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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA, EL DIA 
19 DE FEBRER DE 2021, PEL PLE DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 
 
A Torrent, a les 17:10 hores del dia 19 de febrer de 2021, es reuneixen telemàticament, 
els membres del Ple de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, a fi de celebrar 
per videoconferència, en primera convocatòria, la sessió extraordinària, prèviament 
convocada i notificada per a aquest dia, d'acord amb el que disposa l'article 46.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
Presideix la sessió Eva Ángela Sanz Portero, assistida de la secretària-interventora Mª 
Amparo Gimeno Pons, estan presents de manera telemàtica les persones que a 
continuació es relacionen 

 

GRUP 
POLÍTIC 

MUNICIPI 

 Ajuntament d'Alaquàs 

PSOE Antonio Saura Martín Campos (alcalde) 

PSOE Francisco Javier Evangelista Giménez (2n vocal) 

  

 Ajuntament d'Albal 

PSOE Ramón Marí Vila (alcalde) 

PSOE Mª Dolores Martínez Sanchis (2a vocal) 

  

 Ajuntament d'Alcàsser 

PSOE Eva Isabel Zamora Chanzá (alcaldessa) 

PSOE Francisca Abella Rebull (2a vocal) 

  

 Ajuntament d'Aldaia 

PSOE Guillermo Luján Valero (alcalde) 

PSOE Empar Folgado Ros (2a vocal) 

  

 Ajuntament d'Alfafar 

PP Juan Ramón Adsuara Monlleó (alcalde) 

PP Josefa Carreño Rodríguez (2a vocal) 

  

 Ajuntament de Benetússer 

PSOE Eva Sanz Portero (alcaldessa) 

PSOE 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) 

  

 Ajuntament de Lloc Nou de la Corona 

PP Rubén Molina Fernández (2n vocal) 

  

 Ajuntament de Manises 

COMPROMÍS Jesús María Borrás Sanchis (alcalde) 

PODEM Rafael Mercader Martínez (2n vocal) 
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 Ajuntament de Massanassa 

PP Francisco Comes Monmeneu (alcalde) 

PP Israel Alfonso Sargues (2n vocal) 

  

 Ajuntament de Mislata 

PSOE Carlos Fernández Bielsa (alcalde) 

PSOE Mª Luisa Martínez Mora (2a vocal) 

  

 Ajuntament de Paiporta 

COMPROMÍS Isabel Martín Gómez (alcaldessa) 

PSOE María Isabel Albalat Asensi (2a vocal) 

  

 Ajuntament de Picanya 

PSOE Josep Almenar Navarro (alcalde) 

PSOE José Alberto Sanchis i Cuesta (2n vocal) 

  

 Ajuntament de Picassent 

PSOE Conxa García Ferrer (alcaldessa) 

PSOE Innocència Albert Garcia (2a vocal) 

  

 Ajuntament de Quart de Poblet 

PSOE Carmen Martínez Ramírez (alcaldessa) 

PSOE Bartolomé Nofuentes López (2n vocal) 

  

 Ajuntament de Sedaví 

PSOE José Francisco Cabanes Alonso (alcalde) 

PSOE Santiago Sánchez Lorente (2n vocal) 

  

 Ajuntament de Silla 

PSOE Vicente Zaragozá Alberola (alcalde) 

PSOE José Iván Cuenca Navarro (2n vocal) 

  

 Ajuntament de Torrent 

PSOE Jesús Ros Piles (alcalde) 

COMPROMÍS Pau Alabajos Ferrer (2n vocal) 

  

 Ajuntament de Xirivella 

PSOE Michel Montaner Berbel (alcalde) 

PSOE Vicent Sandoval Núñez (2n vocal) 

 
 
 

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

GRUP 
POLÍTIC 

MUNICIPI 

 Ajuntament de Lloc Nou de la Corona 

PP Francisca Llopis Canovas (alcaldessa) 
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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 
39. 
 
Oberta la sessió per la presidenta, i abans de començar aquesta, intervé per a fer 
referència a les dones víctimes de violència de gènere assassinades en aquesta 
anualitat des de l'última celebració del Ple anterior i establint la repulsa davant aquestes 
situacions, sent així que volguera començar el Ple en nom de tots i totes des de la 
Mancomunitat de l'Horta Sud expressant per tant la nostra repulsa davant la violència 
de gènere que pateixen les dones i la violència de gènere que constitueix a més una de 
les manifestacions més greus de les desigualtats entre dones i homes. 
Aquesta violència que s'exerceix contra les dones, pel fet de ser dona, i recordar també 
en aquest Ple les 3 dones que enguany 2021 han sigut assassinades, sumant ja 1.081 
dones des de 2003, segons les dades oficials de la Delegació del Govern. 
 
Volem per tant 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.  
 
Aquest és un punt que, tal com diu el Pla d'Igualtat de la Mancomunitat, en tots els Plens 
que se celebren, serà llegit al principi per a manifestar la nostra repulsa davant les 
desigualtats i més concretament sobre la violència exercida sobre les dones. 
 
Tot seguit, es passa a examinar els assumptes inclosos en l'orde del dia. 
 

ORDE DEL DIA 

 
PART RESOLUTÒRIA 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (7-10-2020). 
2. Aprovació del pressupost i plantilla de personal per a l'any 2021. Exp.717854W. 
3. Proposta de creació del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació 

Econòmica (PERTE). Exp.733020J. 
4. Ratificació de la Resolució de Presidència n.º 92/2021, relativa a l'acceptació de la 

delegació de competències del Consorci de l'Acord Comarcal (ACOSUD) en la 
Mancomunitat de l'Horta Sud. Exp.712280D. 

5. Declaració Institucional sobre una comarca lliure del tràfic de dones, xiquetes i xiquets 
destinats a la prostitució. 

 
CONTROL I FISCALITZACIÓ 
 

6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.  
7. Coneixement de Resolucions de Presidència núm. 978/2020, de data 8-10-2020, fins a 

la data de 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 7 d'octubre  de 2020, 
s’aprova per UNANIMITAT. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL PER 

A l'ANY 2021. EXP.717854W 
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Format el Pressupost General d'aquesta Mancomunitat corresponent a l'exercici 
Econòmic 2021, així com, les seues Bases d'Execució i la Plantilla de Personal 
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per 
Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 
20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Vist i conegut el contingut dels informes de la secretària-interventora, de data 3 de febrer 
de 2021, relatius al projecte de pressupost, l'economicofinancer del mateix, així com el 
d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 
 
Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda, 
Promoció Econòmica, Règim Intern i Assumptes Plenaris, en sessió de data 10 de febrer 
de 2021. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de totes les persones assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de la Mancomunitat Intermunicipal 
de l'Horta Sud, per a l'exercici econòmic 2021, juntament amb les seues Bases 
d'Execució, i el resum del qual per capítols és el següent: 
 
 

• PRESSUPOST D'INGRESSOS 
 

  I N G R E S S O S    

  2021 2020  

Capítol Descripció PRESSUPOST PRESSUPOST Diferències 

1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00  0,00  0,00  

2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00  0,00  0,00  

3 TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 712.590,30  712.006,00  584,30  

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.828.005,57  1.837.586,90  -9.581,33  

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00  0,00  0,00  

6 ALIENACIONS D'INVERSIONS REALS 0,00  0,00  0,00  

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1,00  1,00  0,00  

  Suma .......... 2.540.596,87  2.549.593,90  -8.997,03  

8 ACTIUS FINANCERS 0,00  0,00    

9 PASSIUS FINANCERS 0,00  0,00    

  Suma .......... 0,00  0,00  0,00  

TOTAL  ......................................... 2.540.596,87  2.549.593,90  -8.997,03  

 
 

• PRESSUPOST DE DESPESES 
 

  G A S T O S     

  2021 2020  

Capítol Descripció PRESSUPOST PRESSUPOST Diferències 

1 DESPESES DE PERSONAL 634.172,24  613.498,02  20.674,22  

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 1.062.408,20  1.093.415,05  -31.006,85  

3 DESPESES FINANCERES 8.000,00  8.000,00  0,00  

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 835.212,43  831.894,76  3.317,67  

5 FONS DE CONTINGÈNCIES  0,00  1.983,07  -1.983,07  

6 INVERSIONS REALS 804,00  803,00  1,00  



 

PPina 5 de 17 

 

7 TRANSFERÈNCIES DE CL 0,00  0,00  0,00  

  Suma .......... 2.540.596,87  2.549.593,90  -8.997,03  

8 ACTIUS FINANCERS 0,00  0,00    

9 PASSIUS FINANCERS 0,00  0,00    

  Suma .......... 0,00  0,00  0,00  

TOTAL  ......................................... 2.540.596,87  2.549.593,90  -8.997,03  

 
 
 
SEGON. Aprovar inicialment la Plantilla de Personal, Relació de Llocs de treball (RPT) 
i les Bases d'Execució de l'expressat Pressupost per a l'exercici de referència 2021.  
 
TERCER. Tramitar l'expedient de conformitat amb allò que disposa la normativa vigent 
continguda en l'article 169 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 en conseqüència, 
exposar-ho al públic pel termini dels quinze dies següents al de la publicació de l'anunci 
de la seua aprovació inicial en el Butlletí Oficial d'aquesta Província durant els quals, les 
persones interessades podran examinar-ho i presentar, si escau, les reclamacions que 
estimen pertinents davant el Ple de la Mancomunitat. 
 
En el cas que es formulen reclamacions, el Ple disposarà del termini d'un mes per a 
resoldre-les. No obstant açò, si en l'expressat termini no s'haguera formulat reclamació 
alguna, el Pressupost General es considerarà definitivament aprovat i serà inserit, 
resumit per capítols, en el B.O.P. entrant en vigor en la data en què es produïsca l'última 
publicació esmentada. 
 
QUART. Una vegada aprovat el Pressupost General de la Mancomunitat, es remetrà 
còpia del mateix als òrgans competents de l'Administració de l'Estat i de la Comunitat 
Autònoma Valenciana.» 

--------------------------- 
INTERVENCIONS  
(…/...) 
La presidenta explica que en els pressupostos bàsicament s'ha intentat no pujar els pagaments 
a compte als municipis donada la situació derivada de la pandèmia. Es va passar la informació 
desglossada dels percentatges, dels ingressos i de les despeses. Com es va avançar en la Junta 
de Govern s'han  fet ajustos en les subvencions que s'atorguen des de la Mancomunitat, algunes 
per projectes concrets que abasten tota la comarca i en unes altres perquè s'havien detectat 
errors en la justificació i s'han minorat; s'ha parlat amb totes aquestes entitats, en algunes s'han 
cercat altres formes de col·laboració i una altra forma de conveni. 
 
D'altra banda, se segueix amb un percentatge baix, d'un 1% per a executar programes, se 
segueix amb la Unitat d'Igualtat, enguany s'espera tindre tècnic/a de Joventut i començar a tindre 
accions en aquesta àrea; en Turisme l'any passat es va editar un vídeo que està pendent de 
presentació, que després també es va poder optar a subvencions. A Europa, estant fort en 
aquesta línia i hi ha un altre apartat que hem nomenat Concursos; Concursos premis i poder 
celebrar el dia de la Comarca i els reconeixements que es volien fer d'alguna forma de manera 
institucional. 
 
Queden pendents, mancant la seua última revisió, la Relació de Llocs de treball i l'adequació a 
la nova legislació dels Estatuts de la Mancomunitat, que està previst que es porte a un Ple per al 
mes de març, passant-ho amb antelació a les/els components del Ple. 
 
Intervé Isabel Martín, dient que Compromís votarà a favor, però vol fer unes consideracions: la 
primera sobre la forma de presentar el pressupost, que, tot i que és un pressupost que no té molt 
de marge, que no es presente directament a Comissió i poder conèixer abans els ingressos i 
poder fer aportacions prèviament; deixar constància que és un pressupost continuista, sense 
novetats ni actuacions per a afrontar la situació; són 2,5 milions de pressupost per a 2021, quasi 
exactament com l'anterior i comparat amb altres anys el pressupost ha baixat.  
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Quant als programes comentats d'Igualtat, Joventut, Comerç, Europa, es veu que les dotacions 
pressupostàries són quasi testimonials.  
 
Fa quasi un any que es va declarar la pandèmia que ha desencadenat aquesta crisi sanitària, 
social i econòmica i s'esperava que el pressupost de la Mancomunitat contemplara mesures 
especials per a abordar aquesta situació, tot i que els recursos són limitats.  
 
S'ha pressupostat un cap de gabinet de Presidència, com a personal eventual, no s'ha explicat 
la funció d'aquesta figura ni el mètode de selecció. Fa constar també que, estudiat l'informe de 
Secretaria, es justifica en la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la els articles de la llei 
27/2013; no queda clar al seu entendre el nombre d'eventuals que pot tindre una mancomunitat.  
 
Intervé Rubén Molina, agraint a la presidenta de la Comissió de Pressupostos les explicacions 
que ha donat al seu portaveu Vicente Hernandis. Afig, sobre l'objecció que fa Secretaria-
Intervenció pels centres d'educació especial, que és competència impròpia de la Mancomunitat i 
ha de posar-se una solució des de la Generalitat.  
 
Quant a les subvencions, s'està d'acord amb l'ajust que hi ha hagut. Avança que el seu vot serà 
a favor del pressupost del que es farà el degut seguiment. 
 
Sobre el tema concursos, premis i reconeixements recorda el compromís del reconeixement a 
Vicent Pastor; l'any passat no va poder ser, però esperen que sí que es puga desenvolupar per 
a enguany. 
 
En el tema dels Estatuts, espera que es puguen agilitar i tenir-los el més prompte possible, 
sobretot per a poder concórrer a les possibles ajudes.  
 
Intervé el portaveu del Grup Socialista, Vicent Zaragozá, agraeix a tots els que han fet possible 
el pressupost, creu que és un pressupost que s'ha fet entre tots i entre totes. 
 
La presidenta, en resposta a Rubén Molina, diu que ja es va voler fer el reconeixement a Vicent 
Pastor, però per causa de les restriccions de la pandèmia no va ser possible i s'espera que 
enguany puga ser una realitat.  
 
En resposta a Isabel Martín, comenta que la figura de cap de Gabinet és la mateixa que venia 
de la legislatura anterior, fins ara no s'ha cobert i tot i que no es farà en curt termini no es volia 
llevar gens del pressupost, para quan canvie el tema de l'estabilitat pressupostària. Quant als 
dubtes que puga generar l'informe de la secretària una vegada es resolguen s'informarà per a 
saber la situació del personal de confiança en una Mancomunitat. 

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

 
 
 

3. PROPOSTA DE CREACIÓ DEL PROJECTE ESTRATÈGIC PER A LA 

RECUPERACIÓ I TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA (PERTE). 

EXPTE.733020J 

 
Vista l'aprovació per part del Consell Europeu, el 21 de juliol de 2020, de l'Instrument 
Europeu de Recuperació "Next Generation EU", destinat a fer front a les conseqüències 
econòmicosocials derivades de la COVID-19. 
 
Vist el Reial decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents 
per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència que té per objecte facilitar el disseny i execució 
de les actuacions objecte de finançament amb fons europeus, així amb la finalitat 
d'impulsar el creixement econòmic i la creació d'ocupació, recuperar i reparar els danys 
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de la crisi ocasionada per la pandèmia del SARS-COV-2, i promoure un procés de 
transformació estructural mitjançant l'impuls de la inversió pública, privada i el suport al 
teixit productiu. 
 
Considerant que el Títol II Mesures d'Àmbit General, Capítol II Noves formes de 
col·laboració públicoprivada de l'esmentat Reial decret-llei arreplega la creació dels 
Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica, (d'ara en avant 
PERTE)  
 
Considerant el que es disposa en l'article 8 d'aquest Reial decret Llei el tenor literal del 
qual disposa:  
 

"1. Podran ser reconeguts com a Projectes Estratègics per a la Recuperació i 

Transformació Econòmica (en endavant, «PERTE»), aquells projectes de caràcter 

estratègic amb gran capacitat d'arrossegament per al creixement econòmic, 

l'ocupació i la competitivitat de l'economia espanyola. 

(...) 

4. El PERTE podrà consistir en un projecte únic clarament definit quant als seus 

objectius i les seues modalitats d'execució, o bé en un projecte integrat, és a dir, 

un grup de projectes inserits en una estructura, pla de treball o programa comuns 

que compartisquen el mateix objectiu i es basen en un enfocament sistèmic 

coherent". 

 
Resultant que la comarca Horta Sud amb una població de 462.257 habitants i una 
extensió de 166,2 km2, amb un conglomerat superior a les 27.000 empreses i amb un 
clar arrelament cultural i patrimonial, comptant amb 1 monument nacional, 7 museus, 4 
col·leccions museogràfiques, 71 béns d'interès cultural, i 85 jaciments arqueològics pot 
considerar-se un territori idoni per a la configuració i instauració d'un Projecte Estratègic 
per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) atès que resulta necessari 
entre uns altres executar plans de digitalització empresarial donat el gran volum 
d'empreses en el territori, així com executar projectes industrials i logístics d'economia 
circular. 
 
Els PERTES per a ser considerats com tal han de representar una important contribució 
al creixement econòmic. Han de combinar coneixements, experiència, recursos 
financers i actors econòmics, amb la finalitat de remeiar importants deficiències del 
mercat i reptes socials. Aportaran un important valor afegit en termes de I+D+i i 
afavoriran la integració i el creixement de les xicotetes i mitjanes empreses. Finalment, 
els PERTES contribuiran de forma concreta, clara i identificable a desenvolupar almenys 
un dels objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia 
Espanyola.  
 
Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa Permanent de Relacions 
amb Europa i Innovació, en sessió de data 10 de febrer de 2021. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER. Crear el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica 
(PERTE) integrat comarcal, denominat "Circular Horta Sud" en la Mancomunitat Horta 
Sud per al finançament i desenvolupament del conjunt d'accions necessàries per a 
transformar la infraestructura digital així com afavorir la digitalització dels polígons 
industrials de l'Horta Sud. 
 
SEGON. El projecte "Circular Horta Sud”, tindrà com a objectius generals:  
 

• L'optimització circular d'Infraestructures logístiques ferroviàries, viàries i 
aeroportuàries. 
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• La creació de plans de digitalització empresarial.  

• L'elaboració d'estratègies d'enfocament comercial de sòls disponibles cap a 
activitats industrials d'impacte circular.  

• L'actualització de centres de coneixement, instituts tecnològics i centres de 
recerca. 

• La creació de plans i documents estratègics de promoció comarcal d'economia 
circular. 

 
TERCER. La metodologia emprada serà la implantació a nivell comarcal de la mateixa 
estructura de governança que el pla “España Puede” planteja per a l'àmbit estatal, 
alineant així amb precisió els mecanismes comarcals amb tot el sistema multinivell 
previst per a la gestió del mecanisme “Next Generation” amb la Generalitat Valenciana, 
el Govern d'Espanya i la Comissió Europea.  
 
QUART. L'òrgan director que coordinarà totes les accions del PERTE serà la Comissió 
per a la Recuperació, Transformació i Resiliència que tindrà entre les seues 
competències: 
  

• Definir el marc estratègic unificat i els objectius del PERTE integrat comarcal 
(PIC). 

• Identificar i seleccionar la cartera de projectes d'impacte en els objectius del 
PERTE. 

• Identificar els operadors empresarials i institucionals amb capacitat 
d'implementar els projectes del PERTE. 

• Avaluar i quantificar les necessitats pressupostàries del PERTE. 

• Dissenyar el calendari d'implementació dels projectes, definir l'ordre de prioritats 
d'execució i establir els mecanismes de seguiment i avaluació.  

 
CINQUÈ. Elevar a la Generalitat Valenciana i Govern d'Espanya la proposta de PERTE 
integrat comarcal per a la seua incorporació al pla nacional de reconstrucció i 
resiliència.»   

--------------------------- 
INTERVENCIONS  
(…/...) 
 
Isabel Martín, del grup Compromís, indica que votaran a favor i pregunta com es conformarà la 
Comissió per a la Recuperació, Transformació i Resiliència, tots els grups haurien de tindre 
representació i també hauria d'haver-hi participació tècnica. Pregunta també si hi ha algun 
informe tècnic de la proposta.  
 
També assenyala la pèssima comunicació en transports públics entre els pobles de la comarca, 
que afecta també a la xarxa industrial pel que creu que seria un punt interessant per al PERTE. 
Indica que hi ha una certa crítica a la Mancomunitat en relació que els projectes s'estan iniciant 
des dels pobles en comptes de des de la Mancomunitat; també es troba a faltar a l'autoritat del 
transport metropolità. Finalment,  demanar que els projectes que arriben a tots els municipis de 
la comarca per igual.  
 
Intervé Rubén Molina, del grup Popular, dient que des del seu grup van parlar amb Bartolomé 
Nofuentes per a l'aclariment per a evitar la duplicitat de PERTES ja que els consta que des de 
Diputació de València iniciaran un PERTE, municipis que desenvoluparan el seu propi i des de 
la FVMP també estan amb el projecte “Pont a Europa”. I quant al tema de connexions i transports 
la reivindicació que vam fer de la V31 i per a la zona de l'Albufera que s'aprofitara per a 
desenvolupar-ho. 
 
Intervé Bartolomé Nofuentes: un PERTE el pot iniciar qualsevol municipi, fins i tot qualsevol 
empresa que tinga un projecte que siga tractor i que tinga un pla estratègic. El PERTE és una 
figura que està dins del Pla Estratègic de Recuperació i Transformació que el govern va aprovar 
el 31 de desembre en el Reial decret i que respon al que és el Next Generation. En el Reial decret 
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apareix la figura del PERTE que ha de tindre un projecte tractor; la Mancomunitat ja té el Projecte 
de Digitalització de tots els polígons industrials de la comarca de l'Horta Sud i la transformació 
en parcs empresarials, està com a projecte estratègic i a més la Mancomunitat té un Pla 
Estratègic que conté cap a on vol anar la comarca en tots els aspectes: Mobilitat, Igualtat, 
Recuperació de Patrimoni…  
 
La locomotora pot ser la digitalització i els contenidors poden ser projectes diferenciats, on caben 
tots els projectes, i suposa una eliminació de barreres burocràtiques. 
 
El projecte “Pont a Europa” de la FVMP és un servei que presta la Federació per a acostar als 
municipis les convocatòries de fons europeus, de Next Generation o dels programes operatius 
1420, o 2127. En la Mancomunitat s'ha creat l'oficina a Brussel·les i s'ha entrat en xarxes 
europees que permetran un millor posicionament per a accedir als fons europeus del programa 
operatiu 2127. El Next Generation ha fet que els països tinguen els seus plans propis de 
recuperació i transformació. S'ha estat parlant amb el Fòrum empresarial, amb l'Institut 
empresarial, amb la Fundació Horta Sud, tots ells han d'estar ja que és un requisit que la societat 
civil estiga representada. El PERTE ha d'aprovar-se en Consell de Ministres.  

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

 
 

4. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA Nº 92/2021, 

RELATIVA A l'ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE 

COMPETÈNCIES DEL CONSORCI DE L'ACORD COMARCAL 

(ACOSUD) EN LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD. EXPT.712280D 

 
Es dona compte a les persones assistents de la Resolució de Presidència nº 92/2021, 
de data 28 de gener de 2021 i relativa a l'acceptació de la delegació de competències 
del Consorci de l'Acord Comarcal (ACOSUD) en la Mancomunitat de l'Horta Sud, que 
literalment diu: 
 

 «El Consorci denominat "Consorci de l'Acord Comarcal per L'Ocupació de l'Horta Sud" (en 
acrònim ACCO-SUD), es va constituir el dia 1 de febrer de 2001 i està format per la 
Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, la Unió Comarcal de la Unió General de 
Treballadors, la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià, l'Agrupació 
Comarcal d'Empresaris d'Alaquàs-Aldaia i el Club de Gerents de Torrent. 
 
Vista la delegació de competències efectuada pel Consell Rector del Consorci de l'Acord 
Comarcal per l'Ocupació, en sessió de data 9 de desembre de 2020 i relativa a la sol·licitud 
i gestió de les subvencions de Pactes Territorials.  
 
Fent ús de les atribucions que em concedeix l'article art. 21 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i concordants dels estatuts del Consorci;  
 

RESOLC 
 

PRIMER. Acceptar la delegació de les competències establides en l'article 2 dels Estatuts del 
Consorci, UNICA I EXCLUSIVAMENT, per a la sol·licitud i gestió de les actuacions 
arreplegades i emparades en l'ORDRE 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases 
reguladores del programa de foment dels acords territorials en matèria d'ocupació i 
desenvolupament local a la Comunitat Valenciana. 
SEGON. Adquirir el compromís de crear una Comissió Mixta del Pacte Territorial per 
l'Ocupació, en la qual participaran els agents socials més representatius i altres actors clau, 
públics i privats, de la comarca. 
TERCER. Ratificar la present Resolució, en la primera sessió que celebre el Ple de la 
Mancomunitat. 
QUART. Facen-se les notificacions pertinents.»  
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El Ple, per UNANIMITAT de totes les persones assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER. Ratificar/Convalidar la resolució de Presidència en els termes que apareix 
redactada 
 
SEGON. Notificar el present acord al Consorci de l'Acord Comarcal (ACOSUD), als 
efectes oportuns.» 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

5. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL, SOBRE UNA COMARCA LLIURE 

DEL TRÀFIC DE DONES, XIQUETES I XIQUETS DESTINATS A LA 

PROSTITUCIÓ 

 
La presidenta dona compte del fet que tots els Grups Polítics Municipal que integren la 
Mancomunitat han subscrit una declaració institucional el contingut de la qual, del que 
es dóna lectura a continuació, és el següent 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER UNA COMARCA LLIURE DEL TRÀFIC DE DONES, XIQUETES I 
XIQUETS DESTINATS A LA PROSTITUCIÓ 
 
La prostitució és un dels majors problemes que tenim com a societat. És una altra forma de 
violència contra les dones, una forma d'esclavitud que és necessari abolir en aquest segle XXI.   
 
Floryna era una jove que ha sigut assassinada víctima de la màfia de proxenetes, però no ha sigut 
la primera vegada, ja que en el 2004 una altra jove prostituïda va ser assassinada en la nostra 
comarca. 
 
Aquesta situació afecta a tots els municipis de la comarca, però especialment als quals estan 
entorn de la pista de Silla. 
 
La prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i no una professió que cal 
reglamentar perquè és una forma de violència de gènere extrema: «el que les dones prostituïdes 
i homes han de suportar equival al que en altres contextos correspondria a la definició acceptada 
d'abús sexual i violació reiterada. El fet que es pague una quantitat de diners pot transformar 
aqueix abús en una «ocupació», al que se li vol donar el nom de "treball sexual"?  
 
Regular la prostitució legitima implícitament les relacions patriarcals: equival a acceptar un model 
de relacions asimètriques entre homes i dones, establir i organitzar un sistema de subordinació i 
dominació de les dones, anul·lant la labor de diversos decennis per a millorar la lluita per la 
igualtat de les dones.  
 
En legitimar-la es converteix en un suport del control patriarcal i de subjecció sexual de les dones, 
amb un efecte negatiu no solament sobre les dones i les xiquetes que estan en la prostitució, sinó 
sobre el conjunt de les dones com a grup, ja que la prostitució confirma i consolida les definicions 
patriarcals de les dones, la funció de les quals seria la d'estar al servei sexual dels homes.  
 
Si reglamentem la prostitució, integrant-la en l'economia de mercat, estem dient que açò és una 
alternativa acceptable per a les dones i, per tant, si és acceptable, no és necessari remoure les 
causes, ni les condicions socials que possibiliten i determinen a les dones a ser prostituïdes. A 
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través d'aquest procés, es reforça la normalització de la prostitució com una «opció per a les 
pobres». 
 
Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a les dones. Com 
podrem educar per a la igualtat en una societat on les xiquetes sabran que el seu futur pot ser 
prostitutes, veient a altres exhibir-se en aparadors a l'estil del barri roig d'Holanda, i els xics sabran 
que pot usar-les per al seu gaudi sexual si tenen els suficients diners per a pagar per açò? 
 
En una societat que regule la prostitució estem socialitzant a xiquets i xiquetes en valors 
clarament diferenciats: Als xiquets, en què ells com a homes, van a poder comprar, pagar per 
usar, el cos, l'atenció, el temps… de les dones. I a les xiquetes, en què elles com a dones, poden 
estar al servei dels homes. Potser no elles personalment o directament, però sí les dones, moltes 
dones. Si es regula la prostitució, educar en la igualtat en les nostres ciutats va a ser impossible.  
 
Per açò compartim i defensem clarament l'ambiciosa postura del moviment abolicionista que 
cerca anar a l'arrel d'un problema que afecta als drets humans. Drets que mentre que essencials 
estan fora de discussió: els de tota persona a no ser abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma 
gratuïta ni a canvi de cap compensació econòmica. Per aquest motiu el focus hàgem de dirigir-ho 
a les persones que demanden, la clientela, els prostituïdores. Perquè sense demanda, l'oferta 
desapareix. 
 
Estem immersos no solament en una lluita econòmica, sinó també en una lluita ideològica, de 
valors i en una lluita per construir una altra subjectivitat i una altra consciència social. Si volem 
construir realment una societat en igualtat hem de centrar les mesures en l'eradicació de la 
demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del 
proxeneta: Suècia penalitza als homes que compren a dones o xiquets amb finalitats de comerç 
sexual, amb penes de presó de fins a 6 mesos o multa, perquè tipifica aquest delicte com a 
«violència remunerada». En cap cas es dirigeix contra les dones prostituïdes, ni pretén la seua 
penalització o sanció perquè la prostitució és considerada com un aspecte de la violència 
masculina contra dones, xiquetes i xiquets.  
 
Canviar la destinació de les dones i homes que estan en la prostitució passa per plantejar un 
sistema econòmic just i sostenible que incorpore en igualtat a tots dos sexes. Canviar la seua 
destinació passa per perseguir a les màfies i no afavorir la seua instal·lació en el nostre país amb 
lleis permissives i amb models econòmics basats en la rajola o en “Eurovegas” en les nostres 
ciutats. Canviar la seua destinació passa per transformar la mentalitat d'aqueixos homes, no 
solament amb multes que els lleven les ganes sinó amb una educació que obligue als mitjans a 
canviar la imatge de la dona com a objecte sexual i als homes a coresponsabilitzar-se emocional 
i vitalment. Canviar la seua destinació passa perquè els drets de les dones deixen de ser drets de 
segona i passen a formar part de debò dels drets humans. 
 
Es diu que la prostitució sempre ha existit, diuen. També les guerres, la tortura, l'esclavitud 
infantil, la mort de milers de persones per fam. Però açò no és prova de legitimitat ni validesa. 
Tenim el deure imaginar un món sense prostitució, el mateix que hem après a imaginar un món 
sense esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidi ni mutilació 
d'òrgans genitals femenins. Només així podrem mantenir una coherència entre els nostres 
discursos d'igualtat en la societat i en l'educació i les pràctiques reals que mantenim i fomentem.  
 
No és possible una comarca en igualtat mentre convisquem d'una manera normalitzada amb 
aquesta situació. No podem seguir consentint la imatge de les dones prostituïdes en la pista de 
Silla, l'esclavitud de les dones no pot ser part de la nostra comarca. 
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Hem d'impulsar campanyes de conscienciació, coordinar als cossos policials i forces de seguretat 
per a augmentar el control dels proxenetes i els consumidors i posar a la disposició d'aquestes 
dones els nostres recursos i serveis. 
 
Per açò la nostra comarca ha d'implicar-se activament, avui més que mai, en aquesta lluita per la 
igualtat d'homes i dones apostant per l'abolició de la prostitució començant aquest compromís 
per unir-nos a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, xiquetes i xiquets destinats a la 
prostitució. 
 
Per tot l'exposat, nostra Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud: 
 

1. S'adhereix a la xarxa d'entitats lliures del tràfic de dones, xiquetes i xiquets destinats a la 
prostitució. 

2. Dissenyarà una campanya periòdica per a sensibilitzar i convèncer a la població que la 
prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones, visibilitzant al 
denominat eufemísticament «client», sempre en l'anonimat i justificat socialment, 
cercant deslegitimar social i públicament als prostituïdores, protagonistes, actors 
responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere. 

3. Exigirà al Govern Central i a la nostra Comunitat Autònoma que s'aplique realment la llei, 
perseguint el tràfic de dones i persones, i als proxenetes que estan campant pels seus 
furs en els clubs i bordells de carretera que tothom coneix. 

4. En col·laboració amb l'Administració Central i Autonòmica nostra Mancomunitat centrarà 
l'acció en l'eradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització 
del prostituïdor (client) i del proxeneta, exigint al Govern Central que establisca de forma 
urgent una normativa que penalitze, com a Suècia, als homes que compren a dones amb 
finalitats de comerç sexual. 

5. Impulsarà i promourà taules de coordinació comarcals per a abordar aquesta 
problemàtica i plantejar propostes conjuntes. 

6. Apostarà també per una intervenció preventiva de les causes enfront de la repressora de 
les conseqüències, exigint al govern i a les administracions centrals i autonòmiques 
eradicar la precarietat del mercat laboral i les condicions d'explotació que en ell es viuen, 
que provoquen el que la prostitució siga a voltes l'única alternativa per a poder pagar els 
deutes o mantenir a la família. En comptes de beneficiar-se dels impostos recaptats de la 
indústria del sexe, exigirem al govern que embargue els béns de la “indústria del sexe” i 
invertir-los en el futur de les dones que estan en la prostitució proporcionant recursos 
econòmics i alternatives reals. 

7. Instarà al Govern Central i Autonòmic perquè establisca normativa que impedisca que els 
mitjans de comunicació, tant impresos com a audiovisuals, es lucren amb l'explotació 
sexual de les dones oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat, que suposen una forma 
de col·laborar amb la prostitució que controlen proxenetes i màfies i una forma de 
col·laborar amb violència contra les dones. 

8. Donar trasllat de la present Moció al Govern Central, al Consell de la Comunitat 
Valenciana i la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones, xiquetes i xiquets. 

El Ple, per UNANIMITAT de totes les persones assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
  
ÚNIC. Aprovar la Declaració Institucional a dalt transcrita que es té ací per reproduïda 
amb caràcter general. 
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--------------------------- 
INTERVENCIONS  
(…/...) 
Intervé Mª Isabel Albalat, lamentant l'assassinat en la comarca d'una dona prostituïda; la 
declaració ve d'una plataforma cívica, que promou la Xarxa de ciutats lliures de tracta i prostitució, 
plataforma del moviment democràtic de dones. Ja hi ha pobles que a nivell particular s'hi han 
adherit com són Catarroja, Alfafar i Alaquàs entre uns altres i demana que tots els grups li donen 
suport. Només s'ha canviat un punt que feia al·lusió a una competència dels ajuntaments. Com 
a Mancomunitat es proposa fer una Mesa de Coordinació. S'ha mantingut una reunió amb la 
directora general María Puig, on s'està treballant per a fer concerts amb les entitats que treballen 
amb aquestes dones; s'està intentant ampliar la renda valenciana d'inclusió per a facilitar l'accés 
a les prestacions de les dones víctimes de violència masclista. S'està esperant rebre de la FVMP 
una proposta marc d'ordenança contra la prostitució i la tracta. 
 
Comença la seua intervenció Ramón Marí, agraint a la presidenta i a Mª Isabel Albalat la 
sensibilitat que han tingut.  Diu que els ajuntaments que estan al voltant de la pista de Silla ja han 
fet accions contra aquesta situació, que ha de ser entre tots i amb el govern central. Demana que 
en els Plens dels ajuntaments s'aprove la moció. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8M DIA INTERNACIONAL DE LES 

DONES. 
 
La Sra. Presidenta dona compte que tots els Grups Polítics Municipal que integren la 
Mancomunitat, han subscrit una declaració institucional el contingut de la qual, del que 
es dóna lectura a continuació, és el següent 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8M DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 
 

En ocasió de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la dona, la Mancomunitat 
Intermunicipal de l'Horta Sud, reitera el seu compromís i reivindicació amb els drets laborals i 
socials de les dones, reconegut internacionalment i nascut des del feminisme com a reivindicació 
per la igualtat i l'equitat entre dones i homes. 
 
Cada any celebrem el 8 de març des que, a proposta de Clara Zetkin, en la Segona Conferència 
Internacional de Dones Treballadores a Copenhaguen en 1910 es va establir aquesta data com el 
Dia Internacional de les Dones Treballadores. Després de 111 anys, el moviment en defensa dels 
drets de les dones està més viu que mai. S'estén pertot arreu on les dones compartim lluites a 
través de les xarxes i ens recolzem per a avançar en drets. A Espanya, el sufragi universal es va 
aprovar l'1 d'octubre de 1931, enguany celebrem 90 aniversari de la consecució del vot de les 
dones. 
 
A la Comunitat Valenciana, la defensa dels drets de les dones s'escampa de forma transversal i 
s'exerceix a les associacions veïnals, esportives, ecologistes, en defensa de la salut, els drets 
humans, l'urbanisme, la cultura o l'educació. A tot arreu, dones i homes amb tarannà feminista 
s'impliquen des de les seues organitzacions i ocupacions, arreplegant el testimoni dels moviments 
feministes, estenent el feminisme i la igualtat per tots els llocs.  
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La raó de ser d'aquestes accions és eixamplar i millorar la vida de totes les persones, garantint els 
drets de ciutadania i, especialment de les dones per a aconseguir una igualtat real i efectiva, 
impulsant canvis socials estructurals per la inclusió social. Les polítiques d'igualtat cerquen 
impulsar una societat plural i diversa, on els drets de les persones i la seua autonomia siga el 
centre de les polítiques. Perseguim una societat complexa, rica i diversa on cuidar, guarir i criar 
siguen els eixos de la vida econòmica, social, política i familiar.  
 
Enguany, el 8 de març serà diferent. Patim una pandèmia mundial que no ens permet ajuntar-
nos, ni tocar-nos, ni abraçar-nos. Enguany no podrem eixir als carrers a manifestar-nos. I per açò, 
la lluita pel feminisme i la igualtat, la lluita pels drets de les dones és més necessària que mai.  
 
Cal estar atents/as posat que els avanços que s'havien aconseguit en els últims temps estan en 
perill de reculada perquè la pandèmia reforça desigualtats i vulnerabilitats en els sistemes socials, 
polítics i econòmics. 
L'impacte que està tenint la COVID-19 en les dones és major en el nombre total de casos a pesar 
que la prevalença és més alta en homes. Aquests factors tenen el seu origen en aspectes 
relacionats amb els rols de gènere i amb la precarització cap a les tasques de sosteniment de la 
vida que fan majoritàriament les dones. Entre uns altres:  
 

• Les dones suporten una major càrrega de treballs precaris i d'economia submergida, un 
treball invisible i no pagat que s'ha evidenciat encara més en la pandèmia. 

• Les dones estan majoritàriament en la primera línia del treball de cures  i atenció 
sociosanitària, tant en el treball de cures remunerat, com aquell no remunerat i 
especialment invisibilitzant. 

• El rol de cuidadora assignat a les dones posiciona les professionals sanitàries en la 
primera línia d'atenció i resposta a la malaltia, especialment les infermeres i les auxiliars 
d'infermeria i geriatria, així com el personal de neteja dels centres soci sanitaris. 

• La saturació del sistema sanitari va comportar, entre uns altres, que en les primeres 
setmanes de pandèmia, les dones no van poder estar acompanyades en el part. 

• Les dones han patit una doble càrrega laboral, la de combinar el teletreball amb l'atenció 
de majors i criatures, especialment en els confinaments.  

• En el cas de dones que han hagut d'anar a treballar presencialment, tota aquesta situació 
s'ha agraviat i ha posat de manifest que la conciliació se sustenta en gran manera en les 
esquenes de les mares i també en les àvies, que en pandèmia han hagut de deixar de 
prestar aquest suport indispensable.  

• Finalment, la violència de gènere s'ha intensificat durant el període de confinament. La 
convivència confinada amb els seus maltractadors i la imposició de la distancia social, ha 
incrementat en un 70% l'atenció dels centres Dona 24hores. 

Així doncs, resulta evident que aquesta, com qualsevol crisi, afecta més a les persones amb més 
vulnerabilitats associades. En aquest cas a la situació laboral precària, a la manca de xarxa de 
suport o al mercat laboral feminitzat en el qual es troben.  
 
A més, aquesta crisi que ve a sumar-se -si no és un efecte- a les crisi econòmica i climàtica que ja 
arrossegàvem. Per aqueixa raó, cal apostar per un model socioeconòmic sostenible, que pose la 
salut de les persones i el planeta en el centre de les polítiques, on les cures i el sosteniment de la 
vida estiguen en el centre.  
 
Des de les entitats locals, que som la primera porta a la ciutadania de les polítiques públiques, 
hem de fer un major esforç per a contribuir a la igualtat real entre dones i homes, recolzant a les 
propostes d'igualtat per a millorar la vida de les persones, de totes les persones.  
 
És per açò que proposem els següents  
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COMPROMISOS 

 
PRIMER. Convidar a la ciutadania a reivindicar un futur sense discriminació per raó de sexe on 
homes i dones formen part de la nostra societat en igualtat de drets i responsabilitats. 
Reconeixem que la desigualtat es fonamenta en creences i comportaments amb base estructural 
diversa, i assumim la importància de promoure accions formatives i de sensibilització social. 
SEGON. Insistim en la necessitat d'intensificar des del municipalismo polítiques d'igualtat de 
caràcter interseccional i transversal, (des de la mobilitat, atenció a col·lectius vulnerables, 
coeducació i conciliació, fins a infraestructures i esport) i a dotar-les econòmicament mitjançant 
l'elaboració de pressupostos amb perspectiva de gènere. 
TERCER. Recolzem a les dones que viuen en l'àmbit rural i augmentar els esforços en el 
desenvolupament de polítiques encaminades a fomentar l'ocupació i l'emprendimiento, 
l'educació per a la igualtat d'oportunitats en aquest àmbit especialment. 
QUART. Manifestem la importància d'aplicar i implementar la normativa vigent en matèria 
d'igualtat retributiva entre dones i homes. 
CINQUÈ. Reclamem, en l'actual àmbit de crisi sanitària, la ratificació del Conveni 189 de l'OIT 
(Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball en la llar i les cures. 
SISÈ. Reconeixem les iniciatives i accions del feminisme i assumim, com a pròpies, les esferes 
d'especial preocupació que afecten a les dones: pobresa, educació i capacitació, salut, violència, 
conflictes armats, economia, poder i presa de decisions, mecanismes institucionals, drets 
humans, mitjans de comunicació i medi ambient. 
SETÈ. Reafirmar el nostre compromís amb la igualtat de tracte i d'oportunitats i amb el ple 
establiment d'una igualtat real i efectiva. 
HUITÈ. Reclamem la necessitat de dotar a les entitats locals dels mitjans necessaris per a dur a 
terme les competències en matèria d'igualtat i garantir l'impuls d'actuacions que contribueixen a 
la convivència, el progrés i el desenvolupament social i econòmic sostenible. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de totes les persones assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
  
ÚNIC. Aprovar la Declaració Institucional transcrita que es té ací per reproduïda amb 
caràcter general. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

6. DONAR COMPTE  DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL. 

 
De conformitat amb el que disposa el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Corporacions Locals, es dóna compte dels acords adoptats per la Junta 
de Govern Local, en les diferents sessions celebrades i que són les següents: 
 

Sessió de data 2-9-2020 

• ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS “ARREPLEGADA, 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-ES DE JOVENTUT. 

 
Sessió de data 7-10-2020 
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• ADOPCIÓ D'ACORDS RELATIUS Al CONTRACTE DE SERVEIS “ARREPLEGADA, 

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”. 
 

Sessió de data 28-10-2020 

• CONEIXEMENT DEL RECURS INTERPOSAT EN MATÈRIA DE 

CONTRACTACIÓ PER L'EMPRESA GOSSOS D’ALPE SC , A LA RESOLUCIÓ 

DE DATA 07-10-2020, DICTADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA 

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l'HORTA SUD, EN L'EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI, “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”, I PROPOSTA 

D'ADOPCIÓ D'ACORD. 

 

Sessió de data 4-11-2020 

• APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS, PER A LA 

NETEJA DE DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LA MANCOMUNITAT. 
 

Sessió de data 16-12-2020 

• ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS PER A LA NETEJA DE DIVERSES 

DEPENDÈNCIES DE LA MANCOMUNITAT 

Sessió de data 10-2-2021 

• 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 

“ARREPLEGADA, 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 L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L SERVEI DE 

GESTIÓ INTEGRAL DEL CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL “LA UNIÓ” DE 

TORRENT. 

• APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ DE BORSA DE 

TREBALL DE PROMOTOR/A DE IGUALTAT. 

• APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ DE BORSA DE 

TREBALL DE TÈCNICS PER Al DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL PROGRAMA 

D'ACORDS TERRITORIALS PER L'OCUPACIÓ DE l'HORTA SUD 

 

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

 
 

7. CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA Nº 640/2020  

FINS A LA DATA DE CONVOCATÒRIA. 

 
Es dóna compte del contingut de les Resolucions adoptades per la Presidència, des de 
la nº 978/2020 de data 8-10-2020 fins al n.º 1445/2020 de data 30-12-2020 i de la nº 
1/2021 de 5-1-2021 fins a la nº 220/2021 d'11-2-2021.p 
 
Quedant els i les presents assabentats.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. PRECS I PREGUNTES 

 
Intervé Jesús Monzó i fa referència a un col·lectiu, AFPEM de l'Horta Sud, de familiars 
de persones amb malalties mentals, amb seu a Catarroja, però que també donen servei 
a altres poblacions de l'Horta Sud, i tenen una situació complicada. Pregunta si s'han 
reunit amb la presidenta i si podrien ser beneficiaris de les ajudes que concedeix la 
Mancomunitat.  
 
La presidenta contesta que van tindre una reunió abans de març de 2020 i van quedar 
per a una reunió posterior que encara no s'ha produït, però que s’interessarà per la 
situació d'aquesta associació. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
I, sense més assumptes a tractar, a les 18:10 hores, la presidenta alça la sessió, de tot 
la qual cosa jo, com a secretària, certifique. 
 

Vistiplau 
La presidenta 

Eva Ángela Sanz Portero 

La secretària-interventora 
M. Amparo Gimeno Pons 

 


