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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA, EL DIA 7  DE 
JULIOL DE 2021, PEL PLE DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD. 
 
 
  

 
A Torrent, sent les 19:00 hores del dia 7 de juliol de 2021, es reuneix telemàticament, 
els membres del Ple de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, a fi de celebrar 
per videoconferència, en primera convocatòria, la sessió ordinària, prèviament 
convocada i notificada per a aquest dia, d'acord amb el que es disposa en l'article 46.3 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del Règim Local.  
 
Presideix la sessió, la presidenta Sra. Eva Angela Sanz Portero, assistida de la 
Secretària-Interventora Sra. M. Amparo Gimeno Pons, estan presents de manera 
telemàtica les persones que, a continuació es relacionen 
 

GRUP 
POLITIC 

MUNICIPI 

 Ajuntament d'Alaquàs 

PSOE D. Antonio Saura Martin Campos (Alcalde) 

PSOE D. Francisco Javier Evangelista Giménez (2n Vocal) 

  

 Ajuntament d'Albal 

PSOE D. Ramón Mari Vila (Alcalde) 

PSOE Sra. M.ª Dolores Martínez Sanchis (2a Vocal) 

  

 Ajuntament d'Alc àsser 

PSOE Sra.. Eva Isabel Zamora Chanzá (Alcaldessa) 

PSOE Sra. Francisca Abella Rebull (2a Vocal) 

  

 Ajuntament d'Aldaia 

PSOE D. Guillermo Lujan Valero (Alcalde) 

PSOE Sra. Empar Folgado Ros (2a Vocal) 

  

 Ajuntament d'Alfafar 

PP D. Juan Ramón Adsuara Monlleo (Alcalde) 

PP Sra. Josefa Carreño Rodríguez (2a Vocal) 

  

 Ajuntament de Benetússer 

PSOE Sra. Eva Sanz Portero (Alcaldessa) 

PSOE Sra. Ana Mª Martín Valero (2a Vocal) 

  

 Ajuntament de Beniparrell 

COMPROMIS D. Salvador Masaroca Delhom (Alcalde) 

PP D. Vicente J. Hernandis Costa (2n Vocal) 

  

 Ajuntament de Catarroja 

COMPROMIS D. Jesús Monzó Cubillos (Alcalde) 

PSOE Sra. Lorena Silvent Ruiz (2a Vocal) 

  

 Ajuntament de Lloc Nou de la Corona 

PP D. Rubén Molina Fernández (2n Vocal) 
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 Ajuntament de Manises 

COMPROMIS D. Jesús María Borrás Sanchis (Alcalde) 

PODEM D. Rafael Mercader Martínez (2n Vocal) 

  

 Ajuntament de Massanassa 

PP D. Francisco Comes Monmeneu (Alcalde) 

PP D. Israel Alfonso Sargues (2n Vocal) 

  

 Ajuntament de Mislata 

PSOE D. Carlos Fernández Bielsa (Alcalde) 

PSOE Sra. M.ª Luisa Martínez Mora (2a Vocal) 

  

 Ajuntament de Paiporta 

PSOE Sra. Maria Isabel Albalat Asensi (Alcaldessa) 

  

 Ajuntament de Picanya 

PSOE D. Josep Almenar Navarro (Alcalde) 

PSOE D. Jose Alberto Sanchis i Cuesta (2n Vocal) 

  

 Ajuntament de Picassent 

PSOE Sra. Conxa García Ferrer (Alcaldessa) 

PSOE Sra. Innocència Albert Garcia (2n Vocal) 

  

 Ajuntament de Quart de Poblet 

PSOE Sra. Carmen Martínez Ramírez (Alcaldessa) 

PSOE D. Bartolomé Nofuentes López (2n Vocal) 

  

 Ajuntament de Sedaví 

PSOE D. José Francisco Cabanes Alonso (Alcalde) 

PSOE D. Santiago Sánchez Lorente (2n Vocal) 

  

 Ajuntament de Silla 

PSOE D. Vicente Zaragozá Alberola (Alcalde) 

PSOE D. José Iván Cuenca Navarro (2n Vocal) 

  

 Ajuntament de Torrent 

PSOE D. Jesús Ros Piles (Alcalde) 

COMPROMIS D. Pau Alabajos Ferrer (2n Vocal) 

  

 Ajuntament de Xirivella 

PSOE D. Michel Montaner Berbel ((Alcalde) 

PSOE D. Vicent Sandoval Núñez (2n Vocal) 

 
 

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

GRUP 
POLITICO 

MUNICIPI 

 Ajuntament de Lloc Nou de la Corona 

PP Sra. Francisca Llopis Canovas (Alcaldessa) 

 
 

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. 
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Oberta la sessió per la Sra. presidenta, i abans de començar la mateixa, segons l'acordat 
en la Comissió d'Igualtat, intervé per a manifestar la repulsa davant la violència de 
gènere que pateixen les mujeres, recordant a les 24 dones que en enguany 2021 han 
sigut assassinades (dues de la Comunitat Valenciana), i han deixat a 13 menors en 
situació d'orfandat. Des de 2003 sumen ja 1.102 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. 
 
A continuació, la presidenta informa del canvi d'Alcaldia que s'ha produït a Paiporta, i la 
situació dels vocals representants d'aqueix municipi en el Ple de la Mancomunitat. 
 
Tot seguit, es passa a examinar els assumptes inclosos en l'ordre del dia. 
 

ORDRE DEL DIA 

PART RESOLUTÒRIA 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (26-5-2021) 
2. Proposta d'aprovació del conveni a subscriure, amb la Conselleria d'Educació, per a 

finançar les despeses de funcionament del Centre d'Educació Especial “LA UNION” de 
Torrent, durant l'exercici del 2021. Exp.776691N 

3. Despatx Extraordinari. 
 
CONTROL I FISCALITZACIÓ 

4. Adonar dels acords de la Junta de Govern Local.  
5. Coneixement de Resolucions de Presidència n.º 523/2021 fins avui de convocatòria.  
6. 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 26 de   maig de 
2021, és aprovada per UNANIMITAT. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI A SUBSCRIURE, AMB LA 
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, PER A FINANÇAR LES DESPESES DE 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL “LA UNION” DE 
TORRENT, DURANT L'EXERCICI DEL 2021.Exp.776691N.  

 

Vist l'esborrany de conveni a subscriure entre la Generalitat Valenciana i la 
Mancomunitat de l’HORTA Sud, per al finançament del centre d'educació especial “LA 
UNION” de Torrent, en l'exercici de 2021 (període 1-9-2020 a 31-8-2021). 
 
Resultant que la Disposició Addicional Segona de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del Dret a l'Educació (LODE), BOE nº 159 del 4/07/1985, senta com a principi 
el de la cooperació entre les Corporacions Locals i l'Administració Educativa en el 
manteniment de centres públics docents. 
 
Considerant que el centre està autoritzat definitivament quant al seu funcionament en el 
nivell d'Educació Especial per Ordre de la Conselleria d'Educació de 22 d'agost de 2008, 
per a un total de 6 unitats d'Educació Especial Especifica. 
 
Resultant que d'acord amb l'establit en la Disposició Addicional Setena del Reglament 
de Normes Bàsiques sobre Concerts Educatius aprovat per Reial decret 2377/1985, de 
18 de desembre, el sosteniment dels centres docents cuyos titulars siguen corporacions 
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Locals s'efectuarà a través de la celebració dels corresponents convenis amb 
l'Administració educativa competent. 
 
Vist que l'únic procediment perquè el centre "La Unión" de Torrent, continue finançat 
amb fons públics és la signatura d'un nou conveni. 
 
Vist l'Informe de data 29 de juny de 2021, emès per la Secretària-Interventora de 
Mancomunitat. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Aprovar l'esborrany de Conveni de col·laboració a subscriure amb la 
Consellería d'Educació, Cultura i Esport, per a finançar les despeses de 
funcionament del centre d'educació especial “La Unió” de Torrent, per a l'exercici 
de 2021. 
 
SEGON.- Facultar a la Presidenta de la Mancomunitat per a la signatura del 
conveni, i per a realitzar quantes actuacions siguen necessàries per a l'execució 
d'aquest acord.» 

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

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

 
3.- DESPATX EXTRAORDINARI. 
 
No es produeix 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
4.- 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 9-6-2021 

• PROPOSTA APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE “INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA I ASSESSORAMENT 

LEGAL EN MATÈRIA D'HABITATGE“ . EXPT. 404728I 

• ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER Al SERVEI D'AUDITORIA 

FINANCERA I DE COMPLIMENT DELS TRES CONSORCIS ADSCRITS A la 

MANCOMUNITAT. EXPT. 769728R 

 

• PROPOSTA APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE LA COMISSIÓ MIXTA PER A LA 

GESTIÓ DELS ACORDS TERRITORIALS PER L'OCUPACIÓ DE L’HORTA SUD. Exp. 

760103Z 

 

 

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

 
 
5.- CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA Nº 640/2020  FINS 
A LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA.  
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S'adona del contingut de les Resolucions adoptades per la Presidència, des de la núm. 
523/2021 de data 16-4-2021 fins al núm. 910/2021 de data 29-6-2021. 
 
Quedant els Srs. presents assabentats.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
6.- PRECS I PREGUNTES. 
 

➢ Rubén Molina:  

té 2 precs; fa referència a les dades de positius per Covid a la Comunitat Valenciana 
que estàn pujant de manera alarmant i sobre aquest tema, en la junta de portaveus es 
va parlar que la Mancomunitat coordine amb els municipis de la comarca les mesures 
de prevenció i s'inste al fet que la campanya de vacunació entre els joves siga el més 
ràpida possible.  
 
I, d'altra banda, respecte als fons europeus, agilitar els projectes que hi haja i no perdre 
l'oportunitat d'optar als fons, així com a les ajudes que ha publicat Diputació. 
 

➢ Jesús Monzó:  

pregunta per  el projecte dels punts de recarrega. 
 

➢ Presidenta: 

respon que està d'acord a intensificar les campanyes de prevenció i en quant a coordinar 
amb els municipis es pot intentar i aprofitar per a més esdeveniments, com per exemple 
la  Vuelta ciclista a Espanya que enguany està previst que passe per la comarca i en 
aqueixa línia s'han expressat també en Subdelegació de Govern, Prefectures de policia 
assistents: en la conveniència de liderar des de la Mancomunitat una Mesa de trobada 
d’emergències o de situacions com la pandèmia. Sembla que es formalitzarà aqueixa 
petició per registre d'entrada de la Mancomunitat.  
 
Respecte a Europa, ha finalitzat ara la fase de publicació de la Modificació de 
Romanents de Crèdit i s'ha acordat utilitzar la borsa de Quart de Poblet per a la 
contractació de personal tècnic d'una forma ràpida.  
Entre els projectes previstos està la connexió amb els carrils bici a tota la comarca. En 
paral·lel s'estan portant projectes “Serà Horta Sud”, “Serà 2030”. En aquest projecte va 
haver-hi una Taula, en la qual es va parlar de mobilitat. Estaven representades també, 
Diputació i Generalitat Valenciana; es va adquirir el compromís que en quant s'haja dut 
a terme la contractació del tècnic de Projectes Europeus es concretaran tots els 
projectes en un únic projecte que es portarà a Fons Europeus. En la Taula d'Energia 
també es va parlar d'algunes iniciatives que també es poden formalitzar en aqueix sentit. 
 
Quant a  la pregunta sobre els punts de recarrega, ha passat per Junta de Govern avui, 
els plecs per a la licitació sobre els quals s'ha fet alguna modificació, que siguen 
compatibles amb una plataforma de gestió, que figure en la retolació el logo de la 
Mancomunitat i del municipi al costat del de la Diputació que és qui finança i que tots els 
punts de recàrrega puguen ser de càrrega ràpida. La publicació de la licitació està 
prevista per al  2 d'agost. Està previst que a final d'any puguen estar en els municipis. 
 

➢ Bartolomé Nofuentes:  

intervé per a dir que s'ha homologat un curs de formació per a funcionaris i càrrecs 
públics a impartir a final de setembre per ADEIT, sobre els projectes europeus; el 
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contingut és sobre la primera convocatòria del “Next Generation” i del programa 
operatiu.   
 
Els projectes són el del 5G, el de Turisme i el de Mobilitat.  
 
Tant la formació com l'assistència tècnica estan subvencionades per la Diputació, 
segons Decret publicat en el BOP d'avui, tant per a mancomunitats com per a municipis. 
 

➢ Presidenta:  

comenta que s'està realitzant el cicle d'exposicions de “20 anys, 20 pobles” en el Museu 
Comarcal. Es va començar amb l'ajuntament d'Aldaia, amb una exposició sobre el 
palmito i després de l'estiu està confirmat Manises. Els pobles que desitgen realitzar la 
seua exposició poden contactar amb la directora del Museu. 
 
S'està ultimant la signatura del conveni amb l'Associació de Consumidors de la 
Comunitat Valenciana per a l'oficina OMIC itinerant en la comarca i està previst que es 
comence  a donar servei a partir de l'1 de setembre.  
 
D'altra banda, la presidenta anuncia que després de la reunió mantinguda amb Xavier 
Navarro, director de l’Institut Cartogràfic Valencià, aquest es va comprometre a canviar 
la cartografia i plànols oficials perquè no aparega Horta  Oest i aparega únicament Horta 
Sud , com es venia reivindicant des de fa anys.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les 19:35 hores, per   la Sra. presidenta 
se dóna per finalitzada la sessió, de tot la qual cosa, jo com a secretària done fe  
 

Vistiplau 
La presidenta 

Signat: Eva Angela Sanz Portero 

Done Fe 
La secretaria-interventora 

Signat: M. Amparo Gimeno Pons 
 


