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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29  DE 
SETEMBRE DE 2021 PEL PLE DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE l'HORTA SUD 
 
 
 
A Torrent, sent les 18:30 hores del dia 29 de setembre de 2021, es reuneixen presencial 
i telemàticament (T), els membres del Ple de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta 
Sud, a fi de celebrar, en primera convocatòria, la sessió extraordinària, prèviament 
convocada i notificada per a aquest dia, d'acord amb el que es disposa en l'article 46.3 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del Règim Local.  
 
Presideix la sessió, la presidenta Eva Ángela Sanz Portero, assistida de la secretària-
interventora Mª Amparo Gimeno Pons, estan presents de forma telemàtica (T) i 
presencial, les persones que a continuació es relacionen: 
 

GRUP 
POLITIC   

MUNICIPI 

  Ajuntament d'Alaquàs 

PSOE T Antonio Saura Martin Campos (alcalde) 

PSOE T Francisco Javier Evangelista Giménez (2n vocal) 

   

  Ajuntament d'Albal 

PSOE  Ramón Marí Vila (alcalde) 

PSOE  M. Dolores Martínez Sanchis (2a vocal) 

   

  Ajuntament d'Alcàsser 

PSOE  Eva Isabel Zamora Chanzá (alcaldessa) 

PSOE T Francisca Abella Rebull (2a vocal) 

   

  Ajuntament d'Aldaia 

PSOE T Guillermo Luján Valero (alcalde) 

PSOE T Empar Folgado Ros (2a vocal) 

   

  Ajuntament d'Alfafar 

PP  Juan Ramón Adsuara Monlleó (alcalde) 

   

  Ajuntament de Benetússer 

PSOE  Eva Sanz Portero (alcaldessa) 

PSOE T Ana Mª Martín Valero (2a vocal) 

   

  Ajuntament de Beniparrell 

COMPROMÍS  Salvador Masaroca Delhom (alcalde) 

PP  Vicente J. Hernandis Costa (2a vocal) 

   

  Ajuntament de Catarroja 

COMPROMÍS T 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) 
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PODEM  
Rafael Mercader Martínez (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Massanassa 

PP  Francisco Comes Monmeneu (alcalde) 

PP  Israel Alfonso Sargues (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Mislata 

PSOE T Carlos Fernández Bielsa (alcalde) 

PSOE T M. Luisa Martínez Mora (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Paiporta 

PSOE T Maria Isabel Albalat Asensi (alcaldessa) 

COMPROMIS T Isabel Martín Gómez (2a vocal) 

   

  Ajuntament de Picanya 

PSOE  Josep Almenar Navarro (alcalde) 

   

  Ajuntament de Picassent 

PSOE T Conxa García Ferrer (alcaldessa) 

PSOE T Inocencia Albert Garcia (2a vocal) 

   

  Ajuntament de Quart de Poblet 

PSOE T Carmen Martínez Ramírez (alcaldessa) 

PSOE T Bartolomé Nofuentes López (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Sedaví 

PSOE  José Francisco Cabanes Alonso (alcalde) 

PSOE T Santiago Sánchez Lorente (2n Vocal) 

   

  Ajuntament de Silla 

PSOE T Vicente Zaragozá Alberola (alcalde) 

PSOE T José Ivan Cuenca Navarro (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Torrent 

PSOE  Jesús Ros Piles (alcalde) 

COMPROMIS T Pau Alabajos Ferrer (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Xirivella 

PSOE T Michel Montaner Berbel (alcalde) 

PSOE T 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 d'Alfafar 

PP  Josefa Carreño Rodríguez (2n vocal) 

   

  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 
37. 
 
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 dones, recordant les 35 dones que enguany han sigut 
assassinades (3 de la Comunitat Valenciana), i han deixat 19 menors en situació 
d'orfandat. Des de 2003, sumen ja 1.113 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'orde del dia. 

 
ORDE DEL DIA 

PART RESOLUTÒRIA 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (7-7-2021). 
2. Aprovació definitiva del Compte General de l'exercici de 2020. Exp.778698A. 

 
CONTROL I FISCALITZACIÓ 

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.  
4. Coneixement de Resolucions de Presidència n.º 911/2021, de data 2-7-2021, fins la data 

de la convocatòria.  
5. Precs i preguntes. 

-------------------------------- 
 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIO. 
 

Sotmés a votació l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2021, 
s’aprova per MAJORIA, amb l'ABSTENCIÓ (2 vots) del representant de l’Ajuntament 
d’Alcàsser-Eva I. Zamora i Ajuntament Paiporta-Isabel Martin, per absència a aquesta i 
a favor (35 vots de la resta). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI DE 
2020. Exp.778698A 
 
«Vist l'expedient per a l'aprovació del Compte General de l'exercici 2020, juntament amb 
tota la seua documentació annexa a la mateixa, segons la legislació vigent. 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada en data 19 de Maig de 
2021, va emetre el corresponent informe preceptiu en relació al Compte General 
d'aquesta Mancomunitat. 
 
Considerant que la mateixa es va exposar al públic en el BOP de València núm. 104, de 
data 2-6-2021, durant el termini de quinze dies, durant els quals, i vuit més, els 
interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions.  
 
Vista la diligència emesa per la Secretària-Interventora, en la qual es constata que 
durant el termini d'exposició al públic del Compte, no es va presentar cap al·legació. 
 
De conformitat amb el que es disposa en l'art. 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local,  
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El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar el Compte General de la Mancomunitat corresponent a l'exercici 2020 
en els termes i amb la documentació que consta en l'expedient. 
 
SEGON. Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que 
la integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes (Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana ), tal com s'estableix en l'article 212.3 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, al Ministeri d'Hisenda.» 

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

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

 
3. 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, ES DONA COMPTE dels acords adoptats 
per la Junta de Govern Local, en les diferents sessions celebrades i que són els 
següents: 
 

Sessió de data 7-7-2021 

 

• ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 

“INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA I ASSESSORAMENT LEGAL EN MATÈRIA 

D'HABITATGE“. EXPT. 404728I 

• APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE “SUBMINISTRAMENT I 

INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS ALS 

MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT DE l'HORTA SUD”. EXPT. 807854W 

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

 
 
4.CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA Núm. 911/2021 
FINS A LA DATA DE CONVOCATÒRIA  
 
Es dona compte del contingut de les Resolucions adoptades per la Presidència, des de 
la núm. 911/2021 de data 2-7-2021 fins al núm. 1290/2021 de data 22-9-2021. 
 
Queden les persones presents assabentades.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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'orde del 
dia 
 

DECLARACION INSTITUCIONAL “AMB LA PALMA. SEGUIREM ESTANT A 
PROP SEMPRE” 
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La presidenta deixa de manifest que tots els grups polítics municipals que integren la 
Mancomunitat, han subscrit una declaració institucional el contingut de la qual, del que 
es dóna lectura a continuació, és el següent 

 
“AMB LA PALMA. SEGUIREM ESTANT. A PROP. SEMPRE” 

La naturalesa ens ha tornat a posar a prova. El passat 19 de setembre entrava en erupció el volcà 
de Cumbre Vieja, a l'illa canària de la Palma.  
 
Immediatament, alcaldesses i alcaldes dels municipis afectats, el Cabildo Insular, el Govern de 
Canàries i el Govern d'Espanya van activar tots els mecanismes d'emergència per a protegir la 
seguretat dels veïns i veïnes de la Palma, en primer lloc, i para, tot seguit, posar-se al seu costat, 
més a prop si cap, per a atendre, ajudar, acompanyar, intentar minimitzar dany i dolor. Una 
demostració, una més, de l'esperit i l'essència de l'acció local: actuar en la proximitat amb 
rapidesa i eficàcia. I fer-ho, a més, en perfecta coordinació; en un exercici, un de més, de 
cogovernança; la cogovernança àgil, en la proximitat, des de la proximitat.  
 
Des del primer minut traslladem tota la nostra solidaritat, tot el nostre afecte, el nostre ànim, 
ajuda i desvetllament. A tots els veïns i veïnes, a tots els municipis, al Cabildo, a tots els càrrecs 
electes locals afectats.  
 
Avui, mitjançant aquesta Declaració, tornem a fer-ho solemne i institucionalment des del Ple de 
la Mancomunitat de l'Horta Sud.  
 
I reiterem, i anunciem, que, igual que hem estat i estem, seguirem estant quan la terra es calme 
i la lava es refrede, no anem a deixar d'estar.  
 
Serà aqueix el moment de refer-se, de tornar a començar, de mostrar novament tota la capacitat 
d'acció, atenció, impuls i compromís dels Governs Locals.  
 
Per tot l'exposat, nostra Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud: 
 

1. Manifesta tota la predisposició i el suport necessari a quantes actuacions de coordinació 

puguen afavorir la implementació del Pla Especial per a la Reconstrucció de la Palma 

anunciat pel Govern.  

 
2. Trasllada tot el seu suport a les persones evacuades de les seues llars i, molt 

especialment, el nostre afecte a els qui han perdut els seus habitatges, els seus cultius 
o qualsevol un altre bé sota la lava.  

 
3. Agraeix el treball incansable que estan desenvolupant els equips d'emergència, Cossos 

i Forces de Seguretat de l'Estat, organitzacions no governamentals, Exèrcit, policies 
locals, professionals del sector sanitari, mitjans de comunicació i punts col·lectius que 
amb la seua labor sobre el terreny contribueixen a reduir les conseqüències d'aquest 
fenomen de la naturalesa.  

 
4. Ofereix tota l'ajuda i col·laboració als Ajuntaments dels municipis més directament 

afectats, Llanos de Aridane i El Paso, institucions que estan demostrant, al costat del 
Cabildo Insular de la Palma, la importància de les Administracions més properes en 
moments enormement difícils.  

5. Manifesta expressament el seu suport a la província de Málaga per l'incendi de Sierra 
Bermeja, entre els municipis del qual està el d'Estepona i així mateix a tots els afectats 
per l'incendi en el municipi de Navalacruz en la província d'Ávila.  
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El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
  
UNIC. Aprovar la Declaració Institucional a dalt transcrita que es té ací per reproduïda 
amb caràcter general. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5.PRECS I PREGUNTES 
 

➢ Rubén Molina:  

A Mislata, la setmana passada va haver-hi un fòrum de Transport i Mobilitat amb 
motiu del dia europeu sense cotxes en el qual es va parlar de la mobilitat a través 
de l'EMT i de l'ATMV  i de poder conjuminar esforços en un sol organisme i poder 
connectar tots els municipis. Des del grup Popular i des de les Alcaldies d'Alfafar, 
Massanassa i Lloc Nou de la Corona llancem el prec que la Mancomunitat siga 
protagonista en el nou sistema que es vol implantar de mobilitat metropolitana. 

 
➢ Juan Ramón Adsuara:  

Sol·licita que s'avise que la convocatòria és presencial. 

Servei OMIC mancomunat: desitja saber si des de Comunicació s'està fent un 
calendari, les pautes que han de seguir els ajuntaments que s'adherisquen i si 
els veïns i les veïnes d'un poble poden anar a un altre.  

En anteriors plens es va parlar que es reuniren els regidors de Sanitat i Salut 
Pública, sobretot dels pobles adjacents per a compartir i optimitzar el tractament 
contra les plagues. 

Consulta sobre el projecte de mancomunar la Protecció Civil, que era una 
reivindicació unànime de tots els representants. 

Informa que demà s'aprova una subvenció nominativa en la Diputació per a 2 
Mancomunitats, per a desenvolupar projectes de carril bici mancomunats. 
Pregunta in quina situació està el projecte de la Mancomunitat, en el qual han 
treballat diversos ajuntaments en una 1a fase i que sembla que no està inclòs en 
els pressupostos de la Generalitat. 

 
➢ Presidenta: 

La presidenta respon a Rubén Molina que la Mancomunitat va estar 
representada en el fòrum de Transport i Mobilitat per l'alcalde d'Alaquàs. Proposa 
que es faça una moció o declaració conjunta demanant aquesta coordinació amb 
la Mancomunitat.  
 
La presidenta respon a Juan Ramón Adsuara: al respecte de la presencialitat de 
la sessió estava així convocada, hi ha hagut persones que han comunicat la 
impossibilitat d'assistir presencialment i s'ha fet mixta, però creu que en el futur 
seran presencials.  
 
Quant a   l'OMIC sí està plantejat que es puga anar al servei de qualsevol poble, 
està calendaritzat ja, però atès que han sol·licitat la incorporació al servei Alfafar 
i Silla, s'està esperant resposta per si algun altre municipi vol adherir-se i fer un 
calendari definitiu. 
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Quant al control de plagues, Eva Zamora convocarà la reunió en breu. En 
aquesta mateixa reunió s'inclou el projecte de mancomunar la Protecció Civil.  
 
En relació a la consulta sobre mobilitat, s'esbrinarà sobre la subvenció a la qual 
fa referència. El projecte de la Mancomunitat està en marxa per a tots els 
municipis de la comarca, no solament els de la 1ª fase; hi ha prevista una reunió 
entre altres persones amb la diputada que porta el tema per a impulsar un 
projecte comú entre totes les administracions, posteriorment es preveu una 
reunió de tots els alcaldes, portaveus… la tècnica de projectes europeus i 
l'empresa per a presentar l'estat del projecte i les pròximes subvencions a les 
quals es pot optar. 
 
D'altra banda, comenta altres projectes europeus als quals pot optar la 
Mancomunitat i municipis com són la implementació de Plans d'Igualtat de 
manera innovadora; un altre seria la conservació del patrimoni cultural dels 
municipis baixant la petjada de carboni que es genera. 
 
Comenta també l'interès suscitat pel curs impartit per Adeit sobre els fons 
europeus.  

 
➢ Antonio Saura:  

En relació amb la pregunta de Rubén Molina, indica que l'ATMV s'encarrega de 
coordinar l'àrea metropolitana: Horta Nord, Horta Sud, València i fins i tot algun 
altre municipi, una altra qüestió és la participació que tenen els municipis dins 
d'aquest òrgan; la FVMP pot nomenar 2 representants, actualment són Juan 
Antonio Sagredo alcalde de Paterna i el propi Antonio Saura, representants de 
l'Horta Nord i l'Horta Sud. El que es demana és que es consulte als ajuntaments 
o a la Mancomunitat abans de l'elaboració dels projectes. 

 
➢ Presidenta:  

La presidenta informa que ja s'ha constituït la Borsa d'auxiliars administratius/ves 
a la disposició dels ajuntaments. 

Sobre els punts de recàrrega elèctrics, està previst que la setmana vinent en 
Junta de Govern s'adjudique. 

Queden 2 jornades sobre la prostitució i la tracta i convida al fet que envien als 
responsables tècnics o policies locals. 

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

I sense més assumptes a tractar, a les 19:05 hores, la presidenta alça la sessió, la qual 
cosa, jo com a secretària, certifique 
 

Vistiplau 
La presidenta 

Eva Ángela Sanz Portero 

La secretària-interventora 
 M. Amparo Gimeno Pons 

 


