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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA, EL DIA 18 DE  
MAIG DE 2022, PER LA JUNTA DE GOVERN, DE LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DE L’HORTA SUD 
 
 
A Torrent, a les 18:00 hores del dia 18 de maig de 2022, es reuneix, als locals de la 
Mancomunitat de l'Horta Sud, la Junta de Govern Local a fi de celebrar sessió extraordinària, 
en primera convocatòria, 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 Fco. Cabanes Alonso, assistit de la secretària-interventora M. 
Amparo Gimeno Pons, 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 (2a vocal) 

Ajuntament de Mislata PSOE Mª Luisa Martínez Mora (2a 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 Sra. presidenta declara constituïda.  
 

ORDE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (4-5-2022). 
2. Aprovació Ampliació Oferta d'Ocupació Pública 2021, en el marc del procés d'Estabilització 

d'Ocupació Temporal. Exp.887459H 
3. Precs i preguntes. 

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

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 4 de maig de 2022. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. APROVACIÓ AMPLIACIÓ OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2021, EN EL 

MARC DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL 

EXP.887459H 

 
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
en l'ocupació pública (BOE nº 312, 29-12-2021) en el seu article 2 regula el procés 
d'estabilització d'ocupació temporal i 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 l'1 de juny de 2022 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 del 31 de desembre de 2022. 
La resolució d'aquests processos selectius haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. 
…/… 
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. 
 

Aquesta regulació procedeix del precedent Reial decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública (BOE            nº 161, 7-7-
2021), en virtut del com, per acord de la Junta de Govern Local d'aquesta Mancomunitat de 
data 1 de desembre de 2021, es va aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2021, en 
el marc del procés d'estabilització temporal, conformement al següent resum:  
 

Vincle Subgrup 
Escala/Subescala/    
Categoria Professional 

Denominació 
Nre. 

Places 

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

1 

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

1 

 
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
en l'ocupació pública introdueix noves disposicions addicionals en la regulació d'aquests 
processos d'estabilització, sent la Disposició addicional sisena de la Llei 20/2021 la que regula 
una convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada, en els 
següents termes: 
 

Les Administracions Públiques convocaran, amb caràcter excepcional i d'acord amb el previst en 
l'article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles places que, reunint els requisits 
establits en l'article 2.1, hagueren estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda 
amb anterioritat a 1 de gener de 2016. 
Aquests processos, que es realitzaran per una sola vegada, podran ser objecte de negociació en 
cadascun dels àmbits territorials de l'Administració de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats 
Locals i respectaran, en tot cas, els terminis establits en aquesta norma. 
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En la Disposició Addicional octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública es realitza una identificació de les 
places a incloure en les convocatòries de concurs: 
 

Addicionalment, els processos d'estabilització continguts en la disposició addicional sisena inclouran 
en les seues convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal 
per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016. 

 
Vist que la proposta d'ampliació  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 11 de maig de 
2022. 
 
Vist l'informe de l'oferta d'ocupació pública del 2021 emès per la Secretària-Interventora, de 
data 12 de maig de 2022. 
 
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'Oferta 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. 

 

Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar l'ampliació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2021 de la 
Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, en el marc del procés d'estabilització temporal, i 
d'acord amb el contingut de la Disposició addicional octava en relació amb la Disposició 
addicional sisena de la Llei 20/2021 citada, per ser una plaça de naturalesa estructural i estar 
ocupada de forma temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 
de gener de 2016, conformement al següent resum: 
 

Vincle Subgrup 
Escala/Subescala/    
Categoria 
Professional 

Denominació 
Nre. 

Places 

Funcionarial C2 Adm.General/Auxiliar 
Aux.Adm (adscrit a 
l'àrea econòmica) 

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. PRECS I PREGUNTES. 

 
Ni se’n formulen ni se’n produeixen. 
 
No obstant el  president, informa que s'ha mantingut una reunió amb l'Associació de malalts 
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d'alzheimer de Catarroja, és una associació que porta 3 anys funcionant, atenent i cobrint part 
del que no cobreix el sistema públic i en aquests moments (després d'una pandèmia) tenen 
un problema d'espai i de diferents coses. 
No tenen tota la comarca de l'Horta Sud, solament tenen des de Sedaví fins a Silla, tot el que 
és la part de la Pista de Silla cobreix tots els pobles en coordinació amb urologia de la Fe, del 
Peset (cobreix el que és la franja aquesta), fan xarrades, taller, fan tot, per a oferir-ho als 
Ajuntaments de la comarca i anem a manar un correu a tots els Ajuntaments perquè l’envieu 
a Serveis Socials. 
Més que res perquè necessiten finançament, necessiten un local, per si hi ha algun poble de 
la zona que tinga cap local en condicions. 
En aquests moments, tenen unes 30 persones que estan tractant. El problema és que tenen 
més demanda de més gent i no són solament de Catarroja, sinó de diferents pobles que van 
allí. 
Us enviarem la informació per mail perquè la tingueu tots. També per si algú vol contractar 
programes (com ara que està Xarxa Salut, que cal fer activitats d'envelliment actiu) i ells poden 
fer aquests cursos o tallers. Per a poder ajudar a l'associació. 
També si hi ha algun malalt que necessite ajuda, oferir-li l'associació per a treballar amb ells. 
 
D'altra banda, dins del que acordem de la inclusió d'intentar obrir el departament de denúncies 
d'Ordenances Fiscals, Manoli ja ha començat els contactes. Ara us deixe a Manoli, perquè cal 
començar amb una espècie d'experiència/prova pilot amb algun municipi.  
 
Manoli: 
Al principi sí és viable. 
De tots els municipis que he vist, no hi ha cap ordenança que estiga al dia (d'animals i medi 
ambient). Per tant, l'ideal per a fer una Ordenança seria contractar una empresa externa que 
les fera i passar-ho per a tots els municipis que s'acolliren. 
El primer i principal per a començar el servei, al principi es va dir que animals i medi ambient, 
però jo començaria primer animals solament, i en 3 o 4 mesos incloure les altres. 
Les d'animals, pràcticament totes estan imposades per policies locals, amb la qual cosa, el 
primer seria unificar el butlletí de denúncies igual que es va fer amb les de trànsit. Per a poder 
diferenciar el municipi i també servisca com a document de pagament, per si la persona vol 
abonar-la amb descompte, que beneficia al municipi perquè l'import d'aquesta notificació (que 
està a 8’64€) perquè la majoria són persones físiques. 
En cas de persones jurídiques s'està mirant que es gestionen a través de Sedipualba, aniria 
per Notifica i el cost de correus seria molt inferior. 
Es començaria com a prova pilot amb 2 o 3 municipis que estiguen disposats. 
Naturalment, se li hauria de donar la forma jurídica, és part de Secretaria, per a aprovar-se 
per Ple el servei. 
Es començaria amb les Ordenances que teniu actualment, fins que estiguen les altres i us 
acolliu, per a anar veient el procediment i com es va desenvolupant el programa, que es 
desenvoluparia (el de sancions) en Sedipualba. 
La Mancomunitat es farà càrrec a partir de la Resolució de l'expedient, on es nomenaria al 
servei com a instructor de l'expedient. 
La denúncia la posa, o bé un particular d'ofici, o un policia, o un inspector depenent del motiu 
de la denúncia. La providència sempre d'Alcaldia, amb informe de Secretaria que és preceptiu 
i informe del servei tècnic, i quan s'incoa l'expedient se'ns passa. 
Les resolucions d'al·legacions les gestionaria la Mancomunitat. 
 
 
 
Bartolomé Nofuentes: 
La setmana que ve, a Mislata presentem el Pla de Governança Industrial, en el qual suma o 
posa en valor i a compartir els 3 eixos que iniciem en aquesta legislatura, estratègia de 
mobilitat, estratègia de turisme i estratègia de gobernança industrial, que falta la seua fase 
participativa, però és la locomotora. 
Us convide no solament al fet que estiguem, sinó al fet que mobilitzem, perquè si som capaços 
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de posar-ho en valor, serà un acte molt innovador, perquè porta molt incorporat el metavers 
des del punt de vista industrial, tota la innovació tecnològica que encara no és coneguda. 
Escampeu-ho entre el vostre propi grup municipal i entre els tècnics i el teixit empresarial del 
vostre municipi. 
Es donaran a conèixer els 10 eixos que el Next Generation té en cada municipi i en cada  
àrea que marca. 
 
President: 
L'altre dia hi havia una carrera per les malalties rares, que començava a Paiporta, organitzada 
per l'Organització Verge del Pilar de la Guàrdia civil, es corre d'ací a Madrid en quatre etapes 
i tot el recaptat és per a les malalties rares. 
Com estan col·laborant totes les entitats públiques, vam creure convenient i prenem la decisió 
que la Mancomunitat patrocinaren els km que estan dins de la comarca.  
 
Eva Isabel Zamora: 
Ja està en marxa el tema de Protecció Civil, no hem convocat comissió encara, però ja tenim 
la primera presa de contacte amb el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències (Josep 
Mª Àngel) i el 31 crec que tenim la segona. 
 
President: 
Teníem reunió amb la Consellería d'Educació pel tema del centre d'educació especial “La 
Unió”, però l'han cancel·lada per a juny. Com bé sabeu és la lluita que tots els anteriors 
presidents/as han portat, seguim en ella. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
I, sense més assumptes a tractar, a les 18:40 hores, el president alça la sessió, cosa de la jo, 
com secretària, certifique.  
 

Vistiplau 
El president 

José Fco. Cabanes Alonso 

La secretària-interventora 
M. Amapro Gimeno Pons 

 


