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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA, EL DIA 
27 D'ABRIL  DE 2022, PEL PLE DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 
 
 
  
A Torrent, sent les 19:00 hores del dia 27 d'abril de 2022, es reuneixen a la seu de la 
Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, els membres del Ple, 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 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les bases del Règim Local.  
 
Presideix la sessió, el president José Francisco Cabanes Alonso, assistit de la 
secretària-interventora M. Amparo Gimeno Pons, assisteixen les persones que, a 
continuació es relacionen: 
 

GRUP 
POLÍTIC   

MUNICIPI 

  Ajuntament d'Alaquàs  

PSOE  Francisco Javier Evangelista Giménez (2º Vocal) 

   

  Ajuntament d'Albal 

PSOE  Ramón Marí Vila (Alcalde) 

PSOE  Mª Dolores Martínez Sanchis (2º Vocal) 

   

  Ajuntament d'Alcàsser 

PSOE  Eva Isabel Zamora Chanzá (Alcaldessa) 

   

  Ajuntament d'Alfafar 

PP  Juan Ramón Adsuara Monlleó (Alcalde) 

PP  Josefa Carreño Rodríguez (2º Vocal) 

   

  Ajuntament de Benetússer 

PSOE  Eva Sanz Portero (Alcaldessa) 

PSOE  Ana Mª Martín Valero (2º Vocal) 

   

  Ajuntament de Beniparrell 

COMPROMÍS  Salvador Masaroca Delhom (Alcalde) 

PP  Vicente J. Hernandis Costa (2º Vocal) 

   

  Ajuntament de Catarroja 

COMPROMÍS  Jesús Monzó Cubillos (Alcalde) 

PSOE  Lorena Silvent Ruiz (2º Vocal) 

   

  Ajuntament de Lloc Nou de la Corona 

PP  Rubén Molina Fernández (2º Vocal) 

   

  Ajuntament de Manises 

COMPROMÍS  Jesús María Borrás Sanchis (Alcalde) 

PODEM  
Rafael Mercader Martínez (2º Vocal) 

   

  Ajuntament de Massanassa 

PP  Francisco Comes Monmeneu (Alcalde) 

PP  Israel Alfonso Sargues (2º Vocal) 
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  Ajuntament de Mislata 

PSOE  Mª Luisa Martínez Mora (2º Vocal) 

   

  Ajuntament de Paiporta 

PSOE  Maria Isabel Albalat Asensi (Alcaldessa) 

COMPROMÍS  Josep Val Cuevas (2º Vocal) 

   

  Ajuntament de Picassent 

PSOE  Conxa García Ferrer (Alcaldessa) 

   

  Ajuntament de Quart de Poblet 

PSOE  Bartolomé Nofuentes López (2º Vocal) 

   

  Ajuntament de Sedaví 

PSOE  José Francisco Cabanes Alonso (Alcalde) 

PSOE  Santiago Sánchez Lorente (2º Vocal) 

   

  Ajuntament de Silla 

PSOE  Vicente Zaragozá Alberola (Alcalde) 

   

  Ajuntament de Torrent 

COMPROMÍS  Pau Alabajos Ferrer (2º Vocal) 

   

  Ajuntament de Xirivella 

PSOE  Michel Montaner Berbel ((Alcalde) 

PSOE  Vicent Sandoval Núñez (2º Vocal) 

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

GRUP 
POLÍTIC   

MUNICIPI 

  Ajuntament d'Alaquàs 

PSOE  Antonio Saura Martín Campos (Alcalde) 

   

  Ajuntament d'Alcàsser  

PSOE  Francisca Abella Rebull (2º Vocal) 

   

  Ajuntament d'Aldaia 

PSOE  Guillermo Luján Valero (Alcalde) 

PSOE  Empar Folgado Ros (2º Vocal) 

   

  Ajuntament de Lloc Nou de la Corona 

PP  Francisca Llopis Cánovas (Alcaldessa) 

   

  Ajuntament de Mislata 

PSOE  Carlos Fernández Bielsa (Alcalde) 

   

  Ajuntament de Picanya 

PSOE  Josep Almenar Navarro (Alcalde) 

PSOE  Jose Alberto Sanchis i Cuesta (2º Vocal) 

   

  Ajuntament de Picassent 

PSOE  Innocència Albert Garcia (2º Vocal) 
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  Ajuntament de Quart de Poblet 

PSOE  Carmen Martínez Ramírez (Alcaldessa) 

   

  Ajuntament de Silla 

PSOE  José Iván Cuenca Navarro (2º Vocal) 

   

  Ajuntament de Torrent 

PSOE  Jesús Ros Piles (Alcalde) 

 
 

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 
28. 
 
Oberta la sessió pel president, a continuació 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 (9-12-2021 i 30-3-2022). 
2. Proposta de pròrroga del conveni amb la Diputació d'Albacete per a la cessió 

d'ús d'aplicacions de la plataforma SEDIPUALBA. Exp.209408W. 
3. Aprovació del “Pla de Mesures Antifrau de la Mancomunitat de l'Horta Sud”, en el Marc 

del Sistema de Gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
Exp.972999N. 

4. Nomenament de representants en el Fons Valencià per la Solidaritat. 
5. Nomenament de representants en la Fundació Horta Sud. 
6. Declaració institucional antifrau, relativa als fons del Sistema de Gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 

CONTROL I FISCALITZACIÓ 
7. Donar compte del Pla Anual de Control Financer de la Mancomunitat Intermunicipal de 

l’Horta Sud per a l'exercici 2022. Exp.954069X. 
8. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.  
9. Coneixement de Resolucions de Presidència nº 1549/2021 fins la data de la 

convocatòria.  
10. Precs i preguntes. 

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

Sotmés a votació l'esborrany de les actes corresponents a les sessions del 9 de 
desembre de 2021 i 30 de març de 2022, són aprovades per MAJORIA, amb 
l'ABSTENCIÓ (2 vots) dels representants de  l’Aj. Alfafar, per absència elles i A favor 
(26 vots de la resta). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.- PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ 
D'ALBACETE PER A LA CESSIÓ D'ÚS D'APLICACIONS DE LA 
PLATAFORMA SEDIPUALBA.Exp.209408W 

 
Després de diverses deliberacions sobre l'assumpte i per UNANIMITAT, el Ple acorda 
deixar aquest assumpte pendent sobre la taula per a millor estudi i revisar l'expedient. 
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--------------------------- 
INTERVENCIONS   
(…/...) 
Aquest punt es deixa sobre la taula, pel fet que avui en la Diputació s'ha iniciat l'aprovació d'un 
conveni perquè siga gratuït per als pobles de menys de 20.000 habitants, i també, segons s'ha 
informat, encara que no està molt clar, si també les entitats supramunicipals. 
És per açò que es deixa sobre la taula, i en funció del que firme la Diputació, si després haguérem 
de signar-ho ho tornaríem a portar, si és gratuït ens adheriríem a la Diputació de València i no 
pagaríem.  

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

3.- APROVACIÓ DEL “PLA DE MESURES ANTIFRAU DE LA 
MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD”, EN EL MARC DEL SISTEMA DE 
GESTIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA. 

Exp.972999N 

 
Vist que el Consell Europeu va aprovar el 21 de juliol de 2020 la creació del programa 
“Next Generation EU”, un instrument d'estímul econòmic en resposta a la crisi causada 
pel coronavirus i que el nucli d'aquest Fons de Recuperació és el Mecanisme per a la 
Recuperació i la Resiliència (MRR), establit pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, de data 12 de febrer de 2021. 
 
Per a l'accés als fons europeus Next Generation s'ha articulat, principalment a través de 
l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, (BOE 30 de setembre) a través de la qual 
s'estructura un Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en la virtut de 
la qual les Administracions Públiques han d'adoptar múltiples mesures, entre les quals 
es troba l'adaptació dels models de gestió i de control a les normes europees sobre 
protecció dels interessos financers de la UE (Reglamente UE 241/2021 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021), que imposa als estats membres 
determinades obligacions entre les quals es troba l'obligació d'aprovar i portar a efecte 
un Pla de Mesures Antifrau.  
 
Amb la finalitat de donar compliment a aquesta obligació, l'article 6 de l'Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, disposa que tota entitat decisòria o executora que 
participe en l'execució de les mesures del PRTR haurà de disposar un pla de mesures 
antifrau de manera que li permeta garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit 
d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes 
aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la 
corrupció i els conflictes d'interessos. 
 
En virtut del contingut del Pla que és planificar la política institucional davant el frau, 
la corrupció i els conflictes d'interessos per a totes les persones que de qualsevol forma 
o vincule jurídic presten serveis en o per a la Mancomunitat de l'Horta Sud, vinculant per 
tant a tot el personal i càrrecs electes d'aquesta Mancomunitat, ha de ser el Ple qui ho 
aprove. 
 
Vistos els informes i documents de l'expedient. 
 
Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda, 
Promoció Econòmica, Règim Intern i Assumptes Plenaris, en sessió de data 20 d'abril 
de 2022. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
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PRIMER.- APROVAR el Pla de Mesures Antifrau de la Mancomunitat de l'Horta Sud 
i els seus Annexos per a donar compliment a l'obligació establida per a les entitats 
decisòries i executores per l'article 6 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, 
per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència.  
 
SEGON.- Donar la màxima publicitat i accés al Pla de Mesures Antifrau i a les fites 
de la seua posada en funcionament a través del Portal de Transparència i de la 
pàgina web municipal. » 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

4.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN EL FONS VALENCIÀ PER LA 
SOLIDARITAT. 
 
Vist el que es disposa en l'article 38.c) del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, relatiu al nomenament de representants de la Corporació en òrgans 
col·legiats, que siguen competència del Ple. 
 
Considerant que aquesta Mancomunitat és sòcia de l'entitat “Fons Valencià 
per la Solidaritat”. 
 
Sotmès l'assumpte a votació, el Ple, per MAJORIA amb els vots A favor (16) dels 
representants del PSOE; i els vots ABSTENCIÓ (12) dels/les representants dels grups 
PODEM, PP i COMPROMÍS, ACORDA: 
 
PRIMER.- Nomenar com a representants de la Mancomunitat  en el “Fons Valencià 
per la Solidaritat” a la pròpia Presidència de la Mancomunitat i com a suplents els 
vicepresidents/es 1º i 2º. 
   

Presidència José Cabanes Alonso (Alcalde de l'Aj. de Sedaví) 

Vicepresidència 1ª Eva Ángela Sanz Portero (Alcaldessa de l'Aj. de Benetússer) 

Vicepresidència 2ª Jesús Monzó Cubillos (Alcalde de l'Aj. de Catarroja) 

 
 
SEGON.- Notificar el present acord a les persones interessades, als efectes 
oportuns 
 
TERCER.- El present acord correspon al mandat 2019-2023 i es mantindrà vigent 
durant aquest període en tant no siga modificat o derogat per un altre posterior.» 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
5.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN LA FUNDACIÓ HORTA SUD 
 
Vist el que es disposa en l'article 38.c) del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, relatiu al nomenament de representants de la Corporació en òrgans 
col·legiats, que siguen competència del Ple. 
 
Considerant que aquesta Mancomunitat forma part de l'entitat FUNDACIÓ HORTA SUD, 
com a patró. 
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Sotmès l'assumpte a votació, el Ple, per MAJORIA amb els vots A favor (16) dels 
representants del PSOE; i els vots ABSTENCIÓ (12) dels/les representants dels grups 
PODEM, PP i COMPROMIS, ACORDA: 
 
PRIMER.- Nomenar com a representants de la Mancomunitat  en  la “Fundació 
Horta Sud ” a ls Presidència de la Mancomunitat i com a suplents els 
vicepresidents/as 1º i 2º. 
   

Presidència José Cabanes Alonso (Alcalde de l'Aj. de Sedaví) 

Vicepresidència 1ª Eva Ángela Sanz Portero (Alcaldessa de l'Aj. de Benetússer) 

Vicepresidència 2ª Jesús Monzó Cubillos (Alcalde de l'Aj. de Catarroja) 

 
 
SEGON.- Notificar el present acord a les persones interessades, als efectes 
oportuns 
 
TERCER.- El present acord correspon al mandat 2019-2023 i es mantindrà vigent 
durant aquest període en tant no siga modificat o derogat per un altre posterior.» 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
6.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL ANTIFRAU, RELATIVA AL FONS DEL 
SISTEMA DE GESTIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA. 
 
El president dona compe que tots els grups polítics municipals que integren la 
Mancomunitat, han subscrit una declaració institucional el contingut de la qual, que es 
llig a continuació, és el següent 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL ANTIFRAU 
 
La Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, en el marc de l'execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR) es compromet a mantenir un alt nivell de qualitat ètica i moral 
i al compliment de les normes jurídiques i ètiques, adherint-se als principis d'integritat, 
objectivitat, rendició de comptes i honradesa, demostrant la seua oposició al frau i a la corrupció 
en l'exercici de les seues funcions. 
 
Les autoritats i càrrecs públics de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud assumeixen i 
comparteixen aquest compromís i així mateix, les empleades i empleats de la Mancomunitat 
Intermunicipal de l'Horta Sud tindran com a deures: “vetlar pels interessos generals- amb 
subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic- i actuar 
conformement als principis d'objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, 
confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, 
eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre 
dones i homes” de conformitat amb l'article 52 de la Llei 7/2017, de 12 d'Abril, de l'Estatut Bàsic 
de l'Empleat Públic i articles 40 a 42 de la Llei 5/2017, d'1 de juny, d'Integritat i Ètica Públiques. 
 
Aquesta política implicarà la promoció dins de l'organització d'una cultura que desaliente tota 
activitat fraudulenta i que facilite la seua prevenció, detecció a través de l'engegada de 
procediments efectius i mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el frau - basades en 
la seua experiència anterior i en les avaluacions del risc de frau que es realitzen- i denunciarà 
aquelles irregularitats o sospites de frau que pogueren detectar-se, a través dels canals interns 
de notificació establits, en col·laboració amb el Servei Nacional de Coordinació Antifrau, i amb 
ple respecte al principi de confidencialitat. 
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Així mateix, la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, es compromet a revisar i actualitzar 
periòdicament la seua política antifrau, així com al seguiment dels seus resultats comptant amb 
la col·laboració de les diferents persones responsables i gestores per a assegurar que existeix un 
adequat control i la deguda diligència en la implementació de les mesures correctores i de 
persecució. 
 
En definitiva, s'adopta una política de tolerància zero amb el frau, establint un sistema de control 
dissenyat per a prevenir i detectar, en la mesura del possible, qualsevol actuació fraudulenta i, 
si escau, esmenar les seues conseqüències. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
  
ÚNIC. Aprovar la Declaració Institucional dalt transcrita que es té ací per 
reproduïda amb caràcter general. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

7. DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD PER A L'EXERCICI 
2022. Exp.954069X 
 
Mitjançant el present Pla Anual de Control Financer per a l'exercici 2022 es pretén 
garantir que l'activitat economicofinancera de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta 
Sud i de les entitats que conformen el seu sector públic s'adeqüe als principis de 
legalitat, economia, eficiència i eficàcia, i contribuïsca a reforçar la transparència davant 
la ciutadania sobre els comptes de l'Entitat, de manera que aquestes proporcionen una 
informació fiable, completa, professional i independent sobre la gestió desenvolupada 
per la mateixa. 
 
Segons l'article 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, l'òrgan interventor serà 
l'encarregat d'elaborar aquest Pla Anual de Control Financer capaç d'arreplegar les 
actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici en vigor.  
 
El Pla Anual de Control Financer inclou totes aquelles actuacions la realització de les 
quals per l'òrgan interventor deriven d'una obligació legal i les que han sigut 
seleccionades sobre la base d'una anàlisi de riscos.  
 
El present Pla s'ha realitzat sobre la base dels objectius i prioritats establits en l'anàlisi 
prèvia de riscos, entesos aquests com la possibilitat que es produïsquen en l'Entitat fets 
o circumstàncies en la gestió sotmesa a control, susceptibles de generar incompliments 
de la normativa aplicable, falta de fiabilitat de la informació financera, inadequada 
protecció dels actius o falta d'eficàcia i eficiència en la gestió.  
 
Identificats i avaluats aquests riscos, l'òrgan interventor procedeix a elaborar el present 
Pla concretant en ell les actuacions a realitzar i identificant l'abast objectiu, subjectiu i 
temporal de cadascuna d'aquestes mesures i el contingut resumit de les quals és el 
següent: 

 
1. INTRODUCCIÓ 
2. NORMATIVA BÀSICA 
3. ÀMBIT SUBJECTIU D'APLICACIÓ 
4. PERÍODE D'APLICACIÓ 
5. ACTUACIONS DEL PLA 

5.1. CONTROL PERMANENT 
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AREA 1. Protecció dels actius 
AREA 2. Contractació 
AREA 3. Comptabilitat i gestió pressupostària 
AREA 4. Convenis i subvencions 
AREA 5. Despeses 
AREA 6. Ingressos 
AREA 7. Operacions extrapresupuestarias 

5.2. AUDITORIA PÚBLICA DE COMPTES 
5.3. AUDITORIA PÚBLICA OPERATIVA I DE COMPLIMENT DE LEGALITAT 

6. EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL CONTROL FINANCER PERMANENT 
7. EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS D'AUDITORIA PÚBLICA 
8. COL·LABORACIÓ EN LES ACTUACIONS D'AUDITORIA PÚBLICA 
9. RESULTATS DEL PLA DE CONTROL FINANCER, D'EFICÀCIA I AUDITORIA 
PÚBLICA 

 
Vist el Dictamen Favorable adoptat per la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda, 
Promoció Econòmica, Règim Intern i Assumptes Plenaris, en sessió de data 20 d'abril  
de 2022. 
 
El Ple, per UNANIMITAT de totes les persones assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
 

UNICO.- Quedar assabentats del Pla Anual de Control Financer de la 
Mancomunitat de l'Horta Sud, elaborat per la secretària-interventora, en els termes 
que apareix redactat. » 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
8.- 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 8-2-2022 
 

• PROPOSTA PRÒRROGA DEL CONTRACTE “SERVEI D'AUDITORIA FINANCERA I 

DE COMPLIMENT DELS TRES CONSORCIS ADSCRITS A la MANCOMUNITAT”. 

Expte.769728R 

• 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”. Expte.328581N 

 

Sessió de data 2-3-2022 

 

• APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A 

LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D'1 PLAÇA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU (SERVEI 

MULTES) EN EXECUCIÓ DE PROCESSOS DE CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ 

DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL. 

• APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A 

LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D'1 PLAÇA DE PERSONAL TÈCNIC 

D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (AEDL) EN EXECUCIÓ DE PROCESSOS DE 

CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL. Expdte.945867I 

 

Sessió de data 6-4-2022 
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• APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ DE BORSA DE 

TREBALL D'AGENTS D'OCUPACIÓ. Expte.956623T. 

• PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL 

DEL CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL “LA UNIÓ” DE TORRENT. Expte.645586I. 

• PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS POSTALS, BASAT EN 

L'ACORD MARC DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA. Expte.736974A 

• CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA Nº 385 DE 24-3-2022, 

RELATIVA A ESMENA ERROR CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PER A LA PROVISIÓ 

EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (AEDL). 

Expte.945867I. 

•  CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA Nº 384 DE 24-3-2022, 

RELATIVA A ESMENA ERROR CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PER A LA PROVISIÓ 

EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/A (ADSCRITA AL 

SERVEI DE MULTES). Expte.945861X. 

• INFORME I PROPOSTA D'ACTUACIÓ, RELATIVA A LES INCIDÈNCIES EN 

L'EXECUCIÓ DE L'OBRA “SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE 

RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS EN ELS MUNICIPIS DE LA 

MANCOMUNITAT DE L'HORTA SUD”, I RESOLUCIÓ DE L'ESCRIT PRESENTAT PER 

L'ADJUDICATÀRIA RELATIU A LA SOL·LICITUD DE NUL·LITAT DE PLE DRET I 

RESOLUCIÓ CONTRACTUAL. Expte.807854W 

 

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

 
 
9.- CONEIXEMENT DE RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA FINS LA DATA DE 
LA CONVOCATÒRIA.  
 
Es dona compte del contingut de les Resolucions adoptades per la Presidència, des de 
la nº 1549/2021 de data 2-12-2021 fins al n.º 1682/2021 de data 30-12-2021 i des de la 
nº 1/2022 de data 4-1-2022 fins a la nº 496/2022 de data 20-4-2022. 
 
Le persones presents queden assabentades.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 

➢ JESÚS MONZÓ: Respecte a dues qüestions: 

“La primera respecte a la problemàtica que tenim en els municipis de l'Horta Sud 
en relació amb Adif, si tenim alguna contestació o hem llegit en premsa, però la 
resta de municipis que en principi no estem afectats per aquestes pantalles 
acústiques que volen instal·lar, voldríem també el compromís de la 
Mancomunitat que donarà suport, entenc que sí, a la petició d'aquestes 
poblacions en les futures negociacions o converses en la delegació de Govern, 
si se’n produeixen. 
La pregunta és si té alguna constància d'alguna informació afegida, i després 
entenc que aquesta és la petició per part del grup Compromís, que se'ls done 
suport des de la Mancomunitat per a anar de manera conjunta en les peticions 
de millora, que no suposen aquest greuge en el projecte que ens havíem 
plantejat. 
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I l'altra és respecte a la V-31, també podríem saber si podem tindre un 
posicionament comú en la Mancomunitat al respecte del projecte d'ampliació de 
la V-31 que des del grup de Compromís no estem d'acord amb com s'ha plantejat 
o com s'està plantejant i si podem tindre també un posicionament comú com a 
Mancomunitat, ja que ens afecta a diversos pobles de la Mancomunitat en 
aquesta ampliació, en aquesta proposta d'ampliació que ens han passat a 
diferents pobles.” 

 
➢ RUBÉN MOLINA: “bona vesprada, una cosa president, nosaltres a través de la 

problemàtica que hem tingut en la Comarca en el contracte de les electrolineres 
que al final s'han llevat o s'ha anul·lat o estem iniciant el plet amb l'adjudicatària, 
sí que hem preguntat als nostres alcaldes i portaveus on podríem invertir el que 
parlem en la Comissió de Govern, aquesta subvenció de la Diputació que haurem 
de licitar d'una manera ràpida en l'adquisició de béns o en alguna cosa perquè 
ja no ens cabrà un projecte de construcció per a arribar a terme i a temps.  
Llavors nosaltres sí que proposem, ací per deixar-ne constància en acta i 
puguem tenir-ho, l'adquisició per als municipis, d'acord amb els objectius 20-30 
d'Europa dels Fons Next Generation, el mobiliari urbà intel·ligent. Estem veient, 
per exemple, a Massanassa els ecoparcs puntuals que s'estan muntant, les 
papereres intel·ligents o fins i tot els passos de vianants intel·ligents que 
s'il·luminen a les nits i podrien ser accessibles per als municipis. Perquè s'estudie 
aquesta proposta, de cara a fer amb aquesta subvenció de la Diputació que ara 
no es destinarà a la construcció de les electrolineres. Moltes gràcies.” 

 
➢ RAMÓN MARI: “Sobre la problemàtica de la prostitució a les rotondes de les 

rodalies de la pista de Silla, de moment s'ha afegit Quart de Poblet, per la qual 
cosa li donem les gràcies, però defensar les dones prostituïdes no és una qüestió 
de criteri polític, és una qüestió de consciència i és una qüestió de tindre uns 
drets civils, que aquestes dones tenen dret a açò. Per tant, nosaltres, el que ja 
estàvem parlant amb la presidenta de la Comissió d'Igualtat, i llavors, ara, el que 
fem, és que ens comprometem tots al fet que amb la comissió d'igualtat poder 
redactar una Ordenança o una modificació de les Ordenances que tendisquen a 
açò. D'una banda, a castigar els puters i alliberar les dones. Nosaltres entenem 
que les dones prostituïdes són dones que són víctimes, per tant, no pot ser que, 
des dels ajuntaments, ni des de cap Administració, se'ls castigue o se'ls multe. I, 
per tant, el que jo volia dir és açò, que a veure si entre tots fem un cos i aquesta 
comarca és un referent en tot Espanya de la lluita contra el tràfic de blanques i 
contra les màfies de la prostitució i proxenetes. Açò és el que volia dir jo. Moltes 
gràcies.” 

 
➢ PRESIDENT: “Començaré pel final si us sembla: Referent al que ha dit Ramón, 

encara que era un prec, dir que la presidenta de la Comissió, Maribel, es va 
reunir amb mi hui i ho anava a proposar. Dir que des de la Mancomunitat anem 
a agafar l'Ordenança que ja hi ha aprovada a Albal i algun altre municipi que la 
té, crec que dos o tres municipis que la tenen ja aprovada i des de la 
Mancomunitat anem a travar en aquesta Ordenança amb aquests models i 
desenvoluparem un, més o menys general, per a enviar-la a tots els municipis 
que vulguen portar avant. Tots sabem quina és la dificultat des d'un Ajuntament 
de fer una Ordenança Comarcal, i ja que tenim uns companys que han fet 
aquesta tasca en els seus Ajuntaments, poder aprofitar-nos tots de tot el que 
puguem de la tasca que ja en fan uns, que hem de ser solidaris entre tots i anem 
avançant faena, que després anem portant-nos als tècnics d'Ajuntament en 
Ajuntament en les borses i ho passem malament tots. Llavors és la proposta que 
Maribel, com a presidenta de la Comissió, m'havia dit que proposara avui, 
d'enviar-la tots i intentar que tots els pobles tinguen més o menys la mateixa 
Ordenança. Açò ho enllaçaré després amb el que Manoli, la tècnica del Servei 
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de Multes, després explicarà a tots que iniciem, bé, volem iniciar una nova etapa 
també, respecte del que és el tema de sancions, després ho explicarà ella. 
Quant al tema del mobiliari intel·ligent de la proposta dels diners de les 
electrolineres, que està parat, avui s'han presentat les al·legacions per part de 
l'empresa. D'una banda, està açò obert, i, d'altra banda, que anem a proposar 
per a gastar amb els diners. Es farà una reunió, la pròxima Junta de Govern o en 
la pròxima reunió de portaveus que puguem fer i decidir entre tots què en fem o 
no en fem. Perquè em sembla molt bona proposta, però segurament algun altre 
municipi també pot pensar alguna altra proposta que també es pot incloure totes 
o descartar alguna perquè no funcionen en tots els llocs. Em sembla molt bé la 
proposta i ho farem, el que no hem de fer és perdre la subvenció, açò és el més 
important. 
 
I quant al tema de la pista de Silla, V-31 i el tema d'Adif: el tema d'Adif, tant 
l'Ajuntament de Massanassa com l'Ajuntament de Silla, va començar el de 
Massanassa i després Silla també, ells dos són els que més es pot dir que es 
coneixen el tema, fins i tot el tècnic de Massanassa dels quals més ha estat en 
el tema. Sí que van informar ells en el grup de portaveus i també hi ha un subgrup 
dels pobles afectats per la via del tren, i sí que van aconseguir, crec que es va 
aconseguir el més complicat, que era retirar aquest Plec de la plataforma, i que 
van parar aquesta licitació. Crec que, bé, agrair als dos municipis que 
encapçalaven aqueixa lluita de diversos municipis, que ens afecta a tots d'una 
manera directa o indirecta perquè és una barrera dins de la Comarca, que a molts 
pobles els va partir per la meitat. I açò sí, el compromís de la Mancomunitat jo 
crec que està, en tot el que siga alguna cosa que afecte als municipis de la 
Comarca la Mancomunitat sempre està ací i estarà. Igual que en l'ampliació de 
la pista de Silla. Igual que seguirem reivindicant la il·luminació de la pista de Silla, 
que és de vergonya que l'entrada a la ciutat de València, que diguen que volen 
ampliar-la per perill i no la il·luminen, que crec que és més perillós no tenir-la 
il·luminada que el que és l'ampliació en aquests moments. Quan l'ampliació 
castiga durament a molts municipis que van a patir un increment del trànsit, un 
increment de la contaminació, van a patir l'aïllament també, fins i tot municipis 
que van a ser partits també, perquè hi ha municipis que tenen nucli urbà o nucli 
poblacional aïllat a l'altre costat de la V-31. I crec que ací totes les mocions que 
s'han portat referent a pista de Silla, totes s'han aprovat per unanimitat crec 
recordar. Per tant, la Mancomunitat ha d'estar al costat dels pobles i defensar 
açò. 
Dit tot açò, i enllaçant-ho amb el que havia dit Ramón de l'Ordenança.”  

 
A continuació, el president requereix a Manoli Fernández, responsable del departament 
de Multes, perquè explique el projecte pilot sobre sancions per ordenances municipals, 
perquè necessitem la col·laboració de tots els municipis per a intentar també facilitar la 
tasca a tots els municipis, és el que volem intentar. 
 

➢ MANOLI: “Bona vesprada, crec que la majoria em coneixeu, sóc Manoli, sóc la 
responsable del Servei de Gestió d'expedients Sancionadors en Trànsit. I per 
indicació del president vol que es prepare un nou projecte perquè es gestionen 
des d'ací les sancions per ordenances municipals. Alguns municipis heu estat 
interessats perquè ens ho heu reclamat en bastants ocasions, llavors anem a 
començar a elaborar aquest projecte. I per a açò el que se us sol·licita és la 
col·laboració, principalment dels tècnics que actualment tramiten aquestes 
sancions als municipis. Llavors es demana, d'alguna manera, que ens posem en 
contacte, que ens faciliteu les dades i que ens ajuden, perquè el que hem vist 
fins ara, en cada municipi es porta completament diferent i des de diferents 
àrees. Llavors anem a intentar anar tots a una i poder gestionar-les des d'ací. 
A banda, per a l'elaboració d'aquest projecte es faria gradualment, perquè és 
impossible totes les sancions d'Ordenança de colp poder gestionar-les. Sinó que 
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al principi es començaria amb dos o tres tipus d'infraccions i a poc a poc anar 
ampliant. I per a açò també caldria desenvolupar un programa informàtic per a 
gestionar aquestes sancions, perquè en el mercat, el que hem vist, no hi ha gens 
desenvolupat. Seria començar una mica com es va començar amb les de trànsit, 
que es va anar fent gradualment la mesura per a gestionar aquestes sancions. I 
este és el projecte que tenim en marxa.” 

 
➢ PRESIDENT: “També aprofitar, perquè tots sabeu que a voltes va a canviar la 

llei i hem de fer actualització d'Ordenances, hem de fer de tot, llavors es podria 
fer també des d'ací aquestes adaptacions i seria molt més fàcil per a tots els 
Ajuntaments portar avant aquest canvi d'Ordenança o aquesta adaptació de les 
Ordenances. Segurament quan es comence a fer la tasca, trobarem algun 
municipi que tinga alguna Ordenança que ja no està actualitzada, que haja 
d'actualitzar-la també i seria molt més fàcil per a tots, o siga, facilitar la tasca als 
Ajuntaments, i sobretot també, facilitar el cobrament. Perquè crec que tots els 
que tenim les denúncies per mitjà de la Mancomunitat, la recaptació ens va 
augmentar a tots en el seu moment quan va passar per la Mancomunitat. Llavors 
es tracta d'açò: una, crec, llevar el que és una càrrega de faena als Ajuntaments 
i l'altra, que es puga augmentar la recaptació perquè la Mancomunitat sí que pot 
abastar més a l'hora de recaptar aquestes denúncies. Alguna pregunta, algun 
dubte sobre aquest tema?” 

 
➢ MANOLI: “Doncs al principi s'està comentant amb les d'animals i medi ambient, 

que sembla ser, pel que se sent, les que més preocupen i que en la majoria dels 
municipis no s'estan gestionant. De tota manera, sempre s'accepten més idees 
i seria arribar a un acord.”  

 
➢ PRESIDENT: “Una altra cosa que volia informar-los, era que aquesta setmana 

m'he reunit amb la directora general d'Ocupació i Formació, Rocío Briones, i hem 
estat parlant que pròximament ens enviarà una espècie d'enquesta a la 
Mancomunitat perquè la compartim amb els municipis, pot ser anònima 
totalment, per a veure el grau de satisfacció de com estan funcionant tots els 
programes que estan portant avant d'ocupació i de formació. Pel fet també que 
la Generalitat està preparant els pressupostos ja per a l'any que ve i per a mirar 
quines necessitats tenim a l’Horta Sud per a intentar poder cobrir amb els 
pressupostos les demandes que tinguem els municipis. El que més demandem, 
intentar dotar-ho econòmicament perquè tinguem açò. Es farà una jornada, 
després de les enquestes hi hauria una jornada ací a la Mancomunitat per als 
tècnics dels Ajuntaments i per a regidors o alcaldes que vulguen assistir. 
D'acord? 

 
I, una altra, que s'ha informat en la Junta de Govern i en la Comissió, perquè la 
sàpien tots: és que la Mancomunitat està preparant un curs, anem a signar amb 
una empresa fer un curs d'instal·lacions de parcs infantils, per al control i 
seguretat dels parcs infantils. Serà un curs que es donarà gratuït per a una 
persona per cada Ajuntament, un tècnic per Ajuntament, totalment gratuït ací en 
la Mancomunitat. Serà una jornada de dos matins. Si volen enviar un segon o un 
tercer tècnic o enviar al regidor, aquest pagarà 100€, que és el que costa el curs. 
Però el que és un per municipi ho cobrirà la Mancomunitat. Us passarem també 
tota la informació perquè la tinguen. I en cas que tinguen interès en algun curs o 
alguna cosa que es porte des de la Mancomunitat, ens ho comuniquen, perquè 
pensem que la Mancomunitat està per a açò, per a facilitar el treball a tots els 
ajuntaments i als tècnics dels ajuntaments i que siga tot molt més àgil i molt més 
ràpid 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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I, sense més assumptes a tractar, a les 19:35 hores, el president alça la sessió, cosa de 
la qual cosa, jo com a secretària certifique. 
 

Vistiplau 
El  president 

José Fco. Cabanes Alonso 

La secretaria-interventora 
Mª Amparo Gimeno Pons 

 


