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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA, EL DIA  8 DE 
FEBRER DE 2022, PER LA JUNTA DE GOVERN DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD 
 
A Torrent, a les 13:00 hores del dia 8 de febrer de 2022, 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, s’ho troben 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 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 Monzó 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.  
 
A continuació, es procedeix a l'estudi i deliberació sobre els punts inclosos en l'orde del dia. 
 

ORDE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (1-12-2021). 
2. Proposta de pròrroga del contracte “SERVEI D'AUDITORIA FINANCERA I DE COMPLIMENT 

DELS TRES CONSORCIS ADSCRITS A LA MANCOMUNITAT”. Exp.769728R. 
3. Proposta pròrroga del contracte de “RECOLLIDA, TRASLLAT, CUSTÒDIA I MANTENIMENT 

D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, ERRANTS O DECOMISSATS EN L'ESPAI 
PÚBLIC DELS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD 
ADHERITS A AQUEST SERVEI”.  Expt. 328581N. 

4.  Proposta d’ampliació execució de l'obra “SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNTS 
DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS ALS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT 
DE L'HORTA SUD”. Expt. 807854W. 

5. Precs i preguntes. 

------------------------------- 
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Es van adoptar els acords següents : 
 

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 1 de desembre de 2021. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. PROPOSTA PRÒRROGA DEL CONTRACTE “SERVEI D'AUDITORIA 

FINANCERA I DE COMPLIMENT DELS TRES CONSORCIS ADSCRITS A LA 

MANCOMUNITAT”.Expt.769728R 

 
Vist l'expedient del contracte de serveis denominat “SERVEI D'AUDITORIA FINANCERA I 
DE COMPLIMENT DELS TRES CONSORCIS ADSCRITS A LA MANCOMUNITAT”, 

adjudicat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 9 de juny de 2021, mitjançant 
procediment obert simplificat de tramitació reduïda, a favor d'ATLES AUDITORIA I 
CONSULTORIA, S.L.P., amb una duració de 12 mesos i sent susceptible de tres (3) possibles 
pròrrogues anuals. 
 
Vist que la formalització de l'adjudicació es va realitzar en els termes previstos en l'article 
159.6.g) de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sent acceptada 
la notificació de l'adjudicació l'11-6-2021, estenent-se la prestació del servei fins al 30 de 
setembre de 2021. 
 
Atés que l'adjudicatari, en data 13 de gener de 2022, ha donat la seua conformitat expressa, 
a la pròrroga del contracte per a la prestació del servei, consistent en la realització de les 
auditories corresponents a l’exercici de 2021, fins al 30 de juny de 2022.  
 
Considerant que la clàusula 5 d’lPCA estipula que el contracte tindrà una duració d'1 any, 
podent ser prorrogat de mutu acord, entre les parts abans de la seua finalització, sense que 
la duració total del contracte, incloses les pròrrogues, puga excedir de 4 anys. 
 
Vist l'informe de Secretaria-Intervenció, favorable a la pròrroga. 
 
Vist l'informe de l'àrea econòmica conforme existeix consignació suficient en la partida 9201-
22700 del Pressupost de 2022.  
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la 1ª pròrroga del contracte de serveis denominat “SERVEI D'AUDITORIA 
FINANCERA I DE COMPLIMENT DELS TRES CONSORCIS ADSCRITS A LA 
MANCOMUNITAT”, subscrit amb ATLES AUDITORIA I CONSULTORIA, S.L.P., fins al 30 de 
juny de 2022 i en les mateixes condicions subscrites en l'anterior. 
 
SEGON. Aprovar la despesa corresponent i comprometre la dotació pressupostària 
necessària per a atendre les despeses derivades de la pròrroga del contracte en 2022. 
 
TERCER.  Seguir el procediment i tràmits legalment establits i notificar el present acord a 
l'interessat i als serveis municipals afectats. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. PROPOSTA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE “RECOLLIDA, 

TRASLLAT, CUSTÒDIA I MANTENIMENT D'ANIMALS DE COMPANYIA 

ABANDONATS, ERRANTS O DECOMISSATS EN L'ESPAI PÚBLIC DELS 

MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l'HORTA SUD 

ADHERITS A AQUEST SERVEI”.  Expt. 328581N 

 

Vist l'expedient del contracte de serveis denominat “RECOLLIDA, TRASLLAT, CUSTÒDIA I 
MANTENIMENT D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, ERRANTS O 
DECOMISSATS EN L'ESPAI PÚBLIC DELS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE l'HORTA SUD ADHERITS A AQUEST SERVEI”, adjudicat per la 
Junta de Govern Local, en sessió de data 7 d'octubre de 2020, mitjançant procediment obert 
i diversos criteris d'adjudicació, a favor de MODEPRAN, amb una duració de 12 mesos i sent 
susceptible d'una (1) única pròrroga anual. 
 
Vist que la formalització de l'adjudicació es va realitzar en document administratiu, entre la 
Mancomunitat de l'Horta Sud i MODEPRAN, al febrer  de 2021, estenent-se la prestació del 
servei des del 15 de Febrer de 2021 fins al 14 de Febrer de 2022 
 
Atés que l'adjudicatari, en data 2 de febrer de 2022, ha donat la seua conformitat expressa, a 
la pròrroga del contracte per a la prestació del servei, fins al 14 de febrer de 2023.  
 
Considerant que la clàusula 12ª de  l PCA estipula que el contracte tindrà una duració d'1 any, 
podent ser prorrogat de mutu acord, entre les parts abans de la seua finalització, sense que 
la duració total del contracte, incloses les pròrrogues, puga excedir de 2 anys. 
 
Vist l'informe de Secretaria-Intervenció, favorable a la pròrroga. 
 
Vist l'informe de l'àrea econòmica conforme existeix consignació suficient en la partida 1791-
22799 del Pressupost de 2022.  
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la 1ª i única pròrroga, per un període d'1 ANY,  del contracte de serveis 
denominat “RECOLLIDA, TRASLLAT, CUSTÒDIA I MANTENIMENT D'ANIMALS DE 
COMPANYIA ABANDONATS, ERRANTS O DECOMISSATS EN L'ESPAI PÚBLIC DELS 
MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE l'HORTA SUD ADHERITS A 
AQUEST SERVEI”, subscrit amb MODEPRAN, amb duració d'1 any, des del 15 de febrer de 
2022 al 14 de febrer de 2023 i en les mateixes condicions subscrites en l'anterior 
 
SEGON. Aprovar la despesa corresponent i comprometre la dotació pressupostària 
necessària per a atendre les despeses derivades de la pròrroga del contracte en 2022. 
 
TERCER. Seguir el procediment i tràmits legalment establits i notificar el present acord a 
l'interessat i als serveis municipals afectats. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

4. PROPOSTA AMPLIACIÓ EXECUCIÓ DE L'OBRA “SUBMINISTRAMENT I 

INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS 

ALS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD”. Expt. 

807854W 
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Després de diverses deliberacions sobre l'assumpte i per UNANIMITAT, la Junta de Govern 
Local va acordar deixar aquest assumpte pendent sobre la taula per a un més detingut estudi 
i pronunciament en pròxima sessió 

--------------------------- 
INTERVENCIONS   
(…/...) 
Intervé la Sra. Presidenta per a indicar que la UTE adjudicatària ha sol·licitat una ampliació del termini 
d'execució de 10 setmanes; l'informe facultatiu del director d'obra, José Luis Montesinos no veu 
problema donada la situació actual, però hi ha problemes addicionals i cedeix la paraula a Mª Luisa 
Martínez Mora perquè els expose, ja que han començat a instal·lar-ne per Mislata.  
 
Mª Luisa Martínez Mora indica que han començat a instal·lar per Mislata i el tècnic de l'Ajuntament de 
Mislata va comprovar que en comptes de càrrega ràpida l'empresa tenia previst instal·lar carrega 
semirràpida, potència màxima  22,2. No se'ls va permetre seguir amb l'obra ja que la instal·lació per a 
càrrega semirràpida no és la mateixa que per a càrrega ràpida, que és la que havien oferit com a millora 
en la licitació.  
 
Intervé la Sra. presidenta  i indica que atés que no s'està complint amb l'oferit i tampoc s'han retirat de 
la licitació, demana a la secretària que informe dels passos a seguir i a Eva Zamora que comente el 
que es va parlar referent a açò en la Comissió d'Infraestructura del passat 19-1-2022. 
 
Eva Zamora afirma desconèixer el problema que estava passant fins a ahir i li ha consultat al tècnic que 
afirma que si la millora no es compleix el seu informe serà negatiu.  
 
La secretària-interventora exposa que en primer lloc es necessita l'Informe del tècnic que indique que 
no s'està complint el contracte. D'altra banda, l'opció assenyalada per la presidenta que l'empresa 
renuncie i passar al següent licitador no es pot perquè el contracte ja està signat pel que caldria resoldre 
el contracte per incompliment del mateix, s'imposarien penalitats, possible confiscació de la fiança i 
contenciós. 
 
Intervé M. Luisa Martínez Mora per a dir que li consta que l'enginyer de Mislata quan va constatar l'error 
el va traslladar a la Mancomunitat. La secretària respon que no hi ha constància escrita de cap 
comunicació sobre aquest tema.  
 
Jesús Monzó apunta que si la millora de la càrrega ràpida forma part del contracte signat, seria un 
incompliment de contracte pel que seria convenient que no es permetera la instal·lació als municipis.  
 
La secretària-interventora coincideix que seria el més viable.  
 
Rubén Molina també opina que ha de parar-se la instal·lació i demanar explicacions a l'empresa amb 
l'informe del tècnic. 
 
Lorena Silvent, en la mateixa línia, considera que s'ha de requerir a l'empresa perquè justifique 
tècnicament tots aquests punts. 
 
José Cabanes demana que es comunique a tots els ajuntaments de la Mancomunitat perquè coneguen 
la situació. 
 
La presidenta diu que una vegada que el contracte està adjudicat i signat l'empresa fa un intent de 
posar “semiràpida”. Ahir dilluns, 7 de febrer, la presidenta ho posa en coneixement de la Mancomunitat 
perquè es facen les gestions i veure el que està passant. A partir d'ací, les opcions aportades per la 
secretària són:  
 
1a opció: Informe de l’enginyer sobre el tipus de punt de recàrrega que han intentat posar a Mislata que 
no s'ajusta al contracte i per tant es rescindeix, la qual cosa pot acabar en un contenciós i demorar-se 
per diversos anys, en els quals no es podrà tindre el servei contractat. 
 
2a opció: que aquesta presidència no comparteix, és seguir amb la càrrega semiràpida, es pot 
denunciar, anar a un contenciós i pot fer-se després un canvi d'obra.  
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Bartolomé Nofuentes informa que no accepten la càrrega semiràpida, en la seua opinió ha de revisar-
se molt bé la part jurídicoadministrativa i veure les opcions que es tenen. 
 
Vicente Zaragozá suggereix tindre una reunió amb els representants de l'empresa i el tècnic, tot per 
escrit i a partir d'ací prendre les decisions. 
 
M. Luisa Martínez Mora intervé per a dir que a Mislata no van a deixar que facen l'obra per a la 
instal·lació de la càrrega semiràpida. 
 
Eva Zamora veu el problema que ells han incomplit a intentar posar la càrrega semiràpida quan en el 
contracte queda reflectit que havia de ser càrrega ràpida, tot i que coincideix amb la presidenta que el 
començament de la gestió pot ser la reunió suggerida i queda encarregada d'organitzar-la. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

5. PRECS I PREGUNTES 

 
Ni se’n produeixen, ni se’n formulen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
I, sense més assumptes a tractar, a les 13:35 hores, la presidenta alça la sessió, cosa de la 
qual, jo com secretària certifique. 
 

Vistiplau 
La presidenta 

 Eva Ángela Sanz Portero 

La secretària-interventora 
                  M. Amparo Gimeno Pons 

  

 


