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ACTA DE LA SESIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA, EL DIA 15 
DE JUNY DE 2022, PEL PLE DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 
 
 
  
A Torrent, a les 17:00 hores del dia 15 de juny 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, 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  Antonio Saura Martín Campos (alcalde) 

   

  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 d'Alfafar 

PP  Juan Ramón Adsuara Monlleó (alcalde) 

PP  Josefa Carreño Rodríguez (2a vocal) 

   

  Ajuntament de Benetússer 

PSOE  Eva Sanz Portero (alcaldessa) 

PSOE  Ana M. 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  Rubén Molina Fernández (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Manises 

COMPROMÍS  Jesús María Borrás Sanchis (alcalde) 

PODEM  
Rafael Mercader Martínez (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Massanassa 

PP  Francisco Comes Monmeneu (alcalde) 
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PP  Israel Alfonso Sargues (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Mislata 

PSOE  M. Luisa Martínez Mora (2ª vocal) 

   

  Ajuntament de Paiporta 

PSOE  Maria Isabel Albalat Asensi (alcaldessa) 

   

  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 

COMPROMÍS  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 
POLÍTIC   

MUNICIPI 

  Ajuntament d'Alaquàs  

PSOE  Francisco Javier Evangelista Giménez (2n vocal) 

   

  Ajuntament d'Albal 

PSOE  Ramón Mari Vila (alcalde) 

PSOE  Mª Dolores Martínez Sanchis (2ª vocal) 

   

  Ajuntament de Lloc Nou de la Corona 

PP  Francisca Llopis Canovas (alcaldessa) 

   

  Ajuntament de Mislata 

PSOE  Carlos Fernández Bielsa (alcalde) 

   

  Ajuntament de Paiporta 

COMPROMIS  Josep Val Cuevas (2n vocal) 

   

  Ajuntament de Picanya 

PSOE  José Alberto Sanchis i Cuesta (2n vocal) 
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  Ajuntament de Picassent 

PSOE  Innocència Albert Garcia (2ª vocal) 

   

  Ajuntament de Silla 

PSOE  José Ivan Cuenca Navarro (2n 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 
30. 
 
Oberta la sessió pel president, i abans de començar-la, 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 19 dones que enguany, 2022, han sigut assassinades i han 
deixat 18 menors en situació d'orfandat. Des de 2003 sumen ja 1.149 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'ordre del dia. 
 

 
ORDE DEL DIA 

PART RESOLUTÒRIA 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (27-4-2022). 
 

ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR 
2. Aprovació de la prova pilot per a l'establiment del servei de gestió, instrucció i recaptació 

d'expedients sancionadors per infraccions a ordenances municipals. Exp.1028219H 
 
CONTROL I FISCALITZACIÓ 

3. Precs i preguntes. 

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

Sotmès a votació l'esborrany de l’acta corresponent a la sessió del 27 d'abril de 2022, 
s’aprova per MAJORIA, amb L'ABSTENCIÓ (1 vot) del representant de l’Aj. Alaquàs 
(Antonio Saura), per no haver-hi estat present i A favor (29 vots de la resta). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.- APROVACIÓ DE LA PROVA PILOT PER A L'ESTABLIMENT DEL SERVEI 
DE GESTIÓ, INSTRUCCIÓ I RECAPTACIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS 
PER INFRACCIONS A ORDENANCES MUNICIPALS. Exp.1028219H 

 
Vista la proposta per a la creació del servei per a la gestió dels expedients sancionadors 
per infraccions a ordenances municipals i després de diverses consultes realitzades amb 
els ajuntaments membres d'aquesta Mancomunitat en aquest sentit, s'ha considerat que 
seria convenient dur a terme una prova pilot d'àmbit limitat, per a calibrar i valorar 
l'establiment o no d'aquest nou servei. 
 



 

Pàgina 4 de 6 

 

Considerant que per al llançament d'aquesta prova pilot de gestió, instrucció i recaptació 
d'expedients sancionadors per infraccions a ordenances municipals s'han seleccionat 6 
municipis: Alcàsser, Catarroja i Massanassa (en una primera fase) i Alfafar, Beniparrell 
i Picassent (en una segona fase), sent les sancions relatives a ordenança d'animals el 
primer tipus de sancions a implementar. 
 
Considerant que s'han dut a terme els estudis jurídics i de possibilitats d'articulació 
d'aquest servei per la Mancomunitat, així com les diferents ofertes existents en el 
mercat. 
 
Resultant que la gestió d'aquest servei per la Mancomunitat suposa uns avantatges 
innegables per als ajuntaments mancomunats que, sense caràcter exhaustiu, són: 
 

- La gestió informatitzada dels expedients, amb la consegüent millora en l'eficaç 
gestió dels procediments i reducció de despeses de tramitació. 

- L'especialització en la gestió. 
- Possibilitat d'actuar en tot l'àmbit territorial de la Mancomunitat, amb la 

possibilitat d'executar els embargaments més enllà de l'àmbit territorial del 
municipi. 

- Increment dels índexs recaptatoris, per al finançament total del servei. 
- L'eficàcia en la gestió, comportarà major respecte dels ciutadans a les 

ordenances municipals i per tant a la conducta cívica ciutadana. 
 
Vist que, en principi la forma d'articular aquesta iniciativa és a través d'una DELEGACIÓ 
de gestió dels respectius ajuntaments en la Mancomunitat, i aquesta prestar el servei 
amb mitjans propis o externalitzats en part. 
 
Considerant que l'objectiu de la prova pilot, abans d'establir com a definitiu el nou servei, 
és determinar si és suficient el volum de gestió que suposa la delegació d'aquests 
municipis a la Mancomunitat, per a l'eficiència econòmica de la prova a nivell comarcal. 
Així mateix, la supervisió tècnica del servei s'efectuaria per part dels tècnics-es de la 
Mancomunitat, i açò sense perjudici que cada Ajuntament establisca els seus criteris de 
gestió i les altres circumstàncies que considere convenients, delimitant així l'àmbit de la 
seua encomana. 
 
Vistos els informes i documents de l'expedient. 
 
Vista la competència del Ple per a l'adopció de l'oportú acord, de conformitat amb 
l'establit en l'article 7 dels Estatuts de la Mancomunitat.  
 
El Ple, per UNANIMITAT de tots els assistents a aquesta sessió, ACORDA:  
  
PRIMER.- Aprovar l'ampliació dels serveis de la Mancomunitat als ajuntaments, 
mitjançant la implantació de la prova pilot i consegüent delegació pels ajuntaments 
interessats a la Mancomunitat per a dur a terme la gestió, instrucció i recaptació (en 
voluntària i en executiva) dels expedients sancionadors per infraccions a ordenances 
municipals. 
 
SEGON.- La durada de la prova pilot s'estableix per període d'un any, des del 01-07-
2022 al 30-06-2023. 
                    
TERCER.- Aprovar el contingut de la prova pilot per a calibrar i valorar l'establiment o 
no d'aquest nou servei i el seu protocol d'actuacions que figuren com a annex al present 
acord. 
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QUART.- Donar trasllat del present acord als ajuntaments integrants de la prova pilot 
perquè s'adherisquen i efectuen delegació a la mancomunitat per a la gestió, instrucció 
i recaptació d'expedients sancionadors per infraccions a ordenances municipals. 
 
CINQUÈ.- La prova pilot s'articularà a través de l'oportú conveni tipus a subscriure amb 
els ajuntaments interessats, que una vegada redactat per Secretaria General serà 
aprovat per resolució de la Presidència d'acord amb els criteris establits en el protocol 
d'actuacions de la prova pilot.  
 
SISÈ.- Autoritzar la Presidència de la Mancomunitat per a adoptar les mesures 
necessàries per a l'engegada i articulació d'aquesta prova pilot. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
 

➢ RUBEN MOLINA: 

En referència al que estàvem parlant en diferents Juntes de Govern, del que faríem amb 
la subvenció de les electrolineres, ja s'ha avançat i s'han fet diverses propostes. Però 
ara hi havia una proposta sobre la taula sobre què fem amb el romanent 
d'aproximadament 3.000.000€ que tenim a la Mancomunitat. Nosaltres ens hem reunit 
prèviament i tenim una proposta i volem que conste en Acta, i és: crear, com està fent 
la Diputació de València, un fons de cohesió (en aquest cas Comarcal).  
Aqueixos 3.000.000€ que tenim a la disposició de la Mancomunitat, dels pobles, que no 
estiguen als bancs, sinó que, sota un criteri objectiu d'equitat es redistribuïsquen entre 
els Ajuntaments i que cadascun, amb les seues necessitats, puga fer ús d'aquest 
romanent. 
 
 

➢ PRESIDENT: 

Es pot tenir en compte, com totes les propostes que s'han fet.  
De les propostes, hi havia una, que ja hem cercat informació. Una d'elles, crec que la 
van proposar vostès, era la d'illetes per a reciclatge. 
Totes les propostes que s'han fet s'estan mirant, perquè diverses s'han fet per a gastar 
del romanent, quan ens reunim els portaveus es mirarà què pot fer-se’n. 
 
M'agradaria informar que aquest matí hi ha hagut una reunió de l'ampliació de la pista 
de Silla, entre empresaris, comerciants de la zona, algun alcalde i la diputada Dolores 
Gimeno (que és la que porta la part de mobilitat) perquè el Ministeri torne de nou a la 
càrrega en l'ampliació de la pista de Silla. 
L'ampliació, a la qual ens vam oposar tots els municipis perquè anul·lava la via de servei 
i ens tirava tot el trànsit pegat a les construccions. I ara ho han dividit en fases, solament 
és un trosset, del riu fins a Alfafar.  
Tallen l'accés i aïllen totalment Forn d'Alcedo (que no és Horta Sud, però sempre ha fet 
vida amb l'Horta Sud).  
Després tot el trànsit el tirarien per dins del municipi de Sedaví (tots els que vinguen des 
de València). 
I en el que s'ha quedat aquest matí en la reunió, ha sigut demanar una reunió amb el 
Ministeri per a expressar que no ens agrada el projecte, no el veiem lògic.  
I, igual que se li va recordar en la seua delegació de Govern al tècnic, recordar en el 
Ministeri que portem 7 anys demanant que tornen a il·luminar la pista de Silla. 
Es va reivindicar que no solament era la qüestió dels accessos, sinó, se li va explicar 
que hi ha 2 municipis que sí tenim població, de vies del tren per a la pista de Silla, que 
són Sedaví i Alfafar, però la resta de municipis tenen la població, de vies del tren per a 
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dins, per tant, tenen polígon. Li demanàrem que li feren un accés directe al poble de 
Catarroja i Massanassa, sense passar pels polígons, però ens van dir que solament era 
l'ampliació i la resta no.  
Llavors vam dir que tots els pobles que estan pegats a la pista de Silla tenim el PMUS 
aprovat i que almenys es tinguen en consideració tots els plans de mobilitat urbana que 
tenim els municipis, a l'hora de fer ells un desenvolupament urbanístic de la pista de 
Silla. Han de tenir en compte totes les obres que s'estan fent per la Diputació, per la 
Generalitat i pels propis municipis de mobilitat urbana, i en la proposta del Ministeri no 
s'estan tenint en compte. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

I, sense més assumptes a tractar, a les 17:20 hores, el president alça la sessió, de tot 
la qual cosa, jo com a secretària certifique. 
 

Vistiplau 
El  president 

José Fco. Cabanes Alonso 

 
La secretària-interventora 
M. Amparo Gimeno Pons 

 


