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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA, EL DIA 
30 DE MARÇ DE 2022, PEL PLE DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 
 
 
  
 
A Torrent, sent les 19:00 hores del dia 30 di març de 2022, es reuneixen a la seu de la 
Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, els membres del Ple, per tal 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 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, assisteixen les persones que, a continuació es 
relacionen: 
 

GRUP 
POLÍTIC   

MUNICIPI 

  Ajuntament d'Alaquàs 

PSOE  Antonio Saura Martin Campos (alcalde) 

PSOE  Francisco Javier Evangelista Giménez (2n vocal) 

   

  Ajuntament d'Albal 

PSOE  Ramón Marí Vila (alcalde) 

PSOE  Mª Dolores Martínez Sanchis (2a vocal) 

   

  Ajuntament d'Alcàsser  

PSOE  Eva Isabel Zamora Chanzá (alcaldessa) 

PSOE  Francisca Abella Rebull (2a vocal) 

   

  Ajuntament d'Aldaia 

PSOE  Guillermo Luján Valero (alcalde) 

PSOE  Empar Folgado Ros (2a vocal) 

   

  Ajuntament de Benetússer 

PSOE  Eva Sanz Portero (alcaldessa) 

PSOE  Ana Mª Martín Valero (2a vocal) 

   

  Ajuntament de Beniparrell 

COMPROMÍS  Salvador Masaroca Delhom (alcalde) 

PP  Vicente J. Hernandis Costa (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Catarroja 

COMPROMÍS  Jesús Monzó Cubillos (alcalde) 

PSOE  Lorena Silvent Ruiz (2a vocal) 

   

  Ajuntament de Lloc Nou de la Corona 

PP  Francisca Llopis Canovas (alcaldessa) 

PP  Rubén Molina Fernández (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Manises 

COMPROMÍS  Jesús María Borrás Sanchis (alcalde) 

PODEM  
Rafael Mercader Martínez (2n vocal) 
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  Ajuntament de Massanassa 

PP   Francisco Comes Monmeneu (alcalde) 

PP  Israel Alfonso Sargues (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Mislata 

PSOE  Carlos Fernández Bielsa (alcalde) 

PSOE  Mª Luisa Martínez Mora (2a vocal) 

   

  Ajuntament de Paiporta 

PSOE  Maria Isabel Albalat Asensi (alcaldessa) 

COMPROMÍS  Josep Val Cuevas (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Picanya 

PSOE  Josep Almenar Navarro (alcalde) 

   

  Ajuntament de Picassent 

PSOE  Conxa García Ferrer (alcaldessa) 

   

  Ajuntament de Quart de Poblet 

PSOE  Carmen Martínez Ramírez (alcaldessa) 

PSOE  Bartolomé Nofuentes López (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Sedaví 

PSOE  José Francisco Cabanes Alonso (alcalde) 

PSOE  Santiago Sánchez Lorente (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Silla 

PSOE  Vicente Zaragozá Alberola (alcalde) 

   

  Ajuntament de Torrent 

PSOE  Jesús Ros Piles (alcalde) 

COMPROMIS  Pau Alabajos Ferrer (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Xirivella 

PSOE  Michel Montaner Berbel ((alcalde) 

PSOE  Vicent Sandoval Núñez (2n vocal) 

 
 

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

GRUP 
POLITIC   

MUNICIPI 

  Ajuntament d'Alfafar 

PP  Juan Ramón Adsuara Monlleo (alcalde) 

PP  Josefa Carreño Rodríguez (2a vocal) 

   

  Ajuntament de Picanya 

PSOE  Jose Alberto Sanchis i Cuesta (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Picassent 

PSOE  Innocència Albert Garcia (2a vocal) 

   

  Ajuntament de Silla 

PSOE  José Iván Cuenca Navarro (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 
35. 
 
Oberta la sessió per la presidenta, a continuació es passa a examinar els assumptes 
inclosos en l'ordre del dia. 
 

 
ORDRE DEL DIA 

1. Presa de possessió, com a membre del Ple de la Mancomunitat de l'Horta Sud, del nou 
representant designat per l'Ajuntament de Paiporta. 

2. Acceptació de la renúncia de la presidenta de la Mancomunitat 
3. Elecció de president/a de la Mancomunitat.  

-------------------------------- 
 
 
1. PRESA DE POSSESSIÓ, COM A MEMBRE DEL PLE DE LA 
MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD, DEL NOU REPRESENTANT 
DESIGNAT PER L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA. 
 
Es dona compte de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Paiporta, en la sessió 
celebrada el dia 27 de gener de 2022, en el qual es nomena Josep Val Cuevas com 2n 
vocal representant titular en aquesta Mancomunitat en substitució d’Isabel Martín 
Gómez.  
 
Tot seguit, la secretària llig el text de jurament o promesa: 
 

¿Jura o promet per la seua consciència i honor, complir, fidelment, les 
obligacions del càrrec de vocal de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta 
Sud amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l'estat? 

 
Al que manifesta Sí, promet, prenent possessió del seu càrrec. 
 
El Ple queda assabentat de la incorporació, com 2n vocal de l'Ajuntament de Paiporta a 
Josep Val Cuevas i la presidenta de la Mancomunitat, aprofita l'ocasió per a donar la 
benvinguda a aquesta Entitat al vocal nomenat.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
2. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE LA PRESIDENTA DE LA 
MANCOMUNITAT. 
 
La secretària dona compte de l'escrit de renúncia formulat per la presidenta en data 24 
de març de 2022, la qual ha de sotmetre's a l'acceptació del Ple de la Mancomunitat. 
 
Tot seguit, la presidenta dirigeix al Ple les següents paraules: 
 

Simplement dir-vos que ha sigut un vertader orgull ser la presidenta de la 
Mancomunitat de l'Horta Sud. Hem passat tots i totes un temps complicat de molt 
de treball i sobretot d'absoluta i estreta col·laboració amb tots i amb totes. Crec que 
en aquest temps hem estat a l'altura de les circumstàncies del que ha de ser una 
gran mancomunitat i em sent bastant satisfeta del treball que hem realitzat i del 
camí de futur que junts i juntes hem traçat.  
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La línia de gestió principal de la Mancomunitat de l'Horta Sud en aquest temps s'ha 
recolzat en tot moment com sabeu en un pla estratègic que es va elaborar amb data 
2018-2022. Un pla que ara estarà a punt d'haver de revisar-se i millorar-se a partir 
del 2023 i sobretot de la voluntat de tots i de totes, vosaltres, perquè gràcies a açò 
hem anat conformant tots els projectes i les idees que s'han visualitzat en aquest 
temps. 
 
He volgut deixar un breu resum d'aquest temps que incloga alguns dels aspectes 
més rellevants del que hem treballat, falten molts per posar però bé tampoc era 
qüestió de fer un memoràndum.  
 
Dir-vos també que al final han sigut una desena de plens, més de 47 Comissions 
Informatives, juntes de govern, més a banda reunions, Taules de Diàleg que també 
comencem en l'època de pandèmia i reunions amb els consorcis o amb les diferents 
entitats comarcals.   
 
Estem a punt de celebrar el 40 aniversari, recordar que és el dissabte, 40 anys 
d'existència d'aquesta  entitat i sense dubte crec que ha de ser un motiu d'alegria 
per a tots i per a totes de posada en valor de la nostra comarca i de la nostra 
capacitat també com a gestors que som per a fer coses més eficaces i més eficients 
i per a així seguir transformant els nostres pobles i ciutats. 
 
Anem a iniciar una nova etapa no sense certa incertesa pel que està passant a nivell 
global, en aquest món en el qual vivim que eixim d'una pandèmia i entrem quasi en 
una guerra. No obstant açò, espere que estigueu optimistes, jo sóc optimista i a més 
cal treballar amb il·lusió. No entenc una altra forma de treballar en un estament 
com aquest o en qualsevol altre en el qual m'implique i hem de fer-ho per a seguir 
fent d'aquesta una gran comarca i que siga de més referent de moltes unes altres 
com crec que ho estem aconseguint entre tots i totes. 
 
Hui done aquest pas però estic contenta. Estic contenta perquè tinc altres noves 
atribucions a les quals també he de dedicar més temps i convençuda que José 
Cabanes l'actual vicepresident primer és la persona que va a desenvolupar a bon 
ritme i seguint el treball elaborat fins ara en aquesta Mancomunitat.  
 
Finalment, dir-vos que tampoc vaig a desaparèixer, vaig a seguir sent alcaldessa de 
Benetússer, seguiré formant part de la Mancomunitat així que ens veurem en els 
plens i en aquells òrgans on el nou president em nomene o desitge que estiga i que 
em teniu al vostre costat per a col·laborar en tots els projectes que considereu i com 
sempre disposada.  
 
Moltes gràcies a tots i a totes per aquesta etapa, als membres de la Mancomunitat, 
també als funcionaris per l'afecte que sempre m'heu demostrat, pel treball en comú 
i també per la professionalitat que heu demostrat sempre. Moltes gràcies.  

 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  

 
ÚNIC.- Acceptar l'escrit de renúncia a la Presidència de la Mancomunitat 
formulat per la Presidenta Eva Ángela Sanz Portero, de data 24 de març de 
2022.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



 

PPina 5 de 8 

 

3.- ELECCIÓ DE PRESIDENT/A DE LA MANCOMUNITAT  
 
La presidenta de la Mancomunitat, Eva Ángela Sanz Portero, i de conformitat amb l'art. 
8 dels Estatuts de la Mancomunitat i l'art. 27 de la Llei 21/2018, de 16 d'octubre, de la 
Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana, es procedeix a l'elecció de 
nou president-a pel Ple, d'entre els seus membres i per majoria absoluta en primera 
volta o simple en segona. 
 
Per tant, i segons el que es disposa en l'article 23 de la llei de Mancomunitats, el vot 
serà emès individualment per cadascun dels representants, presents, de cada municipi. 
 
A continuació,  es pregunta als portaveus dels Grups Municipals que proposen candidats 
per a la Presidència, proclamant-se com a únic candidat, a proposta del Grup Socialista, 
José Francisco Cabanes Alonso, alcalde de l'Ajuntament de Sedaví. 
 
Tot seguit, es procedeix, a l'elecció de president/a en la forma assenyalada, procedint-
se a la crida dels vocals presents, manifestant el sentit del seu vot. 
 
Acabada la votació, es duu a terme l'escrutini dels vots que llancen el següent resultat: 
 

Total vots emesos 35  

A favor 29 PSOE (24) i PP (5) 

ABSTENCIONS 6 COMPROMÍS (5) i PODEM (1) 

 
Havent aconseguit José Fco. Cabanes Alonso la xifra de 30 vots, que representa la 
majoria simple exigida per l'article 8.1 dels Estatuts i 27.1 de LMCV, queda proclamat 
com a president de la Mancomunitat de l'Horta Sud, procedint al JURAMENT del càrrec 
 

“Jure/Promet per la meua consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de president de la Mancomunitat Intermunicipal de 
l'Horta Sud amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l'Estat”. 

 
Seguidament, Eva Ángela Sanz Portero cedeix la Presidència de la sessió al nou 
president, José Fco. Cabanes Alonso, qui passa a presidir la sessió, i dirigeix al Ple les 
següents paraules: 

 
“En primer lloc donar els gràcies a totes i cadascuna de le s persones que esteu ací, a 
les persones que han votat a favor i a les que s’han abstingut. 
 
Estem vivint la legislatura més complicada que jo he conegut de la democracia. Tinc 
47 anys i crec que tot els que estem ací estem vivint la pitjor legislatura de la nostra 
vida. 
 
L'altre dia em preguntava una persona que era per a mi la Mancomunitat. He pogut 
viure en aquesta pandèmia en primera persona el que significa la Mancomunitat. El 
meu poble va ser un dels que va ser perimetrat, juntament amb Benetússer, Llocnou 
de la Corona, Alfafar i Massanassa. Independentment del color polític i qui governara 
cada municipi va treballar en conjunt per un únic objectiu que és el que jo entenc 
que és la Mancomunitat, defendre els interessos de totes les persones que 
conformen la comarca de l'Horta Sud. No mirar colors polítics, només hem de mirar 
persones i veïnat mirant el futur de la nostra comarca. 
 
Deia Eva que han sigut 40 i escaig sessions que hem  tingut i moltes videoconferències 
amb portaveus o amb tots els membres. Agrair el treball de tots durant la pandèmia. 
Eva, has liderat un gran treball amb accions com la compra de mascaretes per a tots 
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els  municipis o la coordinació del sector del Peset-La Fe en les dates de vacunació. 
He arribat a parlar a la 1:30 del matí per a dir-vos quan anaven a vacunar els vostres 
veïns. Donava igual l'hora o si era diumenge el dia que fora tots estàvem per a 
defensar els  interessos dels nostres veïns. Això és el que és la Mancomunitat de 
l'Horta Sud, treballar tots junts pels nostres veïns independentment de qui governa 
cada poble 
 
La Mancomunitat continuarà treballant en les línies estratègiques que te marcades 
des de l’inici. Continuarem treballant l’estratègia europea per a atraure finançament 
i seguir impulsant la comarca de referència que som, l'Horta Sud, el motor econòmic 
de València perquè som la comarca amb més futur, som la comarca capdavantera de 
tota la província. 
 
Seguirà liderant l’estratègia europea Bartolomé Nofuentes. Som la primera 
Mancomunitat en tindre presència a Brussel·els. 
 
Estem elaborant un pla de mobilitat per a la comarca per millorar la connexió tan 
important de tots els municipis . 
 
Seguirem treballant en la línia de la igualtat en la qual estem fent un gran treball. 
 
El Pacte Territorial per l'Ocupació tan important en aquesta comarca que ha sigut la 
comarca que ha donat feina a tota la comarca i altres comarques inclús València 
ciutat. 
 
Seguirem treballant també en la creació de la Protecció Civil comarcal i continuarem 
per a crear-la i perquè seguisca una realitat. 
 
Seguirem amb l’Oficina Comarcal d'Atenció al Consumidor que ja s'ha posat en marxa 
i està donant servei a huit municipis i que seguirà ampliant l'oferta a tots. 
 
En la línia de joventut, seguirem treballant per  reforçar el nostre departament de 
joventut per recolzar les campanyes i iniciatives que estan duent a terme els 
ajuntaments . 
 
El Museu Comarcal amb la campanya 20 anys 20 pobles. 
 
Igual que la campanya de Turisme que està portant avant per a realçar i posar en 
valor la nostra comarca. I com no, sempre defenent que som l'Horta Sud, no l'Horta 
Oest i que no ens han de dividir. 
 
Espere comptar amb tots vosaltres en el treball en el dia a  dia . Agrair als treballadors 
que estan presents, sabeu que el meu telèfon està disponible sempre per al que 
necessiteu. Som Horta Sud, som comarca i seguirem treballant per ella.  
Gràcies a tots.” 

 
A continuació,  el president cedeix la paraula als portaveus dels Grups Polítics. 
 
Sr. Rubén Molina, portaveu del Grup Popular: 
 
“Molt breu, però sí que volíem intervindre, de la reunió de grup que hem tingut, volia 
traslladar 2 coses: la 1ª és un agraïment a Eva per la seua Presidència, pensem que li 
ha tocat ballar amb la més lletja, però ha sigut bona balladora, en els temps de pandèmia 
i ha sigut sobretot 2 coses: transparència i consens. Des del grup Popular sempre que 
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hem demanat qualsevol cosa se'ns ha informat de 1ª mà, hem tingut totes les dades a 
nivell pressupostari, a nivell d'informació de Secretaria i a nivell de totes les coses que 
hem demanat sempre ha estat ací amb el mòbil; la 2ª el consens, no comencem amb 
bon peu, tot cal dir-ho, però després es va poder reconduir la situació fins i tot per a la 
proposta que vam fer dels premis i després per a tot el que ha vingut al Ple, prèviament 
ha sigut consensuat i Eva bon vent i barca nova, com es diu bona sort en tots els llocs. 
 
I al president, enhorabona per aquesta elecció; també dir que hem votat com hem votat 
però bé, i un dels primers deures que et proposem és l'adaptació dels estatuts a veure 
si l’any que ens queda de legislatura per a la nova constitució de la nova corporació 
comarcal podem tindre els estatuts adaptats, que ja es va fer un primer intent, es van 
quedar damunt de la taula per a veure l'informe d'Administració Local i demanar-te el 
mateix que hem parlat d'Eva, consens i transparència, i aquest pla estratègic que hem 
de portar avant, sobretot que ens havíem marcat nosaltres 4 fites: turisme, Europa, 
infraestructures i el tema de la protecció civil que saps que des del grup Popular sempre 
hem reclamat. Ens tens per a treballar braç a braç en tot el que necessites i dir com has 
dit tu 2 paraules, Som Horta Sud primer els pobles, després els veïns i després el partit.” 
 
 
Sr. Jesús Monzo, portaveu del Grup Compromís: 
 
“Bona vesprada en primer lloc, volíem també com Compromís donar les gràcies i felicitar 
pel treball a Eva, pel seu tarannà dialogant, perquè sempre ha comptat amb el nostre 
grup i creiem que el treball que s'ha fet durant aquests anys, des del 2019 fins ací, crec 
que és un treball molt dur com ha dit el nou president, amb una pandèmia per mitjà, i 
crec que s'ha avançat molt com a Mancomunitat en benefici de tots els pobles i persones 
fent una bona faena. Nosaltres en 2019 conscients que no érem la força majoritària i per 
tant havia de ser el grup socialista el que havia d'ostentar la presidència, per coherència 
en aquell moment no presentem candidatura i tampoc l'hem fet hui; en aquell moment 
ens vam abstindre i pensem que era una qüestió de qui havia de proposar el grup 
socialista a la seua Presidència. En el seu moment ens vam abstindre en la votació 
d'Eva Sanz i ara també ho hem fet per aquesta coherència interna del grup municipal. I 
al nou president extendre-li la mà i a continuar treballant per a fer Mancomunitat i per a 
fer poble. Moltes gràcies i enhorabona”. 
 
 
Sr. Rafael Mercader, portaveu del Grup Podem: 
 
“En primer lloc, agrair-li a Eva tot el treball que ha desenvolupat cap al ciutadà, així com 
“Podemos”, com Rafa Mercader agrair-li que, encara que estiga només com a grup 
Podemos m'ha tractat igual que als majoritaris i sempre m'he sentit integrat i tota la 
comunicació del món amb ella. Tot ho va portar fet i la pandèmia ha sigut espectacular, 
en done fe del que deia Jose, fa 1 any, la 1, les 2, no hi havia hora i estaves ací; ha sigut 
un treball impecable, has deixat el llistó molt alt per al nou president. 
 
Al nou president, agrair-li el tarannà amb el qual arranca, el discurs que has fet i posar-
nos a la teua disposició per a treballar i donar-te l'enhorabona”. 
 
Sr. Vicente Zaragoza, portaveu del Grup Socialista: 
 
“Bona vesprada de nou Eva, et tinc ací, bé doncs dir-te que tu has dit abans, que ha 
sigut un plaer i un honor poder treballar amb nosaltres, jo crec que és recíproc, crec que 
puc parlar pel grup socialista i crec que per l'altra part després d'escoltar els portaveus, 
exactament igual. Has deixat una empremta que realment com deia també el portaveu 
de Podemos el llistó està molt alt però és també que el company José Cabanes ha 
treballat amb tu braç a braç aquests anys de vicepresident i estarà a l'altura com no pot 
ser d'una altra forma i des del grup socialista tindreu tot el suport com no pot ser d'una 
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altra forma per a poder continuar ja aquestes noves polítiques que va implantar també 
l'anterior president de la mancomunitat, Carlos Fernández Bielsa, que ha continuat la 
companya Eva i que jo sé que tu continuaràs també amb aquestes polítiques 
innovadores socialista progressistes que ens han portat realment a canviar el que és 
aquesta comarca, l'altre dia vam estar comentant que estem ara en el turisme, estem 
apostant pel turisme, és una font d'ingressos molt important i des de la Mancomunitat 
s'està fent una gran tasca tant en cultura com en turisme i estic segur que continuarem 
per aquesta línia. Moltes gràcies Eva i al bou. Vinga, fins ara.” 
 
President: 
 
“Bé, informar que Eva no es lliura, que continuarà sent vicepresidenta i haurà de 
continuar treballant, que no es va a no fer res, seguirà pencant ací, que continuareu 
trobant-la tots perquè continuarà treballant, perquè defensa la comarca també, ací crec 
que tots estimem la comarca, volem la nostra comarca i és el que més ens agrada, 
treballar per ella. Moltes gràcies a tots.” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I, sense més assumptes a tractar, a les 19:30 hores, el president dóna per finalitzada la 
sessió, cosa de la qual, jo com a secretària certifique 
 

Vistiplau 
El president 

  José Fco. Cabanes Alonso 

Certifique 
La secretaria-interventora 
M. Amparo Gimeno Pons 

 


