en voluntària 4 euros
per expedient, més el cost directe que suporte cada expedient per concepte de
notificació per correu certificat amb prova de lliurament electrònic, que estiga
vigent en cada exercici.
2. Quan la multa pecuniària es recapte en període executiu, la Mancomunitat
Intermunicipal de l'Horta Sud percebrà, sempre que s'haja delegat la recaptació
en voluntària, l'import del recàrrec de constrenyiment legal (5, 10, 20%), més el
cost directe que suporte cada expedient en concepte de notificació per correu
certificat amb prova de lliurament electrònic, que estiga vigent en cada exercici.
3. Quan la multa pecuniària derive d'una infracció imposada mitjançant captació
d'imatges es cobrarà a més de l'establit en els paràgrafs anteriors el 30.25% sobre
l'import principal de la sanció efectivament recaptada.
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Aquesta quantitat es liquidarà mensualment per la Mancomunitat Intermunicipal de
l'Horta Sud a l'Ajuntament.
En cas de sentència ferma contrària a l'Ajuntament i atribuïble a la gestió de la
Mancomunitat, no es reportarà aquesta taxa.
En cas d'incompliment de l'article 8.1.a) del Reglament del “servei mancomunat de
gestió, tramitació i recaptació d'expedients sancionadors en matèria de trànsit” (en
virtut de com els Ajuntaments es comprometen, a través de la Secretaria general, a
la declaració d'urgència i prioritat en la tramitació dels expedients i agilitació en la
tramitació de les resolucions d'imposició de multes), la Mancomunitat reportarà un
5% del principal de les denúncies.
En cas de devolució per excés o ingressos indeguts es procedirà a disminuir els
imports reportats
SEGON. Sotmetre a tràmit d'informació pública i audiència de les persones interessades
el present acord per termini de trenta dies a explicar des de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de València. En el cas que no es presente cap reclamació o
suggeriment durant aquest termini, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors
provisional.
TERCER. Publicar anunci comprensiu del present acord en un diari dels de major difusió
en l'àmbit provincial.
QUART. Facultar la Sra. Presidenta perquè procedisca a realitzar tots els actes i
gestions que calguen per a l'eficàcia del present acord.»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. PROPOSTA D'ADHESIÓ A L'ALIANÇA PER LA COHESIÓ (#COHESIÓ
ALLIANCE) Exp.570865T
L'Aliança per la Cohesió (#CohesionAlliance) és una coalició que reuneix a tots els que
consideren que la política de cohesió de la Unió Europea ha de seguir sent-ne un pilar.
L'Aliança va ser creada mitjançant la cooperació entre les principals associacions
europees de ciutats i regions i el Comitè Europeu de les Regions. Entre els seus
objectius està seguir destacant fortament la cohesió en totes les mesures de recuperació
destinades a reconstruir l'economia, fomentar la sostenibilitat i reforçar el teixit territorial
i social de la nostra Unió, també dins del procés del Semestre Europeu
Així mateix, demana que el pressupost de la Unió Europea, després de 2020, faça que
la política de cohesió siga més forta, eficaç, visible i accessible per a totes les regions
de la Unió Europea.
Les organitzacions associades a la #CohesionAlliance han presentat les seues prioritats
en un nou projecte de declaració sobre la cohesió com a valor fonamental de la Unió
Europea i un objectiu clau per a totes les seues polítiques i inversions. Els socis de
l'Aliança per la Cohesió 2.0 publicaran la nova declaració en la pròxima reunió de principi
de juny.
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Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa Permanent de Relacions
amb Europa i Innovació d'aquesta Mancomunitat, en sessió celebrada el dia 30 de
setembre de 2020.
El Ple, per UNANIMITAT de totes les persones assistents a aquesta sessió, ACORDA:
«PRIMER. L'adhesió de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud a l'Aliança per la
Cohesió (#CohesionAlliance).
SEGON. L'aprovació de la Declaració de l'Aliança per la Cohesió (#CohesionAlliance)
per una Europa cohesionada, sostenible i resilient, mitjançant la seua signatura.
TERCER. Facultar a la presidenta de la Mancomunitat de l'Horta Sud, Eva Ángela Sanz
Portero, o persona que legalment li substituïra, per a la signatura de la documentació
necessària per a formalitzar aquesta adhesió.
QUART. Remetre aquesta Declaració al Comitè Europeu de les Regions (CDR).»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. DESPATX EXTRAORDINARI.
Declarada la urgència, per unanimitat dels presents, de conformitat amb el que
es disposa en l'art. 83 del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, el Ple de la Mancomunitat, per UNANIMITAT, acorden ratificar la
seua inclusió en l'ordre del dia
5.1 PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI A SUBSCRIURE, AMB
LA CONSELLERÍA D'EDUCACIÓ, PER A FINANÇAR LES DESPESES
DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL “LA
UNION” DE TORRENT, DURANT L'EXERCICI 2020.
Vist l'esborrany de conveni a subscriure entre la Generalitat Valenciana i la
Mancomunitat de l'Horta Sud, per al finançament del centre d'educació especial “LA
UNION” de Torrent, en l'exercici de 2020 (període 1-9-2019 a 31-8-2020).
Atés que la Disposició Addicional Segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del Dret a l'Educació (LODE), BOE n.º 159 del 4/07/1985, senta com a
principi el de la cooperació entre les Corporacions Locals i l'Administració Educativa en
el manteniment de centres públics docents.
Considerant que el centre està autoritzat definitivament quant al seu funcionament en el
nivell d'Educació Especial per Ordre de la Conselleria d'Educació de 22 d'agost de 2008,
per a un total de 6 unitats d'Educació Especial Especifica.
Atés que d'acord amb l'establit en la Disposició Addicional Setena del Reglament de
Normes Bàsiques sobre Concerts Educatius aprovat per Reial decret 2377/1985, de 18
de desembre, el sosteniment dels centres docents les titulars dels quals siguen
corporacions Locals s'efectuarà a través de la signatura dels corresponents convenis
amb l'Administració educativa competent.
Vist que l'únic procediment perquè el centre "La Unió" de Torrent continue finançat amb
fons públics és la signatura d'un nou conveni.
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Vist l'informe de data 7 d'octubre de 2020, emés per la secretària-interventora de la
Mancomunitat.
El Ple, per UNANIMITAT de totes les persones assistents a aquesta sessió, ACORDA:
PRIMER. Aprovar l'esborrany de Conveni de col·laboració a subscriure amb la
Consellería d'Educació, Cultura i Esport, per a finançar les despeses de funcionament
del centre d'educació especial “La Unió” de Torrent, per a l'exercici de 2020.
SEGON. Facultar a la presidenta de la Mancomunitat per a la signatura del conveni, i
per a realitzar totes aquelles actuacions que calguen per a l'execució d'aquest acord.»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, es dona compte dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local, en les diferents sessions celebrades i que són els següents:
Sessió de data 8-7-2020

•

APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI MANCOMUNAT DE
GESTIÓ, TRAMITACIÓ I RECAPTACIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS
EN MATÈRIA DE TRÀNSIT.

Sessió de data 2-9-2020

•

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS “RECOLLIDA, TRASLLAT,
CUSTÒDIA
I
MANTENIMENT
D'ANIMALS
DE
COMPANYIA
ABANDONATS, ERRANTS O DECOMISSATS EN L'ESPAI PÚBLIC DELS
MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l'HORTA SUD
ADHERITS A AQUEST SERVEI”.

•

APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES REGULADORES
PER A LA CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS
ADMINISTRATIUS.

•

APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES REGULADORES PER
A LA CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS DE JOVENTUT

Sessió de data 7-10-2020
• ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS “RECOLLIDA, TRASLLAT,
CUSTÒDIA I MANTENIMENT D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS,
ERRANTS O DECOMISSATS EN L'ESPAI PÚBLIC DELS MUNICIPIS DE LA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD ADHERITS A AQUEST
SERVEI”.

El Ple queda assabentat dels acords adoptats.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA Nº 640/2020 FINS
A LA DATA DE CONVOCATÒRIA
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Es dona compte del contingut de les Resolucions adoptades per la Presidència, des de
la núm. 640/2020, de data 15-6-2020 fins a la núm. 977/2020, de data 1-10-2020.
Quedant els Srs. presents assabentats.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. PRECS I PREGUNTES
Intervé Jesús Monzó en nom del grup Compromís per a insistir en el posicionament que
van fer tots els pobles fa 5 anys per a la il·luminació de la V31, la pista de Silla. Es va
fer en el seu moment la reivindicació governant el partit Popular i per coherència s'ha de
seguir insistint en aquesta línia amb el nou govern, així com en la millora del servei de
rodalies, continguda en la “Declaració de Xirivella” que es va signar fa anys.
Rubén Molina, portaveu del grup Popular, consulta sobre l'adaptació o reforma dels
Estatuts a la llei de Mancomunitats. A més d’haver-ho manifestat ja en la Junta de
Govern creu que ha de saber-ho també el Ple.
En referència a les borses de treball anima al fet que es facen amb la màxima celeritat
i que s'amplie a altres variants que puguen necessitar els ajuntaments.
També pregunta per l'estat dels pressupostos de la Mancomunitat, si hi ha algun
esborrany per a poder col·laborar i fer-ne aportacions.
Una altra proposta que introdueix és la protecció civil comarcal, ja que en casos com
el que s'ha produït enguany per la situació de la pandèmia es veu que haguera sigut
molt útil per als ajuntaments.
La presidenta comenta quant a l'exposat per Jesús Monzó, que es pot reprendre i donar
format a la declaració i insistir en la il·luminació de la V31, tot i que afirma que hi ha un
projecte en marxa quasi finalitzat.
En resposta a les qüestions de Rubén Molina diu que la modificació dels Estatuts no
s'ha pogut desenvolupar per falta de temps; la intenció era haver confeccionat un primer
document per al Ple o la Junta de Portaveus, però des de Direcció general
d'Administracions Locals han informat que la llei d'acompanyament de Pressupostos de
la Generalitat portarà un apartat concret de modificació de les mancomunitats quant a
representació de membres pel que no seria operatiu fer una modificació en 2020 si cal
modificar de nou al gener.
En la qüestió de les borses, estan a punt d'eixir publicades i quant a altres borses s'està
treballant en açò.
Pressupostos: fins la data de hui encara no s'està treballant en ells. S'espera tindre un
esborrany al novembre.
Quant al pla de Protecció Civil, s'està treballant en açò des de la Comissió Informativa
Permanent d'Infraestructures, Sostenibilitat, Mobilitat, Habitatge i Serveis Públics, així
com de la pavimentació de carrers i servei de desinsectació i desratització
mancomunats.
La presidenta informa que s'està transmetent per primera vegada el ple en “streaming”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I, sense més assumptes a tractar, a les 19:25 hores, la presidenta alça la sessió, de tot
la qual cosa jo, com a secretària, certifique.
Vistiplau
La presidenta
Eva Ángela Sanz Portero

La secretaria-interventora
M. Amparo Gimeno Pons
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