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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA, EL DIA 
21 D'ABRIL  DE 2021, PEL PLE DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD 
 
 
  

 
A Torrent, a les 17:00 hores del dia 21 d'abril  de 2021, es reuneix telemàticament, els 
membres del Ple de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, 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 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 M. 
Amparo Gimeno Pons, estan presents de forma telemàtica les persones que, a 
continuació es relacionen 
 

GRUP 
POLÍTIC 

MUNICIPI 

 Ajuntament d'Alaquàs 

PSOE Antonio Saura Martin Campos (alcalde) 

PSOE Francisco Javier Evangelista Giménez (2n vocal) 

  

 Ajuntament d'Albal 

PSOE Ramón Mari 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 Lujan 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 Ángela Sanz Portero (alcaldessa) 

PSOE Ana Mª Martín Valero (2a vocal) 

  

 Ajuntament de Beniparrell 

COMPROMIS Salvador Masaroca Delhom (alcalde) 

PP Vicente J. Hernandis Costa (2n vocal) 

  

 Ajuntament de Catarroja 

COMPROMIS Jesús Monzó Cubillos (alcalde) 

PSOE Lorena Silvent Ruiz (2a vocal) 

  

 Ajuntament de Lloc Nou de la Corona 

PP Rubén Molina Fernández (2n vocal) 
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 Ajuntament de Manises 

COMPROMIS Jesús María Borrás Sanchis (alcalde) 

PODEM Rafael Mercader Martínez (2n vocal) 

  

 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 

COMPROMIS Isabel Martín Gómez (alcaldessa) 

PSOE María Isabel Albalat Asensi (2a vocal) 

  

 Ajuntament de Picanya 

PSOE Josep Almenar Navarro (alcalde) 

  

 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) 

COMPROMIS 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) 

  

 Ajuntament de Picanya 

PSOE José Alberto Sanchis i Cuesta (2n vocal) 
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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 
38. 
 
Oberta la sessió per la presidenta, i abans de començar aquesta, segons l'acordat en la 
Comissió d'Igualtat, intervé per a manifestar la repulsa davant la violència de gènere que 
pateixen les dones, recordant les 7 dones que en enguany 2021, han sigut assassinades 
i han deixat a 3 menors en situació d'orfandat. Des de 2003 sumen ja 1.085 dones, per 
tant, es comença el Ple igual que l'anterior condemnant aquests crims que són una xacra 
per a la societat i expressant la solidaritat amb totes les famílies. 
 
Tot seguit, es passa a examinar els assumptes inclosos en l'ordre del dia. 
 

ORDE DEL DIA 

PART RESOLUTÒRIA 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (17-2-2021). 
2. Aprovació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat adaptats a allò 

establit en la Llei 21/2018, de 16 d'octubre, de la Generalitat, de Mancomunitats de la 
Comunitat Valenciana. Exp.754027K. 

3. Proposta d'adhesió de la Mancomunitat intermunicipal de l'Horta Sud al Pacte de Política 
Alimentària Urbana de Milà (MUFPP). Expte. 759254W. 

4. Declaració Institucional, per l'oci educatiu “Ens reunim amb altres valors”. 
 

CONTROL I FISCALITZACIÓ 
 

5. Donar compte del Pla Anual de Control Financer de la Mancomunitat Intermunicipal de 
l´Horta Sud per a l'exercici 2021. Exp.759767H. 

6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.  
7. Coneixement de Resolucions de Presidència nº 221/2021, de data 12-2-2021, fins la data 

de la convocatòria.  
8. Precs i preguntes. 
 

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

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

Sotmès a votació l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 17 de febrer de 2021, 
s’aprova per UNANIMITAT. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA 

MANCOMUNITAT ADAPTATS A ALLÒ ESTABLIT EN LA LLEI 21/2018, 
DE 16 D'OCTUBRE, DE LA GENERALITAT, DE MANCOMUNITATS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA. Exp.754027K 
 
Després de diverses deliberacions i per unanimitat, el Ple, va acordar deixar aquest 
assumpte pendent sobre la Taula per al seu millor i detingut estudi. 
 
 
 

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

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

 
2. PROPOSTA D'ADHESIÓ DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL 

DE L'HORTA SUD Al PACTE DE POLÍTICA ALIMENTÀRIA URBANA 

DE MILÀ (MUFPP). EXPTE. 759254W 

 
El Pacte de Milà de Política Alimentària Urbana és un tractat voluntari que signen les 
ciutats que es comprometen a treballar en el desenvolupament de sistemes alimentaris 
sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats, per a assegurar menjar sa i 
accessible a totes les persones", signat en el Palazzo Real de Milà el 15 d'octubre de 
2015, i consignat al secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, el 15 
d'octubre de 2015, durant la celebració del Dia Mundial de l'Alimentació, en l'Expo 2015 
“Alimentar el Planeta, Energia per a la Vida”.  
 
El Pacte arreplega el paper de les ciutats per a contribuir a la transformació dels 
sistemes alimentaris urbans cap a la sostenibilitat, amb document de compromís de les 
autoritats locals i amb marc d'acció articulat en un conjunt de 37 mesures recomanades, 
organitzades entorn d'aquestes sis categories: governança, dietes sostenibles i nutrició, 
equitat social i econòmica, producció d'aliments (inclosos els vincles urbanorurals), 
subministrament i distribució d'aliments, i deixalles alimentàries  
 
El Pacte de Milà contribueix a l'impuls i desenvolupament a nivell local de l'Agenda 2030 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, adoptada per Nacions Unides al 
setembre de 2015, i en concret als Objectius núm. 11 de Ciutats sostenibles i el núm. 
12 de Consum i producció responsable  
 
Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa Permanent de Relacions 
amb Europa i Innovació, en sessió de data 14 d'abril de 2021.  
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar l'adhesió al Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà (MUFPP).  
 
SEGON. Subscriure i comprometre's als acords continguts en el Pacte de política 
alimentària urbana de Milà, signat el 15 d'octubre de 2015, per alcaldes i representants 
d'autoritats locals de tot el món.  
 
TERCER. Facultar la presidenta de la Mancomunitat de l'Horta Sud,  Eva Ángela Sanz 
Portero, o persona que legalment la substituïsca, per a la signatura de la documentació 
necessària per a formalitzar aquesta adhesió.» 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL, PER L'OCI EDUCATIU “ENS REUNIM 

AMB ALTRES VALORS”. 

 
La Sra. presidenta informa que tots els Grups Polítics Municipal que integren la 
Mancomunitat han subscrit una declaració institucional el contingut de la qual, que es 
llig tot seguit, és el següent 
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D'OCI EDUCATIU “ENS REUNIM AMB ALTRES VALORS” 

 
L'oci educatiu constitueix una eina fonamental de creixement no sols personal sinó també social. 
El seu impacte en el desenvolupament personal de la infància, adolescència i joventut ha de 
comptar amb el suficient reconeixement per part de la societat i dels poders públics.  
 
Les persones participants en la I Trobada d'Oci Educatiu de la Comunitat Valenciana, sota el lema 
“Ens reunim amb altres valors”, celebrada a València els dies 14 i 15 d'abril de 2016, organitzada 
per l'Institut Valencià de la Joventut, conscients que aquesta primera Trobada ha sigut un espai 
per a establir canals que permeten un diàleg fluid i profitós entre les persones i les entitats que 
treballen en projectes d'Educació No Formal, entesa com la formació que, d'una manera 
intencionada, organitzada i voluntària, té lloc fora de les estructures del sistema d'educació 
formal, i tenint en compte que la finalitat de la Trobada és donar visibilitat a les diferents 
institucions, centres, associacions i grups informals que desenvolupen activitats de temps lliure 
dirigides a la infància, l’adolescència i la joventut, Havent escoltat les aportacions dels 
representants següents: 
 

• el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, 

• la Subdirecció General d’Infància, 

• el Fòrum d'Escoles d'Animació, 

• l'Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana, 

• l'Associació Valenciana d'empreses d'Oci Educatiu (AVECOE), 

• el consorci Xarxa Joves.net, 

• la Xarxa Iberoamericana d'Animació Sociocultural (RIA), 

• la Direcció general d'Esports, 
• la Xarxa de Serveis d'Informació Juvenil 

• el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana. 
 
Amb aquesta Declaració, volem ressaltar la importància de l'oci educatiu com a instrument per 
a la inclusió, la igualtat, la participació i el creixement personal i comunitari, especialment en la 
infància, l'adolescència i la joventut. 
 
I, per açò, considerem necessari: 
 
• En primer lloc, determinar què entenem per activitats d'oci educatiu, per a diferenciar-les 
d'altres activitats que es realitzen en el temps lliure infantil i juvenil, definint-les com «l'espai del 
com formen part les activitats culturals, socials, esportives, extraescolars o d'educació en el 
temps lliure que es realitzen amb una intencionalitat educativa, més enllà de l'ensenyament 
reglat, basades en metodologies d'Educació No Formal, que cerquen potenciar l'educació en 
valors». 
• Les activitats d'oci educatiu tenen la finalitat d'afavorir el creixement personal, el 
desenvolupament de la identitat, i també l'adquisició de valors i hàbits per a la vida, com ara la 
solidaritat, l'empatia i la felicitat. 
 
• En segon lloc, volem ressaltar la importància de l'associacionisme i de les entitats socials com 
a vertaders promotors d'activitats d'oci educatiu que treballen amb la infància, adolescència i 
joventut, com a agents de transmissió de valors i d'un oci educatiu, responsable i de qualitat; no 
s'hauria d'oblidar la trajectòria associativa d'aquestes entitats i caldria afavorir la seua 
continuïtat i reconèixer i recolzar la seua tasca. 
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• En tercer lloc, posar en valor la generositat del voluntariat en l'exercici d'activitats d'oci 
educatiu, reconeixent la seua tasca i dedicació, així com els coneixements i competències 
adquirides per aquestes persones, que haurien de ser reconegudes en l'àmbit professional. 
 
• En quart lloc, volem identificar els valors que defineixen una activitat d'oci educatiu, entre uns 
altres: 
 

- Valors relacionats amb el desenvolupament personal, com l'autonomia, una actitud 
crítica i d'obertura, la creativitat i l'autoestima. 

- Valors relacionats amb el desenvolupament social, com la capacitat de comunicació, la 
participació, la ciutadania democràtica, la solidaritat i justícia social, la responsabilitat, 
la resolució de conflictes i uns altres similars. 

- Valors relacionats amb el desenvolupament ètic, com la tolerància i el respecte pels 
altres, la comprensió i l'aprenentatge intercultural, l'educació per a la pau i la no 
violència, la igualtat de gèneres, el diàleg intergeneracional i els drets humans. 

 
• En cinquè lloc, considerem que la vivència del temps lliure com una activitat, en la qual elsn 
iños i les xiquetes, adolescents i joves viuen, a través d'una sèrie d'accions, experiències 
carregades de significat per al seu creixement personal. És, a més, una experiència enriquidora, 
que consolida la identitat intercultural, potencia la dimensió relacional, interioritza valors 
humans, propicia el gaudi de la vida i ajuda a superar les desigualtats. 
 
• En sisè lloc, les activitats d'oci juvenil han de ser considerades com a activitats essencials, per 
açò en el context de crisi sanitària com la que estem passant a causa de la Covid-19, les diferents 
institucions han de prendre les mesures necessàries per a garantir la seua realització i que no es 
vegen suspeses o anul·lades. 
 
Vist tot el que s'ha exposat, amb aquesta Declaració fem les següents PROPOSTES: 
 
1. Volem fer efectiva la participació de la infància, l'adolescència i la joventut en les activitats 
d'oci educatiu, considerades subjectes actius i no mers consumidors passius. 
 
2. Instem al fet que des dels ajuntaments, entitats i institucions públiques, es promoguen 
programes d'activitats d'oci educatiu, dirigides especialment a la infància, l'adolescència i la 
joventut, que incidisquen en els valors educatius com a garantia d'igualtat i progrés social, i 
impulsar accions que incidisquen en la igualtat d'oportunitats i de tracte, en el respecte a la 
diversitat, en la convivència intercultural, la lluita contra el racisme i la xenofòbia, i en l'educació 
en els drets humans, i explicant, reconeixent i recolzant a les entitats i col·lectius que ja realitzen 
projectes en aquest sentit. 
 
3. Instem a l'administració perquè regule les activitats d'oci educatiu, assegurant la qualitat 
pedagògica, la presència de l'educació en valors, la intencionalitat educativa, la seguretat i la 
protecció necessàries i, a més, treballant per a evitar l'intrusisme en el sector  
 
4. Sol·licitem que s'enfortisquen els mecanismes de participació perquè la població infantil, 
adolescent i juvenil trobe, en les activitats d'oci educatiu, una oportunitat per a triar lliurement 
les pròpies iniciatives. 
 
5. Volem impulsar equips d'animació que, de manera coordinada, organitzen activitats d'oci 
educatiu amb una actitud professional, tant si les duen a terme professionals, com si són 
persones voluntàries, mantenint l'essència de l'animació sociocultural i l'educació en el temps 
lliure. 
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6. Hem d'assegurar que les activitats d'oci educatiu es realitzen garantint la seguretat i la 
protecció de les persones participants, per a açò és necessari: 
 

- Introduir elements de protecció com les assegurances de responsabilitat. 
- Dotar de formació al personal que intervé en les activitats. 
- Inspeccionar els espais i l'equipament de les activitats. 

 
7. Cal recolzar al voluntariat entre la joventut com una forma de dinamització d'activitats d'oci 
educatiu. 
 
8. És necessari promoure, difondre i donar visibilitat a les activitats d'oci educatiu, dutes a terme 
en diferents contextos socials, culturals, esportius, etc. 
 
9. Hem de garantir que les activitats d'oci educatiu es realitzen respectant la integritat, la 
llibertat i l'autonomia de les persones, des d'una perspectiva educativa i amb vocació 
transformadora. 
 
En conclusió, volem treballar perquè mitjançant l'oci educatiu s'ajude a formar persones 
madures, solidàries i felices. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
  
ÚNIC.- Aprovar la Declaració Institucional transcrita més amunt i que es té ací per 
reproduïda amb caràcter general 

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

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

5. DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L´HORTA SUD PER A l'EXERCICI 
2021. Exp.759767H 
 
Mitjançant el present Pla Anual de Control Financer per a l'exercici 2020 es pretén 
garantir que l'activitat economicofinancera de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta  
Sud i de les entitats que conformen el seu sector públic s'adeqüe als principis de 
legalitat, economia, eficiència i eficàcia, i contribuïsca a reforçar la transparència davant 
la ciutadania sobre els comptes de l'Entitat, de manera que aquestes proporcionen una 
informació fiable, completa, professional i independent sobre la gestió desenvolupada 
per aquesta. 
 
Segons l'article 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, l'òrgan interventor serà 
l'encarregat d'elaborar aquest Pla Anual de Control Financer capaç de recollir les 
actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici en vigor. 
 
El Pla Anual de Control Financer inclou totes aquelles actuacions la realització de les 
quals per l'òrgan interventor deriven d'una obligació legal i les que han sigut 
seleccionades sobre la base d'una anàlisi de riscos. 
 
El present Pla s'ha realitzat sobre la base dels objectius i prioritats establits en l'anàlisi 
prèvia de riscos, entesos aquests com la possibilitat que es produïsquen en l'Entitat fets 
o circumstàncies en la gestió sotmesa a control, susceptibles de generar incompliments 
de la normativa aplicable, falta de fiabilitat de la informació financera, inadequada 
protecció dels actius o falta d'eficàcia i eficiència en la gestió. 
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Identificats i avaluats aquests riscos, l'òrgan interventor procedeix a elaborar el present 
Pla concretant en ell les actuacions a realitzar i identificant l'abast objectiu, subjectiu i 
temporal de cadascuna d'aquestes mesures i el contingut resumit de les quals és el 
següent: 
 

1. INTRODUCCIÓ 
2. NORMATIVA BÀSICA 
3. ÀMBIT SUBJECTIU DE APLICACIÓ 
4. PERÍODE D’APLICACIÓ 
5. ACTUACIONS DEL PLA 

5.1. CONTROL PERMANENT 
ÀREA 1. Protecció dels actius 
ÀREA 2. Contractació 
ÀREA 3. Comptabilitat i gestió pressupostària 
ÀREA 4. Convenis y subvencions 
ÀREA 5. Despeses 
ÀREA 6. Ingressos 
ÀREA 7. Operacions extrapressupostàries 

5.2. AUDITORIA PÚBLICA DE COMPTES 
5.3. AUDITORIA PÚBLICA OPERATIVA I DE COMPLIMENT DE LEGALITAT 

6. EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL CONTROL FINANCER PERMANENT 
7. EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS D’AUDITORIA PÚBLICA 
8. COLABORACIÓN EN LAS ACTUACIONES DE AUDITORÍA PÚBLICA 
9. RESULTATS DEL PLA DE CONTROL FINANCER, D’EFICÀCIA I AUDITORIA 
PÚBLICA 
 

Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda, 
Promoció Econòmica, Règim Intern i Assumptes Plenaris, en sessió de data 14 d'abril 
de 2021. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA: 
 

ÚNIC. Quedar assabentats del Pla Anual de Control Financer de la Mancomunitat de 
l'Horta Sud, elaborat per la secretària-interventora, en els termes que apareix redactat.» 

 

 

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

Sessió de data 3-3-2021 

• ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS POSTALS, BASAT EN L'ACORD MARC DE 

LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA 

Sessió de data 14-4-2021 

• PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER 

AL SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DEL CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL 

“LA UNIÓ” DE TORRENT. 

 

El Ple queda assabentat dels acords adoptats. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA Nº 640/2020  FINS 
LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA.  
 
Es dóna compte del contingut de les Resolucions adoptades per la Presidència, des de 
la nº 221/2021 de data 12-2-2021 fins al n.º 522/2021 de data 14-4-2021. 
 
Quedant les persones hi presents assabentades.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8. PRECS I PREGUNTES. 

 
Rubén Molina intervé per a dir que alguns alcaldes de la comarca s'han vist afectats per 
la descoordinació que hi ha hagut a última hora en els llocs de vacunació i el consegüent 
desplaçament de la població a la Ciutat de les Arts i les Ciències, quan estaven previstos 
anteriorment altres punts.  
 
La proposta seria que des de la Mancomunitat es puga coordinar amb la Conselleria per 
a establir els punts de vacunació per a un futur i evitar els desplaçaments.  
 
La presidenta respon que li consta que en la Conselleria s'està treballant en aqueixa 
línia. Està d'acord amb la proposta i informarà sobre aquest tema. 
 
Isabel Martín, trasllada la percepció des del seu Grup, de la descoordinació en els pobles 
de la comarca. Entén que és un procés complex i canviant, però demana més 
transparència, conèixer els criteris que s'han seguit per al procés i més coordinació amb 
els alcaldes i alcaldesses de la comarca i sol·licita que des de la Mancomunitat es 
demane a la Conselleria major transparència i coordinació. 
 
Rafael Mercader, del Grup Podem, pregunta per l'estat de les borses de treball. 
 
La presidenta respon que en el procés de selecció d'auxiliars administratius/as, està 
previst que es realitze el 2n exercici al maig i que puguen estar disponibles al juny. I en 
la borsa de personal tècnic de joventut està pràcticament finalitzat el procés. 
 
Vicente Zaragozá, portaveu del Grup Socialista, coincideix amb el que han expressat 
des dels altres grups en la falta d'organització i comunicació, però li consta que ja s'està 
planificant des de la Conselleria per a millorar aquest procés i la presidenta per part de 
la Mancomunitat. 
 
La presidenta els recorda que el passat 16 de setembre es va adaptar el reglament de 
multes i 7 mesos després hi ha municipis que encara no ho han passat pels seus 
respectius Plens. S'enviarà un recordatori. 
 
També informa que s'està treballant en els romanents de Tresoreria en la línia que es 
va plantejar en la Mesa de Diàleg i s'espera tenir una proposta per a la primera setmana 
de maig, estudiar-la i convocar un Ple extraordinari.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I, sense més assumptes a tractar, a les 17:40 hores, la presidenta alça la sessió, cosa 
de la qual jo, com a secretària, certifique. 
 

Vistiplau 
La presidenta 

Eva Ángela Sanz Portero 

 
La secretària-interventora 
M. Amparo Gimeno Pons 

 


