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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA, EL DIA 10 DE 
FEBRER DE 2021, PER LA JUNTA DE GOVERN, DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l’HORTA SUD. 
 
A les 13:40 hores del dia 10 de febrer de 2021, 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 Mª Amparo Gimeno Pons, assisteixen de forma telemàtica les persones que a 
continuació es relacionen:   
 
Assistents:  

 

ENTIDAD 
GRUPO 

POLITICO 
NOMBRE 

Ajuntament de Benetússer PSOE Dª Eva Sanz Portero (Alcaldessa) 

Ajuntament de Alaquàs PSOE D. Antonio Saura Martin Campos (Alcalde) 

Ajuntament de Alcàsser PSOE Dª. Eva Isabel Zamora Chanzá (Alcaldessa) 

Ajuntament de Catarroja PSOE Dª Lorena Silvent Ruiz (2n Vocal) 

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

Ajuntament de Quart de Poblet PSOE D. Bartolomé Nofuentes López (2n Vocal) 

Ajuntament de Sedaví PSOE D. José Francisco Cabanes Alonso (Alcalde) 

Ajuntament de Silla PSOE D. Vicente Zaragozá Alberola (Alcalde) 

Ajuntament de Xirivella PSOE D. Michel Montaner Berbel (Alcalde) 
   

Ajuntament de Paiporta COMPROMIS Dª Isabel Martín Gómez (Alcaldessa) 

   
Ajuntament de Lloc Nou de la Corona PP D. Rubén Molina Fernández (2 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 deliberació sobre els punts inclosos en l'ordre del dia. 

 
ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (16-12-2020). 
2. Donar compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 

(TACRC), relativa al recurs interposat per l'empresa Gossos D’Alpe SC a la adjudicación 
del contracte de “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”.  Expt. 603957E,  

3. Acord per a  alçar la suspensió del procediment d’adjudicació, després de la resolució emesa 
per el TACRC, per la qual es desestima el recurs especial, en matèria de contractació 
interposat, per l'empresa Gossos D’Alpe SC, 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”. 
Expt.328581N 
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4. Aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis postals entre la Societat 
Estatal de Correus i Telègrafs i la Mancomunitat de l’Horta Sud, per l’any 2021. Expt.700904D 

5. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de gestió integral del centre d ’ 
educació especial “LA UNIÓ” de Torrent.  Expt. 645586Y  

6. Aprovació de les Bases reguladores per a la creació de Borsa de Treball de Promotor/a d’ 
Igualtat. Expt.714378R 

7. Aprovació de les Bases reguladores per a la creació de Borsa de Treball de Técnics per al 
desenvolupament i execució del programa d'Acords territorials per l'ocupació de l'Horta Sud. 
Expte.714383Z 

8. Precs i preguntes. 

Es van adoptar els següents acords: 
 
 

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (16-12-2020). 
 
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 16 de desembre de 2020. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2.-Donar compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals (TACRC), relativa al recurs interposat per l'empresa Gossos D’Alpe 

SC a la adjudicación del contracte de “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”.  Expt. 
603957E, 
 
La Secretària dóna lectura resumida a la Resolució núm. 28/2021, de 8 de gener de 2021, del 
TRIBUNAL ADMINISTRATIU CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALS, referent al 
Recurs núm. 1122/2020 C. Valenciana 276/2020 interposat per l'empresa GOSSOS D’ALPE  
SC, en el procediment d'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”, contra l'acte 
d'adjudicació a favor de MODEPRAN. 
 
En ella es desestimen les pretensions de l'empresa GOSSOS D’ALPE SC i s'ordena alçar la 
suspensió automàtica de l'expedient, a l'empara del que es disposa en l'article 57.3 de la 
LCSP. 
 
Quedant la Junta de Govern assabentada. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.- ACORD PER A ALÇAR LA SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ, 
DESPRÉS DE LA RESOLUCIÓ EMESA PEL TACRC, PER LA QUAL ES 
DESESTIMA EL RECURS ESPECIAL, EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ 

INTERPOSAT,  PER L’EMPRESA GOSSOS D’ALPE SC, 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”. EXPT.328581N 
 
Vista la RESOLUCIÓ D'ADOPCIÓ DE MESURA PROVISIONAL, de data 10-11-2020, de la 
secretària del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, referent al Recurs 
núm. 1122/2020 C. Valenciana 276/2020, per la qual s'acorda la suspensió del procediment 
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d'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”, en el seguiment del 
procediment de resolució de recurs especial en matèria de contratació interposat per 
l'empresa GOSSOS D’ALPE SC, enfront de l'acte d'adjudicació a favor de MODEPRAN. 
 
Atés que, per acord de la Junta de Govern, de data 28-10-2020, va acordar deixar en suspens 
la tramitació del procediment d'adjudicació, en virtut de l'assenyalat en l'article 56.3 de la LCSP 
 
Vista la Resolució nº 28/2021, de 8 de gener de 2021, del TRIBUNAL ADMINISTRATIU 
CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALS, per la qual desestimen les pretensions de 
l'empresa GOSSOS D’ALPE, SC i s'ordena alçar la suspensió automàtica de l'expedient, a 
l'empara del que es disposa en l'article 57.3 de la LCSP. 
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Alçar la suspensió del procediment d'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”, en compliment de la Resolució núm. 28/2021 del Tribunal Administratiu 
Central de Recursos Contractuals (TACRC), per la qual desestimen les pretensions de 
l'empresa Gossos d’Alpe, SC. 
 
SEGON. Continuar amb el procediment d'adjudicació i requerir a l'empresa 
adjudicatària perquè formalitze el contracte en termini no superior a cinc diez, 
comptadors des del següent a aquell en què haguera rebut la notificació del present 
acord, en compliment del   que es  preveu en la clàusula 26 del plec de condicions que 
regeixen la contratació. 
 
TERCER. Publicar la present resolució en el perfil del contractant i notificar-la als 
interessats en la forma legalment establida. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS POSTALS ENTRE LA SOCIETAT ESTATAL DE CORREUS I 
TELÈGRAFS I LA MANCOMUNITAT DE L’HORTA SUD, PER  L’ANY 2021. 

EXPT.700904D 
 
Després de diverses deliberacions sobre l'assumpte i per UNANIMITAT, la Junta de Govern 
Local, va acordar deixar aquest assumpte pendent sobre la taula per a un més detingut estudi. 
i pronunciament en pròxima sessió 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 

GESTIÓ INTEGRAL DEL CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL “LA UNIÓ” DE 
TORRENT. EXPT. 645586Y  
 
Mitjançant Providència de Presidència de data 2 de desembre de 2020 s'incoa expedient per 
a la contractació del SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DEL CENTRE D'EDUCACIÓ 
ESPECIAL “LA UNIÓ” DE TORRENT. 
 
El pressupost base de licitació anual ascendeix a 674.680€ (IVA exempt, Art.20.un.8 c) de 
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit). 
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El valor del contracte, pels DOS (2) ANYS de duració, inclosa pròrrogues, ascendeix a 
1.349.360€ (IVA exempt, art.20.un.8 c) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost 
sobre el Valor Afegit), sent el valor total estimat del contracte d'1.349.360€. 
 
S'acompanya a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel procediment 
obert simplificat de tramitació reduïda. 
 
En conseqüència, i de conformitat amb el que s’estableix en els articles 116 i 117 de la  
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directrius 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. 
 
Sotmés l'assumpte a votació, la Comissió, per MAJORIA amb els vots a favor (10) de  els/les 
representants dels grups PSOE, PODEMOS, i COMPROMIS; i els vots ABSTENCIÓ (1) del 
representant del grup PP, ADOPTA el següent , ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació del SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DEL 
CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL “LA UNIÓ” DE TORRENT, així com els Plecs de 
Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte. El procediment de 
tramitació serà negociat amb publicitat, segons allò que s'ha fixat en l'art. 167 f) de la 
Llei 9/2017 (LCSP) i subjecte a regulació harmonitzada. 
 
SEGON. Autoritzar la despesa corresponent que comporta el contracte actual, 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 Unitat de Contractació). 
 

--------------------------- 
INTERVENCIONES  
(…/...) 
 

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

6.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ DE 
BORSA DE TREBALL DE PROMOTOR/A D’IGUALTAT. EXPT. 714378R 
 
Vista la necessitat de formar una Borsa de Treball per a funcionaris-es interins de programes 
de Promotora d'Igualtat. 
 
Atés que l’art. 8.j) dels Estatuts de la Mancomunitat, atribueix al Ple l'aprovació de les bases 
que regiran les proves d'accés a la funció pública de la Mancomunitat. 
 
Vista la delegació de competències atorgada pel Ple en sessió de data 4 de novembre de 
2015, en referència a l'art. 8.j) dels estatuts, a la Junta de Govern Local. 
 
Examinades les bases específiques que han de regir la convocatòria per a la creació de borsa 
de treball de Promotora d'Igualtat mitjançant el sistema de concurs-oposició, que transcrites 
literalment diuen: 
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BASES ESPECÍFIQUES RECTORES DEL PROCÉS SELECTIU QUE HA DE REGIR LA 
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL DE PROMOTOR/A D’IGUALTAT 
 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
És objecte de la present convocatòria regular la constitució de borses de treball per a personal 
tècnic (grup B) per a futurs nomenaments com a funcionaris/es interins/e de programes, 
previstos en l'article 10.1 c) del reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i sobre la base de la línia de 
subvencions que la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha posat en marxa (Xarxa 
Valenciana d'Igualtat) 
La present borsa estarà a la disposició dels 20 municipis que integren la Mancomunitat 
Intermunicipal de l’Horta Sud, i podran fer ús d’aquesta prèvia formalització del corresponent 
conveni de col·laboració. 
El sistema de selecció serà el de concurs-oposició. 
 
2. CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS 
Les persones que aspiren a participar en aquesta borsa de treball objecte de la convocatòria, 
hauran de reunir els següents requisits, amb referència a l'últim dia del termini de presentació 
de sol·licituds: 
a) Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol Estat de la Comunitat Europea o estar inclosa 
en algun dels supòsits regulats en l'article 56 del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic. 
b) Tindre complits els 16 anys d'edat i no excedir de l'edat de jubilació forçosa. 
c) Estar en possessió, o en condicions d'obtindre’l en la data en què finalitze el termini 
d'admissió d'instàncies, del títol de Grau Superior de FP de Promoció de la Igualtat de Gènere. 
d) Disposar de permís de conducció A, A1, A2 o B. 
i) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques. 
f) No haver sigut separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics 
per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari-a, o per a exercir funcions 
similars a les quals ocupaven en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat-da 
o inhabilita-da. En el cas de tindre nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat-da o en 
situació equivalent ni haver sigut sotmés-a a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, 
en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública. 
L'incompliment per part dels/de les aspirants d'aquests requisits i condicions comportarà 
l'exclusió del procés de selecció. 
 
3. SOL·LICITUDS I PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA 
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà al de 
la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. 
Les sol·licituds per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran a la presidenta de la 
Mancomunitat.   
 
Les instàncies podran presentar-se: 
 
- Tramitació Electrònica: a través de la seu electrònica de la Mancomunitat de l'Horta Sud 
https://mancohortasud.sedipualba.es en carpeta “Catàleg de tràmits” (caldrà certificat digital 
d'usuari-a expedit per l'ACCV, FNMT o DNI electrònic). En cas de disposar sols de Clau PIN, 
aquesta li permetrà presentar la documentació, però no signar-la, per la qual cosa disposarà 
d'uns dies (indicació Seu Electrònica) per a personar-se a les dependències de la Mancomunitat 
(Registre) i signar. Transcorreguts els dies indicats, la  sol·licitud quedarà anul·lada. 
 
- En el Registre General d'Entrada de la Mancomunitat, situat al carrer Cervantes, 19 de Torrent, 
utilitzant el model d'instància que figura en la convocatòria. 
 
- Mitjançant el procediment determinat en l'article 16 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
 
En el termini estipulat per a la presentació d'instàncies i, acompanyant a aquesta, les persones 
aspirants hauran de presentar els següents documents i en el següent ordre: 
 

https://mancohortasud.sedipualba.es/
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• Resguard de l'ingrés bancari en l'entitat CAIXA POPULAR, en el compte de 
la Mancomunitat, núm: ES45 3159 0013 9121 5255 2127 efectuat directament 
o per transferència de l'import dels drets d'examen que d'acord amb 
l'ordenança en vigor són 40€, on constarà la convocatòria al fet que 
correspon l'ingrés i el nom de la persona aspirant. 

• Titulació exigida en la convocatòria. 
• Informe de vida laboral actualitzada. 
• Memòria-projecte. 

• Relació de mèrits que s'aporten per a la baremació, acompanyats de la seua 
documentació acreditativa. L'informe de vida laboral no és document 
acreditatiu suficient dels mèrits. 

• Permís de conducció A, A1, A2 o B. 
No s'admetrà cap documentació acreditativa que es presente una vegada conclòs el termini de 
presentació d'instàncies. 
 
L'acreditació de l'experiència laboral haurà de fer-se necessàriament mitjançant certificat 
d'empresa i/o contractes de treball que complementen fefaentment aquesta experiència laboral, 
i/o certificat de funcions del lloc de treball exercit, amb indicació del període treballat. En el cas 
d'haver prestat serveis en l'Administració Púbica, per a la justificació de l'acreditació, 
s'acompanyarà certificació emesa per la Secretaria corresponent en el qual figure clarament 
període de serveis prestats i categoria professional. 
 
De conformitat amb allò establit en el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua 
inclusió social, les persones amb discapacitat admeses en igualtat de condicions que la resta 
de les persones aspirants, ho hauran de fer constar en la sol·licitud amb la finalitat de fer les 
adaptacions de temps i mitjans necessaris per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta 
de participants. 
A aquest efecte, segons estableix l'article 59.2 de la TREBEP (Text Refós de l'Estatut Bàsic de 
l'Empleat Públic) s'adoptaran per a les persones amb la condició legal de persona discapacitada 
que ho sol·liciten, les mesures necessàries per a establir les adaptacions i ajustaments 
raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les 
adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat. 
Les bases de la present convocatòria es publicaran en el tauler d'anuncis de la Corporació, en 
la pàgina web, així com un extracte de les mateixes en el BOP. Les altres actuacions que deriven 
del procés selectiu tals com nomenament del tribunal, data d'examen, llistes provisionals i 
definitives i qualificacions es publicaran en el Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la 
Mancomunitat (https://mancohortasud.sedipualba.es/), així com en la pàgina Web 
(www.mancohortasud.es) 
 
4. ADMISSIÓ DE PERSONES ASPIRANTS 
Expirat el termini de presentació d'instàncies, la Mancomunitat dictarà resolució declarant 
aprovat el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses i que es publicarà en el tauler 
d'anuncis de la corporació i en la pàgina web. 
Contra aquesta resolució es podrà presentar escrit d'al·legació i/o reclamació en el termini de 5 
dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de les llistes. 
Si es presenta escrit d'al·legació i/o reclamació serà acceptat o rebutjat en la resolució per la 
qual s'aprova la llista definitiva, que es publicarà en els mateixos llocs indicats per a la llista 
provisional. 
En el cas que no es presente escrit d'al·legació i/o reclamació alguna, la llista provisional de 
persones aspirants admeses i excloses quedarà elevada automàticament a definitiva. 
En tot cas, amb l'objecte d'evitar errors i en supòsit de produir-se, possibilitar l'al·legació dins 
del termini i en la forma escaient, els i les aspirants comprovaran, no solament que no figuren 
en la relació d'exclosos, sinó, a més, que els seus noms consten en la de persones admesos. 
Si en algun moment del procés selectiu arribarà a tindre coneixement el tribunal que algú dels 
o de les aspirants no posseeix la totalitat dels requisits exigits en aquestes bases, prèvia 
audiència de l'interessat o interessada, es proposarà la seua exclusió a la presidenta de la 
Mancomunitat, indicant les inexactituds o falsedats formulades per la persona aspirant en la 
sol·licitud d'admissió a les proves selectives. 
L'ordre d'intervenció de les persones aspirants en aquelles ocasions que no es puguen realitzar 
conjuntament serà l'alfabètic, donant començament per la persona aspirant que inicie el seu 
primer cognom per la lletra «B», d'acord amb la Resolució de 21 de juliol de 2020, de la Secretaria 
d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, per la qual es publica el resultat del sorteig al fet 

https://mancohortasud.sedipualba.es/
http://www.mancohortasud.es/
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que es refereix el Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració de l'Estat 
(BOE nº 201, 24-07-2020). 
 
5. ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ 
L'Òrgan Tècnic de Selecció estarà constituït pels següents membres, complint tots ells l'establit 
en el Reial decret 896/91, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes 
mínims al fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció del personal funcionari de 
l'administració local, quant a posseir titulació igual o superior a la requerida per al lloc de treball: 
Presidència 
Titular: Personal funcionari de carrera amb un nivell de titulació igual o superior a la requerida 
per a la plaça que es convoca. 
Suplent: Personal funcionari de carrera amb un nivell de titulació igual o superior a la requerida 
per a la plaça que es convoca. 
Secretaria 
Titular: Personal funcionari de carrera amb un nivell de titulació igual o superior a la requerida 
per a la plaça que es convoca. 
Suplent: Personal funcionari de carrera amb un nivell de titulació igual o superior a la requerida 
per a la plaça que es convoca. 
Vocals (Tres): 
Personal funcionari de carrera amb titulació igual o superior a la requerida per a la plaça que es 
convoca i corresponent en la mateixa àrea de coneixements. 
Juntament amb les persones titulars haurien de nomenar-se els seus suplents. Es podran 
nomenar persones assessores en el cas que fóra necessari. 
L'Òrgan Tècnic de Selecció no podrà constituir-se ni actuar vàlidament en cadascuna de les 
seues sessions si no assisteixen més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents 
indistintament, i en tot cas la Presidència i la Secretaria. 
Les i els membres de l'Òrgan Tècnic de Selecció haurien d'abstindre-se d'intervindre, notificant-
ho a l'autoritat convocant, i les persones aspirants podran promoure la seua recusació, quan 
concórreguen les circumstàncies previstes en l'article 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 5 de 
novembre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
El procediment de selecció serà mitjançant concurs oposició i consistirà en: 
A) FASE D'OPOSICIÓ. (Fins a 20 punts) 
Coneixements teòricopractics: Obligatori i eliminatori. 
Presentació al costat de la instància de memòria que verse sobre el disseny d'un projecte o 
campanya en matèria d'igualtat entre dones i homes, que podrà tractar qualsevol àrea o temàtica 
relacionada amb les funcions del lloc. Les funcions són les previstes en les Instruccions de la 
Direcció general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, de 20 de desembre 
de 2018, sent el seu detall: 
a. Participar en la programació, desenvolupament i avaluació de les intervencions relacionades 
amb la promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes aplicant estratègies 
i tècniques de l'àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per 
raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.  
b.-Treballar amb l'agent d'Igualtat en qualsevol altra tasca que se li encomane per part de la 
Presidència, dins de l'àmbit de les seues competències professionals establides en el Reial 
decret 779/2013, d'11 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Promoció 
d'Igualtat de Gènere i es fixen els seus ensenyaments mínims. 
El document ha de ser d'un màxim de sis pàgines (tres fulls per les dues cares), escrites en lletra 
Arial 11, interlineat senzill i marges estàndard.  
La valoració de la memòria es realitzarà amb els següents criteris: 
 

coneixements en la matèria Fins a un màxim de 4 punts 

concreció Fins a un màxim de 4 punts 

metodologia Fins a un màxim de 4 punts 

innovació Fins a un màxim de 4 punts 

aplicació a la comarca Fins a un màxim de 4 punts 

 
Així com tots aquells criteris que considere el tribunal a valorar.  
La valoració màxima és de 20 punts.  
Es requerirà una puntación mínima de 10 punts en la primera fase per a passar a la fase segona. 
B) FASE DE CONCURS (fins a 16 punts) 
b.1. Experiència (màxim 10 punts): 
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b.1.1. Experiència laboral en l'administració pública 
Es valorarà en funció del temps treballat en igual o similar categoria, mitjançant contracte de 
treball o nomenament de funcionari de carrera o interí degudament acreditat en la forma 
exposada. 
Aquest apartat es valorarà a raó de 0’10 punts per mes treballat. 
Acreditació: contracte de treball o nomenament acompanyat de certificació emesa per la 
Secretaria corresponent en el qual figure clarament període de serveis prestats i categoria 
professional. 
b.1.2) Experiència laboral en l'empresa privada 
Es valorarà en funció del temps treballat en igual o similar categoria, mitjançant contracte de 
treball o Certificat de l'Empresa acompanyat de certificat de vida laboral emès per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social. Aquest apartat es valorarà a raó de 0’05 punts per mes treballat. 
Acreditació: contracte de treball o nomenament acompanyat de certificació emesa per la 
Secretaria corresponent en el qual figure clarament període de serveis prestats i categoria 
professional. 
Acreditació en el supòsit d'autònoms: Haurà d'aportar-se els documents acreditatius d'alta i 
baixa en el REPTA, així com el certificat de períodes i epígraf de l'activitat d'alta emès per 
l'organisme competent. 
Acreditació altres activitats al·legades: es justificaran amb els corresponents certificats de 
l'organisme responsable de l'organització de l'activitat que es tracte. Queda a criteri del Tribunal 
l'acceptació o no d'aquestes activitats, en funció de la seua relació amb el contingut funcional 
de la convocatòria. 
b.2. Titulació (màxim 2) 
Es valorarà la possessió d'un títol acadèmic oficial d'igual o superior nivell a l'exigit en la 
convocatòria per a accedir a la plaça convocada, excloent el necessari per a l'accés, sempre que 
estiguen relacionats directament i inequívoca amb les funcions de la plaça objecte de 
convocatòria, segons l’escala següent: 
 

1 punt per cada titulació d'igual nivell a la requerida per a l'accés 

2 punts per títol acadèmic oficial de nivell superior a l'exigit en la 
convocatòria. 

 
b.3. Formació complementària (màxim 3 punts) 
Es valorarà la realització de cursos de formació relacionats amb la convocatòria que siguen 
oficials, de l'IVAP, col·legis professionals o homologats, d'acord amb la següent escala: 
 

- De 200 hores o més: 1 punt 

- De 100 a 199 hores: 0’75 punts 

- De 75 a 99 hores: 0’50 punts 

- De 50 a 74 hores: 0’25 punts 

- De 25 a 49 hores: 0’15 punts 

- De 15 a 24 hores: 0’10 punts 

 
Acreditació: certificació acreditativa de superació del curs, emesa per l'òrgan convocant. 
b.4. Valencià (màxim 1 punt) 
Es valoraran d'acord amb els títols establits per la Junta Qualificadora de Coneixements del 
Valencià, a raó de la següent escala. Aquests títols no seran acumulatius, només es valorarà el 
de major nivell: 
 

B1 0’25 punts 

B2 0’50 punts 

C1 0’75 punts 

C2 o superior 1 punt 

 
Acreditació: Certificació acreditativa de superació de nivell al·legat, emesos per la citada entitat. 
 
En cap cas es valoraran mèrits no acreditats documentalment. 
 
C) FASE D'ENTREVISTA PERSONAL (fins a 10 punts) 
Es realitzarà una entrevista que versarà sobre les funcions a exercir en el lloc objecte de la 
convocatòria, així com de la memòria presentada. Únicament passaran a aquesta fase el nombre 
de candidats que determine el tribunal, amb millor puntuació obtinguda en la suma de la fase 
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primera i segona. La valoració màxima de l'entrevista personal es fixa en 10 punts, que es 
distribuiran de la següent manera: 
 

4 punts Coneixement del lloc a desenvolupar 

2 punts Coneixement de l'entitat i la comarca 

4 punts Actitud i habilitats de comunicació 

  
7. QUALIFICACIONS FINALS 
La qualificació final definitiva vindrà determinada per la suma de les qualificacions obtingudes. 
En cas d'empat de puntuació de les persones aspirants aprovades, els criteris successius de 
desempat seran els següents: 
1.- Major puntuació obtinguda en la fase primera. 
2.- Major puntuació obtinguda en el concurs. 
 
8. PUBLICITAT DE LES LLISTES 
Una vegada determinades les qualificacions, l'Òrgan Tècnic de Selecció mitjançant anunci, 
publicarà en el tauler d'anuncis de la Mancomunitat el llistat amb la qualificació final, concedint-
los un termini de deu dies perquè formulen les reclamacions i les al·legacions que estimen 
pertinents en relació amb aquesta qualificació. 
 
9. RELACIÓ DE PERSONES APROVADES 
Resoltes les possibles al·legacions i esmenes, es farà pública la relació definitiva de les 
persones aspirants per ordre de puntuació que formen part de la borsa de treball. 
 
10. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA BORSA 
Per a la contractació de personal en la crida es respectarà l'ordre rigorós de puntuació obtingut 
per les persones aspirants en el procés selectiu. 
En cas de ser nomenat-da i renunciar justificadament, es passarà a ocupar l'últim lloc del llistat. 
Es consideren renúncies justificades les exposades en l'article 17.1 de l'Ordre 18/2018, de 19 de 
juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques, sobre regulació de borses d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs 
de treball de l'Administració de la Generalitat, amb les especificitats següents: 
a) En cas que la persona aspirant a qui li corresponga la crida es trobe embarassada, i l'informe 
de salut laboral fóra no apte, o apte amb restriccions per motiu de risc per al seu embaràs, es 
procedirà́ a la seua contractació i s'iniciarà la tramitació de la situació per risc d'embaràs o 
permís corresponent, o l'adaptació que fòra necessària. No obstant això, si la interessada desitja 
rebutjar l'oferta, es considerarà causa justificada i mantindrà́ el seu ordre en la borsa d'ocupació. 
b) En cas que les persones aspirants a qui els corresponga la crida es troben en situació que, 
en cas d'estar en actiu, done dret a permís per maternitat, paternitat o adopció, es procedirà́ a la 
seua contractació sense perjudici que el servei s'inicie una vegada finalitzat el permís, si el 
contracte es troba encara vigent. 
No obstant això, si les persones interessades desitgen rebutjar l'oferta, es considerarà causa 
justificada i mantindran el seu ordre en la borsa d'ocupació. 
c) En els supòsits i termes establits en la normativa vigent en els casos de les víctimes de 
violència de gènere, podran renunciar al nomenament o contracte, amb l'únic dret de romandre 
en la borsa de treball en el seu ordre mentre dure aquesta situació. 
La concurrència de tals causes haurà de provar-se per qualsevol mitjà admissible en Dret. 
La persona aspirant haurà d'aportar el corresponent justificant en un termini no superior a DOS 
(2) DIES HÀBILS. En aquests casos es declararà a la persona aspirant en situació de “no 
disponible” i no formarà part de futures crides mentre romanga en aquesta situació. Per a 
recuperar la situació de disponible, la persona interessada haurà de comunicar-ho per registre 
d'entrada de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. 
Les persones aspirants incloses en la borsa no tindran més dret que la preferència en la crida 
als quals els succeeixen en la llista en el moment en què la Mancomunitat haja d'acudir per 
alguna causa legal a la borsa objecte de convocatòria. 
Es consideren causes d'exclusió de la borsa: 
a) La  sol·licitud per part de l'interessat. 
b) Quan es produïsca rebuig injustificat. 
c) Quan efectuat una crida s'abstinga de contestar en el temps estipulat. 
d) El cessament voluntari durant la relació laboral, amb independència del temps que 
s'hagen prestat serveis. 
i) Les rescissions de la relació contractual motivades per acomiadaments disciplinaris o 
separacions del servei. 
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Finalitzada la vigència del nomenament, la Mancomunitat podrà efectuar nou nomenament en 
favor del mateix aspirant o bé acudir al següent de la llista, condició aquesta que accepten 
expressament els aspirants en ocasió de la presentació de les instàncies. 
La borsa tindrà vigència indefinida en tant no es constituïsca una nova borsa. 
Els Ajuntaments de la Mancomunitat adherits a aquesta borsa faran ús d'ella quan així ho 
consideren i en els mateixos termes de funcionament que s'especifiquen en aquestes bases. La 
crida de la llista en vigor serà per rigorós ordre de sol·licitud d'ús per part de cada entitat. 
 
11. NORMATIVA I RECURSOS 
1. La convocatòria es regirà, en allò no previst per aquestes Bases, per la normativa bàsica 
estatal sobre Ocupació Pública continguda al Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, 
pels articles que mantenen la seua vigència del Text Refós de les Disposicions Vigents en 
Matèria de Règim Local (TRRL) aprovat per Reial decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril; pels 
articles que mantenen la seua vigència de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local (LRBRL); pel Reial decret 896/91, de 7 de juny; pel Reial decret 364/95, de 10 de 
març, així com per la normativa autonòmica valenciana sobre Funció Pública en vigor i que no 
s'opose a l'establit en la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la 
Funció Pública Valenciana; i altres normes que resulten d'aplicació. 
2. Contra les presents bases i la convocatòria, els acords aprovatoris de la qual són definitius 
en la via administrativa, podran interposar-se per les persones interessades legitimades: 
A. Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l'òrgan municipal que va dictar l'acte. El 
termini per a interposar aquest recurs serà d'un mes, comptador des de l'endemà a la publicació 
de les presents bases. Interposat el recurs, no podrà interposar-se recurs contenciós 
administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s'haja produït la seua desestimació per 
silenci pel transcurs d'un mes, comptador des de la data de la seua interposició, sense haver-
se notificat la seua resolució, en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa. 
B. Recurs contenciós administratiu, directament, davant els Jutjats del Contenciós 
Administratiu de la província de València. El termini per a interposar el recurs és: 
• De dos mesos, comptadors des de la publicació de les presents bases, si no s'ha interposat el 
potestatiu recurs de reposició. 
• De dos mesos, comptadors des del dia que es va notificar la resolució expressa del recurs de 
reposició, o de sis mesos, comptadors a partir del transcurs d'un mes des de la interposició del 
recurs de reposició sense haver-se notificat resolució expressa del mateix. 
3. Contra les resolucions i els actes de tràmit que no posen fi a la via administrativa, quan 
aquests últims decidisquen directament o indirecta el fons de l'assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procediment, produïsquen indefensió o perjudici irreparable a 
drets i interessos legítims, podrà interposar-se per les persones interessades el recurs d'alçada 
en el termini d'un mes davant l'òrgan que va nomenar l'Òrgan Tècnic de Selecció. 
4. Si tinguera entrada “al·legació suggeriment, reclamació o petició de revisió" per escrit sobre 
la puntuació atorgada per l'Òrgan Tècnic de Selecció o una altra circumstància relativa al 
desenvolupament de les proves durant els 10 dies següents a la publicació de les puntuacions 
de cada fase, serà l'Òrgan Tècnic de Selecció el que decidirá sobre elles en la següent sessió, 
ressenyant-ho en la corresponent acta, tot açò sense perjudici de l'establit en aquesta Base 12 
quant a la interposició de recursos, que es regirà per les normes generals sobre procediment i 
règim jurídic de les Administracions Públiques. 
5. La presentació d'instàncies sol·licitant prendre part en la convocatòria constitueix submissió 
expressa de les persones aspirants a les presents bases reguladores, que tenen la consideració 
de llei de la convocatòria. 
6. L'Òrgan Tècnic de Selecció queda facultat per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre 
els acords necessaris per al bon ordre de la convocatòria, en tot allò no previst en les presents 
bases i disposicions vigents que regulen la matèria. 
 

Resultant que aquestes bases s’han informat favorablement per la Mesa de Negociació, en 
sessió de data 3 de febrer de 2021.  
 
Vist l'informe emès per la secretària-interventora de la Mancomunitat, de data 1 de febrer de 
2021 
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per MAJORIA, amb el vot EN 
CONTRA (1 vot del representant del grup Compromís) i a favor (10 vots de la resta), 
ACORDA: 
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PRIMER. Aprovar la convocatòria i les bases específiques que han de regir la 
convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de promotor/a igualtat (grup B), 
mitjançant el sistema de concurs-oposició. 
 
SEGON. Facultar la Presidència de la Mancomunitat per a realitzar totes aquelles 
actuacions que calguen per a l'execució d'aquest acord. 
 
TERCER. Publicar les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu, un 
extracte de les mateixes en el BOP de València, en el Tauler d'anuncis de la Seu 
electrònica de la Mancomunitat, així com en la pàgina Web. 
 
QUART. Notificar el present acord al Departament de Recursos Humans.» 

 --------------------------- 
INTERVENCIONES  
(…/...) 
 

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

7.- APROVACIÓ DE LAS BASES REGULADORES PER A  LA CREACIÓ DE 
BORSA DE TREBALL DE PERSONAL TÉCNIC PER AL DESENVOLUPAMENT Y 
EXECUCIÓ DE PROGRAMES D’ACORDS TERRITORIALS PER L’OCUPACIÓ DE 

L’HORTA SUD. EXPT. 714383Z 
 
Vista la necessitat de formar una Borsa de Treball per a funcionaris-es interins de programes 
per al desenvolupament i execució del programa d'Acords territorials per l'ocupació de l'Horta 
Sud 
 
Atés que l’art. 8.j) dels Estatuts de la Mancomunitat, atribueix al Ple l'aprovació de les bases 
que regiran les proves d'accés a la funció pública de la Mancomunitat. 
 
Vista la delegació de competències atorgada pel Ple en sessió de data 4 de novembre de 
2015, en referència a l'art. 8.j) dels estatuts, a la Junta de Govern Local. 
 
Examinades les bases específiques que han de regir la convocatòria per a la creació de 
personal tècnic per a Acords territorials per l’ocupació mitjançant el sistema de concurs-
oposició, que transcrites literalment diuen: 
 
BASES ESPECÍFIQUES RECTORES DEL PROCÉS SELECTIU QUE HA DE REGIR LA 
CONSTITUCIÓ DE BORSES D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC PER A ACORDS TERRITORIALS PER L'OCUPACIÓ 
 
 
PRIMERA. - OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
És objecte de la present convocatòria regular la constitució de borses de treball per a personal tècnic 
(grup A, subgrup A2) per a futurs nomenaments com a funcionaris/es interins/es de programes, 
previstos en l'article 10.1 c) del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i sobre la base de la línia de subvencions 
destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local a la 
Comunitat Valenciana. 
El sistema de selecció serà el de concurs-oposició i es desenvoluparà un procés selectiu per a 
cadascun dels següents perfils. 

• Personal tècnic d'ocupació i desenvolupament comarcal. 

• Personal tècnic de consolidació d'empreses. 

• Personal tècnic d'informàtica. 
 
SEGONA. - REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS 
Per a ser admesos/es al procés selectiu els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits, referits 
en el moment de la finalització del termini de presentació d'instàncies i gaudir-ne durant tot el procés 
selectiu: 
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a) Tindre nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o la de qualsevol 
d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals, celebrats per la Unió Europea i 
ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors-es en els termes en què 
aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea. 

b) Estar en possessió de títol universitari relacionat amb el lloc al qual s'opta abans de la data en què 
acabe el termini d'admissió d'instàncies. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà 
d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació. 

• Per al lloc de personal tècnic d'ocupació i desenvolupament comarcal:  
estar en possessió de titulació universitària en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, 
Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans, Ciències del Treball, Dret, 
Treball Social, Educació Social, Geografia i Història, Sociologia o similar.  
 

• Per al lloc de Personal tècnic de consolidació d'empreses:  
estar en possessió de titulació universitària en Economia, Finances i Comptabilitat, Administració i 
Direcció d'Empreses, Enginyeria en Tecnologies Industrials, o similar. 
 

• Per al lloc de personal tècnic d'informàtic:  
estar en possessió de titulació universitària en Informàtica, Ciències de Dades, Telemàtica, 
Matemàtiques o similar. 
 

c) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques. 

d) Tindre complits els 16 anys d'edat, i no excedir de l'edat de jubilació forçosa. 

e) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, 
ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució 
judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el qual haguera sigut separat-da o inhabilitat-
da. En el cas de tindre nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat-da o en situació 
equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, 
en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública. 

f) Disposar de permís de conducció A, A1, A2 o B.  

g) L'incompliment per part de les persones aspirants d'aquests requisits i condicions comportarà 
l'exclusió del procés de selecció. 

 
TERCERA. – FUNCIONS 
El desenvolupament dels llocs de treball es durà a terme en els espais i municipis a determinar per la 
Mancomunitat, al llarg dels 20 municipis mancomunats a la comarca de l'Horta Sud, sobre la base de 
les següents funcions: 
 

1. Personal tècnic d'ocupació i desenvolupament comarcal 

• Dotar de contingut tècnic a l'observatori industrial. 

• Promoció d'accions per a la creació i millora de les xarxes associatives empresarials. 

• Prospecció empresarial. 

• Difusió i estímul de les potencials oportunitats de creació d'activitat entre persones 
desocupades, promotores, emprenedores i institucions col·laboradores. 

• Promoció de l’emprenedoria. 

• Anàlisi i posada en marxa de noves fórmules d'incorporació al mercat de treball.   

• Planificació, disseny i desenvolupament d'activitats, accions i eines per a la creació d'ocupació 
i la inserció laboral. 

 
2. Personal tècnic de consolidació d'empreses 

• Assessorament, anàlisi i avaluació integral de la gestió empresarial, especialment de 
l'àmbit econòmicofinancer. 

• Intervenció en empreses en situació de risc. 

• Disseny d'estratègies empresarials, inventari de recursos i elaboració de plans i objectius. 

• Assessorament, suport i acompanyament tècnic en l'inici i consolidació de projectes 
empresarials.  

• Elaboració de Plans d'empresa i viabilitat del projecte empresarial. 
 

3. Personal tècnic en informàtica 

• Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals. 

• Administració de serveis d'Internet. 
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• Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web. 

• Sistemes de gestió d'informació. 

• Manteniment del portal de l'observatori industrial 
 
Tots els perfils, en general: 

• Itineràncies pels municipis de la comarca. 

• Elaboració d'informes, memòries i documents de treball. 

• Elaboració i impartició d'accions formatives. 

• Qualssevol altres que li siguen encomanades per els/les responsables del  programa en 
el marc de les seues funcions generals. 

 
QUARTA. - SOL·LICITUDS I PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA 
El termini de presentació d'instàncies serà de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà al de la 
publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. 
Les sol·licituds per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran a la presidenta de la 
Mancomunitat.   
 
Les instàncies podran presentar-se: 
 
- Tramitació electrònica: a través de la seu electrònica de la Mancomunitat de l'Horta Sud 
https://mancohortasud.sedipualba.es en carpeta “Catàleg de tràmits” (caldrà estar en possessió de 
certificat digital d'usuari-a expedit per l'ACCV, FNMT o DNI electrònic). En cas de disposar solament de 
Clau PIN, aquesta li permetrà presentar la documentació, però no signar-la, per la qual cosa disposarà 
d'uns dies (indicació Seu Electrònica) per a personar-se en les dependències de la Mancomunitat 
(Registre) i signar. Transcorreguts els dies indicats, la sol·licitud quedarà anul·lada. 
 
- En el Registre General d'Entrada de la Mancomunitat, situat al carrer Cervantes, 19, de Torrent, 
utilitzant el model d'instància que figura en la convocatòria. 
 
- Mitjançant el procediment determinat en l'article 16 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
 
En el termini estipulat per a la presentació d'instàncies i, acompanyant a aquesta, les persones aspirants 
hauran de presentar els següents documents i en el següent ordre: 
 

• Resguard de l'ingrés bancari en l'entitat CAIXA POPULAR, en el compte de la 
Mancomunitat, núm: ES45 3159 0013 9121 5255 2127 efectuat directament o per 
transferència de l'import dels drets d'examen que d'acord amb l'ordenança en vigor 
són 50 €, on constarà el nom de la persona aspirant i el lloc al qual s'opta.  

• Titulació exigida en la convocatòria. 
• Informe de vida laboral actualitzada. 

• Memòria-projecte. 
• Relació de mèrits que s'aporten per a la baremació, acompanyats de la seua 

documentació acreditativa. L'informe de vida laboral no és document acreditatiu 
suficient dels mèrits.  

• Permís de conducció A, A1, A2 o B. 
 
No s'admetrà cap documentació acreditativa que es presente una vegada conclòs el termini de 
presentació d'instàncies. 
 
L'acreditació de l'experiència laboral haurà de fer-se necessàriament mitjançant certificat d'empresa i/o 
contractes de treball que complementen fefaentment aquesta experiència laboral, i/o certificat de 
funcions del lloc de treball exercit, amb indicació del període treballat. En el cas d'haver prestat serveis 
en l'Administració Púbica, per a la justificació de l'acreditació, s'acompanyarà certificació emesa per la 
Secretaria corresponent en el qual figure clarament període de serveis prestats i categoria professional. 
 
De conformitat amb l'establit en el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, 
les persones amb discapacitat admeses en igualtat de condicions que la resta de les persones 
aspirants, ho hauran de fer constar en la sol·licitud amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i 
mitjans necessaris per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta de participants. 
 

https://mancohortasud.sedipualba.es/
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A aquest efecte, segons estableix l'article 59.2 de la TREBEP (Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic) s'adoptaran per a les persones amb la condició legal de persona discapacitada que ho sol·liciten, 
les mesures necessàries per a establir les adaptacions i ajustaments raonables de temps i mitjans en 
el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les 
necessitats de la persona amb discapacitat. 
Les bases de la present convocatòria es publicaran en el tauler d'anuncis de la Corporació, en la pàgina 
web, així com un extracte de les mateixes en el BOP. Les altres actuacions que deriven del procés 
selectiu tals com a designació del tribunal, data d'examen, llistes provisionals i definitives i qualificacions 
es publicaran en el Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Mancomunitat 
(https://mancohortasud.sedipualba.es/), així com en la pàgina Web (www.mancohortasud.es) 
 
CINQUENA. - ADMISSIÓ DE PERSONES ASPIRANTS 
Expirat el termini de presentació d'instàncies, la Mancomunitat dictarà resolució declarant aprovat el 
llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses i que es publicarà en el tauler d'anuncis de la 
corporació i en la pàgina web. 
Contra aquesta resolució es podrà presentar escrit d'al·legació i/o reclamació en el termini de 5 dies 
hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de les llistes. 
Si es presenta escrit d'al·legació i/o reclamació serà acceptat o rebutjat en la resolució per la qual 
s'aprova el llistat definitiu, que es publicarà en els mateixos llocs indicats per al llistat provisional. 
En el cas que no es presente escrit d'al·legació i/o reclamació alguna, el llistat provisional d'aspirants 
admesos i exclosos quedarà elevat automàticament a definitiu. 
En tot cas, amb l'objecte d'evitar errors i en supòsit de produir-se’n, possibilitar l'al·legació dins del 
termini i en la forma escaient, els i les aspirants comprovaran, no solament que no figuren en la relació 
d'exclosos, sinó, a més, que els seus noms consten en la d'admesos. 
Si en algun moment del procés selectiu arribara a tindre coneixement el tribunal que algú dels o de les 
aspirants no posseeix la totalitat dels requisits exigits en aquestes bases, prèvia audiència de 
l'interessat o interessada, es proposarà la seua exclusió a la presidenta de la Mancomunitat, indicant 
les inexactituds o falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió a les proves selectives. 
L'ordre d'intervenció de les persones aspirants en aquelles ocasions que no es puguen realitzar 
conjuntament serà l'alfabètic, donant començament per la persona aspirant que inicie el seu primer 
cognom per la lletra «B», d'acord amb la Resolució de 21 de juliol de 2020, de la Secretaria d'Estat 
de Política Territorial i Funció Pública, per la qual es publica el resultat del sorteig al fet que es 
refereix el Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració de l'Estat (BOE 
nº 201, 24-07-2020). 
 
SISENA. - ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ 
L'Òrgan Tècnic de Selecció estarà constituït pels següents membres, complint tots ells l'establit en el 
Reial decret 896/91, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims al 
fet que ha d'ajustar-se el procediment de selecció del personal funcionari de l'administració local, quant 
a posseir titulació igual o superior a la requerida per al lloc de treball: 
Presidència 
Titular: Personal funcionari de carrera amb un nivell de titulació igual o superior a la requerida per a la 
plaça que es convoca. 
Suplent: Personal funcionari de carrera amb un nivell de titulació igual o superior a la requerida per a la 
plaça que es convoca. 
Secretaria 
Titular: Personal funcionari de carrera amb un nivell de titulació igual o superior a la requerida per a la 
plaça que es convoca. 
Suplent: Personal funcionari de carrera amb un nivell de titulació igual o superior a la requerida per a la 
plaça que es convoca. 
Vocals (Tres): 
Personal funcionari de carrera amb titulació igual o superior a la requerida per a la plaça que es convoca 
i corresponent en la mateixa àrea de coneixements. 
Juntament amb les persones titulars haurien de nomenar-se els seus suplents. Es podran nomenar 
assessors-es en el cas que fóra necessari. 
L'Òrgan Tècnic de Selecció no podrà constituir-se ni actuar vàlidament en cadascuna de les seues 
sessions si no assisteixen més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, i en 
tot cas la Presidència i la Secretaria. 
Les i els membres de l'Òrgan Tècnic de Selecció haurien d'abstindre’s d'intervindre, notificant-ho a 
l'autoritat convocant, i les persones aspirants podran promoure la seua recusació, quan concórreguen 
les circumstàncies previstes en l'article 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 5 de novembre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic. 
 

https://mancohortasud.sedipualba.es/
http://www.mancohortasud.es/
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SETENA. - PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
S'estableix un sistema de selecció de concurs-oposició en tres fases: 
• Fase primera: valoració de la memòria- projecte. 
• Fase segona: valoració de mèrits. 
• Fase tercera: entrevista i defensa de la memòria. 
 
7.1 FASE PRIMERA: (Puntuació màxima: 20 punts) 
Coneixements teòrics i pràctics: Obligatori i eliminatori. 
Presentació al costat de la instància d'un document que relate un projecte tècnic individual, on 
s'arreplegue el disseny d'un pla de treball o una acció concreta, relacionada amb el lloc a què opten.  
El document ha de ser d'un màxim de sis pàgines (tres fulls per les dues cares), escrites en lletra Arial 
11, interlineat senzill i marges estàndard.  
La valoració de la memòria es realitzarà amb els següents criteris: 
 

coneixements en la matèria Fins a un màxim de 4 punts 

concreció Fins a un màxim de 4 punts 

metodologia Fins a un màxim de 4 punts 

innovació Fins a un màxim de 4 punts 

aplicació a la comarca Fins a un màxim de 4 punts 

 
Es requerirà una puntació mínima de 10 punts en aquesta fase per a passar a la fase segona. 
 
7.2 FASE SEGONA (Puntuació màxima 20 punts) 
La segona fase consistirà en la valoració dels mèrits del candidat o candidata directament relacionats 
amb el lloc a què s'opta. 
L'acreditació de l'Experiència Laboral haurà de fer-se necessàriament mitjançant vida laboral expedida 
per la Tresoreria General de la Seguretat Social i, certificat d'empresa i /o nòmines i /o contractes de 
treball que complementen fefaentment aquesta experiència laboral, així com certificat de funcions del 
lloc de treball exercit. 
 A.- EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: (Puntuació màxima 14 punts) 
A.1) Per cada mes complet, o fracció superior a quinze dies, de serveis prestats en l'àmbit públic o 
privat, en llocs d'igual categoria i naturalesa a què s'opta, acreditat mitjançant la certificació 
corresponent expedida per l'organisme o ens públic competent. 
Puntuació: 0,20 punts per mes. 
A l'efecte de les presents bases per serveis prestats s'entendran els realitzats en virtut de contracte 
laboral o administratiu, reduint-se proporcionalment, si escau, el prestat a temps parcial. 
 
B. FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: (Puntuació màxima 5 punts) 
Per formació, en cursos i seminaris, congressos i jornades sempre que es troben directament 
relacionats amb les tasques a desenvolupar i que hagen sigut realitzats per administracions, 
corporacions o institucions de caràcter públic, fins i tot els organitzats per col·legis professionals, 
organitzacions sindicals i entitats privades homologades a aquest efecte per les administracions 
públiques; acreditat mitjançant el títol oficialment expedit o, si escau, certificació expedida per 
l'organisme competent, en tots dos casos amb especificació d'hores, es valoraran d’acord amb la tau la 
següent: 
 

- De 40 a 100 hores de duració: 0,20 punts 
- De 101 a 200 hores de duració: 0,50 punts 
- De 201 a 300 hores de duració: 1,00 punts 
- De 301 hores o més: 1,50 punts 

 
Els cursos de menys de 40 hores de duració, no es computaran. Així mateix, no es valoraran aquells 
on no s'especifiquen les hores. 
C. VALENCIÀ: (Puntuació màxima 1 punt) 
El coneixement del valencià es valorarà únicament amb l'acreditació d'estar en possessió del 
corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 
d’acord amb l’escala següent (només es valorarà el de major nivell): 
 

B1 0’25 punts 
B2 0’50 punts 
C1 0’75 punts 
C2 o superior 1 punt 
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7.3 FASE TERCERA: (Puntuació màxima: 10 punts) 
Únicament passaran a aquesta fase el nombre de candidatures que determine el tribunal amb millor 
puntuació obtinguda en la suma de la fase primera i segona. 
La valoració màxima de l'entrevista personal es fixa en 10 punts, que es distribuiran de la següent 
manera: 
 

4 punts Coneixement del lloc a desenvolupar 
2 punts Coneixement de l'entitat i la comarca 
4 punts Actitud i habilitats de comunicació 

 
 
OCTAVA. - QUALIFICACIONS FINALS 
La qualificació final definitiva vindrà determinada per la suma de les qualificacions obtingudes. 
En cas d'empat de puntuació de les persones aspirants aprovades, els criteris successius de desempat 
seran els següents: 
1.- Major puntuació obtinguda en la fase primera. 
2.- Major puntuació obtinguda en el concurs. 
 
NOVENA. - PUBLICITAT DE LES LLISTES 
Una vegada determinades les qualificacions, l'Òrgan Tècnic de Selecció mitjançant anunci, publicarà 
en el tauler d'anuncis de la Mancomunitat la llista amb la qualificació final, concedint-los un termini de 
deu dies perquè formulen les reclamacions i al·legacions que estimen pertinents en relació amb aquesta 
qualificació. 
 
DÈCIMA. - RELACIÓ DE PERSONES APROVADES 
Resoltes les possibles al·legacions i esmenes, es farà pública la relació definitiva de les persones 
aspirants per ordre de puntuació que formen part de la borsa de treball. 
 
ONZENA. - RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA BORSA 
Per a la contractació de personal en la crida es respectarà l'ordre rigorós de puntuació obtingut per les 
persones aspirants en el procés selectiu. 
En cas de ser nomenat-da i renunciar-hi justificadament, es passarà a ocupar l'últim lloc del llistat. 
Es consideren renúncies justificades les exposades en l'article 17.1 de l'Ordre 18/2018, de 19 de juliol, 
de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, 
sobre regulació de borses d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de 
l'Administració de la Generalitat, amb les especificitats següents: 
a) En cas que l'aspirant a qui li corresponga la crida es trobe embarassada, i l'informe de salut laboral 
fóra no apte, o apte amb restriccions per motiu de risc per al seu embaràs, es procedirà́ a la seua 
contractació i s'iniciarà la tramitació de la situació per risc d'embaràs o permís corresponent, o 
l'adaptació que fóra necessària. No obstant açò, si la interessada desitja rebutjar l'oferta, es considerarà 
causa justificada i mantindrà́ la seua ordre en la borsa d'ocupació. 
b) En cas que les persones aspirants a els qui corresponga la crida es troben en situació que, en cas 
d'estar en actiu, donaria dret a permís per maternitat, paternitat o adopció, es procedirà́ a la seua 
contractació sense perjudici que el servei s'inicie una vegada finalitzat el permís, si el contracte es troba 
encara vigent. 
No obstant açò, si les persones interessades desitgen rebutjar l'oferta, es considerarà causa justificada 
i mantindran la seua ordre en la borsa d'ocupació. 
c) En els supòsits i termes establits en la normativa vigent en els casos de les víctimes de violència de 
gènere, podran renunciar al nomenament o contracte, amb l'únic dret de romandre en la borsa de treball 
en la seua ordre mentre dure aquesta situació. 
La concurrència d’aquestes causes haurà de provar-se per qualsevol mitjà admissible en Dret. 
La persona aspirant haurà d'aportar el corresponent justificant en un termini no superior a DOS (2) DIES 
HÀBILS. En aquests casos es declararà a la persona aspirant en situació de “no disponible” i no formarà 
part de futures crides mentre romanga en aquesta situació. Per a recuperar la situació de disponible, la 
persona interessada haurà de comunicar-ho per registre d'entrada de la Mancomunitat Intermunicipal 
de l'Horta Sud. 
Les persones aspirants incloses en la borsa no tindran més dret que la preferència en la crida a  les 
quals els succeeixen en la llista en el moment en què la Mancomunitat haja d'acudir per alguna causa 
legal a la borsa objecte de convocatòria. 
Es consideren causes d'exclusió de la borsa: 
 

a) La sol·licitud per part de la persona interessada. 
b) Quan es produïsca rebuig injustificat. 
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c) Quan efectuat una crida s'abstinga de contestar en el temps estipulat. 
d) El cessament voluntari durant la relació laboral, amb independència del temps que s'hagen 

prestat serveis. 
Finalitzada la vigència del nomenament, la Mancomunitat podrà efectuar nou nomenament en favor del 
mateix aspirant o bé acudir al següent del llistat, condició aquesta que accepten expressament els 
aspirants en ocasió de presentació de les instàncies. 
La borsa tindrà vigència indefinida en tant no es constituïsca una nova borsa. 
 
DOTZENA. - NORMATIVA I RECURSOS 
1. La convocatòria es regirà, en allò no previst per aquestes Bases, per la normativa bàsica estatal 
sobre Ocupació Pública continguda al Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, pels articles 
que mantenen la seua vigència del Text Refós de les Disposicions Vigents en Matèria de Règim Local 
(TRRL) aprovat per Reial decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril; pels articles que mantenen la seua 
vigència de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL); pel Reial 
decret 896/91, de 7 de juny; pel Reial decret 364/95, de 10 de març, així com per la normativa 
autonòmica valenciana sobre Funció Pública en vigor i que no s'opose a l'establit en la Llei 10/2010, de 
9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana; i altres normes que 
resulten d'aplicació. 
2. Contra les presents bases i la convocatòria, els acords aprovatoris de la qual són definitius en la via 
administrativa, podran interposar-se per les persones interessades legitimades: 
A. Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l'òrgan municipal que va dictar l'acte. El termini 
per a interposar aquest recurs serà d'un mes, comptador des de l'endemà a la publicació de les presents 
bases. Interposat el recurs, no podrà interposar-se recurs contenciós administratiu fins que aquell siga 
resolt expressament o s'haja produït la seua desestimació per silenci pel transcurs d'un mes, comptador 
des de la data de la seua interposició, sense haver-se notificat la seua resolució, en aquest cas quedarà 
expedita la via contenciosa administrativa. 
B. Recurs contenciós administratiu, directament, davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de la 
província de València. El termini per a interposar el recurs és: 
• De dos mesos, comptadors des de la publicació de les presents bases, si no s'ha interposat el 
potestatiu recurs de reposició. 
• De dos mesos, comptadors des del dia que es va notificar la resolució expressa del recurs de reposició, 
o de sis mesos, comptadors a partir del transcurs d'un mes des de la interposició del recurs de reposició 
sense haver-se notificat resolució expressa del mateix. 
3. Contra les resolucions i els actes de tràmit que no posen fi a la via administrativa, quan aquests 
últims decidisquen directament o indirecta el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de 
continuar el procediment, produïsquen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, 
podrà interposar-se per les persones interessades el recurs d'alçada en el termini d'un mes davant 
l'òrgan que va nomenar l'Òrgan Tècnic de Selecció. 
4. Si tinguera entrada “al·legació suggeriment, reclamació o petició de revisió" per escrit sobre la 
puntuació atorgada per l'Òrgan Tècnic de Selecció o una altra circumstància relativa al 
desenvolupament de les proves durant els 10 dies següents a la publicació de les puntuacions de cada 
fase, serà l'Òrgan Tècnic de Selecció el que decidisca sobre les mateixes en la següent sessió, 
ressenyant-ho en la corresponent acta, tot açò sense perjudici d’allò establit en aquesta Base 12 quant 
a la interposició de recursos, que es regirà per les normes generals sobre procediment i règim jurídic 
de les Administracions Públiques. 
5. La presentació d'instàncies sol·licitant prendre part en la convocatòria constitueix submissió expressa 
de les persones aspirants a les presents bases reguladores, que tenen la consideració de llei de la 
convocatòria. 
6. L'Òrgan Tècnic de Selecció queda facultat per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els 
acords necessaris per al bon ordre de la convocatòria, en tot allò no previst en les presents bases i 
disposicions vigents que regulen la matèria. 
 

Atés que les bases han sigut informades favorablement per la Mesa de Negociació, en sessió 
de data 3 de febrer de 2021.  
 
Vist l'informe emès per la secretària-interventora de la Mancomunitat, de data 1 de febrer de 
2021. 
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern por MAJORIA, amb el vot EN 
CONTRA  (1 vot de la representant del grup Compromís) i A FAVOR (10 vots de la resta), 
ACORDA: 
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PRIMER. Aprovar la convocatòria i les bases específiques que han de regir la 
convocatòria per a la creació d'una Borsa de Treball de Tècnics-es  per al 
desenvolupament i execució del programa d'Acords territorials per l'ocupació de l'Horta 
Sud (grup A, Subgrup A2) mitjançant el sistema de concurs-oposició. 
 
SEGON. Facultar la Presidència de la Mancomunitat per a realitzar totes aquelles 
actuacions que calguen per a l'execució d'aquest acord. 
 
TERCER. Publicar les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu, un 
extracte d’elles en el BOP de València, en el Tauler d'anuncis de la seu electrònica de 
la Mancomunitat, així com en la pàgina Web. 
 
QUART. Notificar el present acord al Departament de Recursos Humans. » 

--------------------------- 
INTERVENCIONS  
(…/...) 
 

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

8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
La presidenta, després de constatar que no hi ha precs ni preguntes per part dels assistents, 
passa a comentar diversos temes: 
 
Respecte als Estatuts, ja estan pràcticament finalitzats per a portar a Ple; encara que no s'ha 
pogut acabar l'expedient per a portar a la Comissió d'Hisenda i al Ple del 17 de febrer. 
 
L'explicació dels Pactes, ja s'ha comentat en el punt de la bossa. 
 
En quant al tema de la RPT, s'està ja en el detall individual i s'espera que en breu es puga 
aprovar en Ple. 
 
Respecte al Consorci de Serveis Socials, hi havia una reunió prevista amb la Direcció General 
d'Infraestructures a la qual anaven a assistir tots els membres del consorci inclosa ACYPSA, 
que és l'associació que porta el Centre d'Aldaia; sembla que ja hi ha una solució prevista però 
per la situació actual de la pandèmia s'ha hagut de retardar la reunió. 
 
Un altre dels punts en els quals s'està treballant és el de les Llars Socials, per a persones 
sense sostre. Es va passar una enquesta per part del Servei de Coordinació als municipis per 
a sondejar les necessitats dels municipis a la qual només han contestat 8 d'ells. Hi ha diversos 
enfocaments, uns cap a la violència de gènere i altres a les persones sense sostre, amb 
addiccions i altres cap a famílies que hagen pogut patir un desnonament. S'ha visitat un centre 
situat a Torrent, en la zona del Vedat que porta la Fundació Nova Terra, que gestiona d'una 
forma eficaç l'acompanyament de l'usuari fins que troba un treball. El problema radica en el 
fet que aquesta entitat no recolliria el tema de famílies, dones amb violència de gènere ni 
persones sense sostre amb addiccions; a més de tindre un cost elevat. Es continuarà estudiant 
el tema per a valorar totes les opcions. 
 
A nivell de pressupostos, hi ha pocs canvis respecte a l'exercici anterior. Hi ha hagut contactes 
amb els perceptors de subvencions de la Mancomunitat; algunes s'han minorat perquè la 
justificació no ha sigut l'adequada. La pujada més important és la de la Fundació Horta Sud, 
amb la qual a més existeix un Conveni signat, sobretot perquè es posarà en marxa l'Agenda 
Urbana Comarcal, en la qual a més de la participació de la Mancomunitat s'ha demanat suport 
a la Diputació de València a l'ésser un projecte pilot de cohesió territorial, exportable a altres 
comarques. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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I, sense més assumptes a tractar, a les 14:35 hores, la presidenta alça la sessió, cosa de la 
qual, jo com secretària, certifique. 
 
 

Vistiplau 
La presidenta 

 Eva Ángela Sanz Portero 

 
La secretària-interventora 
 Mª Amparo Gimeno Pons 

 


