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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA, EL DIA  5 DE  
MAIG DE 2021, PER LA JUNTA DE GOVERN, DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE l'HORTA SUD 
 
A Torrent, a les 18:00 hores del dia 5 de maig 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 M. Amparo Gimeno Pons, estan presents de manera telemàtica les persones que 
a continuació es relacionen:   

 
 
Assistents:  
 

ENTITAT 
GRUP 

POLÍTIC 
NOM 

Ajuntament de Benetússer PSOE Eva Sanz Portero (alcaldessa) 

Ajuntament d'Alaquàs PSOE Antonio Saura Martín Campos (alcalde) 

Ajuntament d'Alcàsser PSOE Eva Isabel Zamora Chanzá (alcaldessa) 

Ajuntament de Catarroja PSOE Lorena Silvent Ruiz (2a vocal) 

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

Ajuntament de Sedaví PSOE José Francisco Cabanes Alonso (alcalde) 

Ajuntament de Silla PSOE Vicente Zaragozá Alberola (alcalde) 

Ajuntament de Xirivella PSOE Michel Montaner Berbel (alcalde) 
   

Ajuntament de Paiporta COMPROMÍS Isabel Martín Gómez (alcaldessa) 

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

 

 
No assisteixen i excusen: 

 

ENTITAT 
GRUP 

POLÍTIC 
NOM 

Ajuntament de Mislata PSOE Mª Luisa Martínez Mora (2a 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 (14-4-2021). 
2. Aprovació de l'expedient de contractació per al  servei d'auditoria financera i de 

compliment dels tres Consorcis adscrits a la Mancomunitat. Expte. 769728R. 
3. Despatx extraordinari. 
4. Precs i preguntes. 

 
 
Es van adoptar els següents acords: 



 

Pàgina 2 de 3 

 

 
 

1.APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (14-4-2021). 
 
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 14 d'abril de 2021. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER AL SERVEI 

D'AUDITORIA FINANCERA I DE COMPLIMENT DELS TRES CONSORCIS 
ADSCRITS A LA MANCOMUNITAT. Expt. 769728R. 
 
Mitjançant Providència de Presidència de data 21 d'abril de 2021 s'incoa expedient per a la 
contractació del SERVEI d'AUDITORIA FINANCERA I DE COMPLIMENT DELS TRES 
CONSORCIS ADSCRITS A LA MANCOMUNITAT DE L’HORTA SUD. 
 
El Pressupost màxim de licitació és de: 9.000€ (IVA exclós) sent l'IVA al 21% per import de 
1.890 €, ascendint la quantitat total a 10.890,00€ (IVA inclós).   
 
S'acompanya a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el de 
Prescripcions Tècniques, pel procediment obert simplificat de tramitació reduïda. 
 
En conseqüència, i de conformitat amb allò establit en els articles 116 i 117 de la  
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les 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.  
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació del SERVEI d'AUDITORIA FINANCERA I DE 
COMPLIMENT DELS TRES CONSORCIS ADSCRITS A LA MANCOMUNITAT DE l'HORTA 
SUD, així com els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte. 
El procediment de tramitació serà obert simplificat, tramitació reduïda, segons allò que s'ha 
fixat en l'art. 159.6 de la Llei 9/2017 (LCSP). 
 
SEGON. Autoritzar la despesa corresponent que comporta el present contracte, amb càrrec 
al vigent pressupost. 
 
TERCER. Anunciar la licitació pública en el perfil de contractant de la Mancomunitat, a través 
de la Plataforma de contractació del sector públic. 
 
QUART. Donar trasllat del present acord als serveis corresponents (Intervenció de Fons i 
Contractació)». 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
3.- DESPATX EXTRAORDINARI 
 
No n’hi ha. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4.- PRECS I PREGUNTES. 
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La presidenta informa que té una proposta per al Reglament de la Comissió mixta per a la 
gestion dels acords territorials per l'ocupació de l’Horta Sud; ho passarà als portaveus perquè 
ho revisen i facen aportacions si ho consideren oportú.  
 
L'alcalde de Sedaví informa que ha  passat al grup de portaveus la informació que hi ha dels 
punts de vacunació, que està previst que s'òbriguen els dies 24 o 25 de maig; l'objectiu és que 
no calga desplaçar-se a València, sempre que la disponibilitat de les vacunes ho permeta. 
 
La presidenta indica que s'intentarà fer Comissó d'Hisenda i Comissió Especial de Comptes 
per al dia 19 de maig, per als assumptes de romanents i compte general respectivament. 
Respecte als romanents, en la línia del que es va parlar en el seu moment: una part per a 
personal per a assessorament en projectes europeus i una altra part per als projectes. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
I sense més assumptes a tractar, a les 18:25 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 

 


