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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA, EL DIA  1 DE 
DESEMBRE DE 2021, PER LA JUNTA DE GOVERN, DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 
 
A Torrent, a les 18:00 hores del dia 1 de desembre de 2021, es reuneix en les dependències 
de la Mancomunitat de l'Horta Sud, la Junta de Govern Local, a fi de celebrar, en primera 
convocatòria, la sessió ordinària, prèviament convocada i notificada per a aquest dia.  
 
Presideix la sessió, la presidenta de la Mancomunitat Eva Ángela Sanz Portero, assistida  de 
la secretària-interventora M. Amparo Gimeno Pons, i assisteixen 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 Martin Campos (alcalde) 

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

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

Ajuntament de Mislata PSOE M. Luisa Martínez Mora (2n 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 Catarroja COMPROMÍS Jesús Monzo Cubillos (alcalde) 

   
Ajuntament de Lloc Nou de la Corona PP Rubén Molina Fernández (2n 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.  
 
Abans de començar la sessió, la presidenta comunica el nomenament de Jesús Monzó en 
substitució d’Isabel Martín, en representació del Grup Compromís, acord adoptat per 
Resolució núm. 1540 de 23-11-2021. 
 
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 (3-11-2021). 
2. Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública 2021, en el marc del procés d'Estabilització 

d'Ocupació Temporal. Expt.887459H 
3. Despatx extraordinari 
4. Precs i preguntes. 

-------------------------------- 
 
 
Es van adoptar els següents acords: 
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
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 3 de novembre de 2021. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2. APROVACIÓ DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2021, EN EL MARC 

DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL.Expt.887459H 

 
Vist el Reial decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l'ocupació pública (BOE núm. 161, 7-7-2021). 
 
L'article 2 de l'esmentat RDL, regula el procés d'estabilització d'ocupació temporal i que en 
extracte diu: 
 

1. …/…, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les 
places de naturalesa estructural que, estiguen o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles 
o una altra forma d'organització de recursos humans que estiguen contemplades en les diferents 
Administracions Públiques i estant dotades pressupostàriament, hagen estat ocupades de forma 
temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020. 
2. Les ofertes d'ocupació que articulen els processos d'estabilització contemplats en l'apartat 1, així 
com el nou procés d'estabilització, hauran d'aprovar-se i publicar-se en els respectius diaris oficials 
abans de 31 de desembre de 2021 i seran coordinats per les Administracions Públiques competents. 
La publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses 
en les ofertes d'ocupació pública haurà de produir-se abans de 31 de desembre de 2022. 
…/… 
5. De la resolució d'aquests processos no podrà derivar-se, en cap cas, increment de despesa ni 
d'efectius, havent d'oferir-se en aquests processos, necessàriament, places de naturalesa 
estructural que es troben exercides per personal amb vinculació temporal. 
6. Correspondrà una compensació econòmica, equivalent a vint dies de retribucions fixes per any de 
servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de dotze 
mensualitats, per al personal funcionari interí o el personal laboral temporal que, estant en actiu com 
a tal, vera finalitzada la seua relació amb l'Administració per la no superació del procés selectiu 
d'estabilització. 
…/… La no participació del candidat o candidata en el procés selectiu d'estabilització no donarà dret 
a compensació econòmica en cap cas. 

 
Vist que la proposta d'aprovació de l'Oferta d'ocupació pública del 2021 de la Mancomunitat 
de l'Horta Sud ha sigut negociada en Mesa General de Negociació de data 17 de novembre 
de 2021. 
 
Vist l'informe de l'oferta d'ocupació pública del 2021 emès per la secretària-interventora, de 
data 25 de novembre de 2021. 
 
Vist el que es disposa en l'art. 70.2 de la Llei 5/2015 per la qual s'aprova el Text Refós de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP) on diu que l'pferta d'ocupació pública o 
instrument similar, que s'aprovarà anualment pels òrgans de Govern de les administracions 
públiques, haurà de ser publicada en el Diari oficial corresponent. 
 
Considerant el que es disposa en l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local; l'article 128.1 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; i 
l'article 37 i 70 de la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic.  
 
Considerant que la competència per a aprovar el present acord correspon a 
l'Alcaldia/Presidència, no obstant açò, en esta Mancomunitat aquesta competència està 
delegada en la Junta de Govern Local. 
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Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA: 
 
 
PRIMER. Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2021, en el marc del procés 
d'estabilització temporal, d’acord amb el resum següent: 
 

Vincle Subgrup 
Escala/Subescala/    
Categoria Professional 

Denominació 
Nre. 

places 

Funcionarial A2 Adm.Especial /Tècnic-a 
Agent d'Ocupació i 
Desenvolupament Local 

1 

Funcionarial C2 Adm.General/Auxiliar 
Aux.Adm (adscrit servei 
Multes) 

1 

 
 
SEGON. Remetre el present acord a l'Administració de l'Estat, en compliment de l'establit en 
l'art. 56.1 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, i publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
València en compliment de l'establit en l'art. 70.2 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 
l'Empleat Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3. DESPATX EXTRAORDINARI 

 
No n’hi ha. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. PRECS I PREGUNTES 

 
La presidenta comunica que la sessió del pròxim Ple serà el dia 9 a les 18:00 hores i vol 
consensuar amb els assistents, que donada la incidència d'augments de casos en la comarca 
pel Covid, la cebració de la sessió de forma telemàtica, acceptant aquesta proposta i la seua 
conformitat.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I, sense més assumptes a tractar, a les 18:15 hores, la presidenta alça la sessió, de tot la qual 
cosa, jo com secretària certifique.  
 

Vistiplau 
La presidenta 

 Eva Ángela Sanz Portero 

La secretària-interventora 
 M. Amparo Gimeno Pons 

 


