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ACTA DE LA SESIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA, EL 
DIA 27 DE JULIOL DE 2022, PER LA JUNTA DE GOVERN, DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD 
 
 
A Torrent, sent les 11:00 hores del dia 27 de juliol de 2022, es reuneix, als locals de la 
Mancomunitat de l'Horta Sud, la Junta de Govern Local a fi de celebrar sessió extraordinària 
i urgent, 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, el president José Fco. Cabanes Alonso, assistit de la Secretària-
Interventora Mª Amparo Gimeno Pons, assisteixen les persones que a continuació es 
relacionen:   
 
Assistents:  
 

ENTITAT 
GRUP 

POLÍTIC 
NOM 

   

Ajuntament de Sedaví PSOE José Francisco Cabanes Alonso (alcalde) 

Ajuntament d'Alaquàs  PSOE Antonio Saura Martín Campos (alcalde) 

Ajuntament de Benetússer PSOE Eva Sanz Portero (alcaldessa) 

Ajuntament de Catarroja PSOE Lorena Silvent Ruiz (2º vocal) 

Ajuntament de Silla PSOE Vicente Zaragozá Alberola (alcalde) 
   

Ajuntament de Catarroja COMPROMÍS Jesús Monzo Cubillos (alcalde) 

   
Ajuntament de Lloc Nou de la Corona PP Rubén Molina Fernández (2º vocal) 

 
 

No assisteixen i excusen: 
 

ENTITAT 
GRUP 

POLÍTIC 
NOM 

   

Ajuntament d'Alcàsser  PSOE Eva Isabel Zamora Chanzá (alcaldessa) 

Ajuntament de Mislata PSOE Mª Luisa Martínez Mora (2ª vocal) 

Ajuntament de Quart de Poblet PSOE Bartolomé Nofuentes López (2º Vocal) 

Ajuntament de Xirivella PSOE Michel Montaner Berbel (alcalde) 

 
 
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, 
el president declara constituïda la sessió.  
 

ORDE DEL DIA 

1. Ratificació de la urgència de la sessió . 
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (6-7-2022). 
3. Proposta d'aprovació de la sol·licitud a presentar del PLA D'INVERSIONS 2022 -

2023 de la Diputació Provincial de València. Exp.1067684W 
4. Autorització de prolongació en el servei actiu de Jesús Cordero Lozano, funcionari de carrera, 

adscrit a l'Àrea de Secretària-Intervenció. Exp.344727N 
5. Precs i preguntes. 

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

https://mancohortasud.sede.dival.es/segex/documentoexpediente.aspx?id=11617653&abrir=True
https://mancohortasud.sede.dival.es/segex/expediente.aspx?id=1067684
https://mancohortasud.sede.dival.es/segex/expediente.aspx?id=1067684
https://mancohortasud.sede.dival.es/segex/expediente.aspx?id=344727
https://mancohortasud.sede.dival.es/segex/expediente.aspx?id=344727
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Es van adoptar els següents acords: 

 
 
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 
El president, obert aquest punt, sol·licita el reconeixement previ del caràcter urgent de la 
present sessió, fundada en la necessitat inajornable d'adoptar acord, abans del dia 29 de juliol 
de 2022, sobre el contingut de la sol·licitud a presentar a la Diputació Provincial de València  
del PLA D'INVERSIONS 2022-2023. 
 
Vist el previst per l'art. 79 paràgraf 2º del RD 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s'aprova 
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Sr. 
President procedeix a sotmetre a votació del Ple el caràcter urgent de la present sessió. 
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA:  
 
UNICO.- Ratificar el caràcter urgent de la present sessió extraordinària. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2.- 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 6 de juliol de 2022. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD A PRESENTAR DEL 
PLA D'INVERSIONS 2022-2023 DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE 
VALÈNCIA. Exp.1067684W 
 
 
«Vist l'anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre aprovació de la 
convocatòria i les bases reguladores del Pla d'Inversions per al bienni 2022-2023 (BOP 90 i 
125, de 12-5-2022 i 1-7-2022 respectivament) sobre la concessió d'ajudes per a les inversions 
associades a les obres o serveis que siguen de competència municipal. 
 
Valorades les diferents necessitats al fet que ha de fer front aquesta Mancomunitat, i 
ponderats, adequadament, els diferents interessos; 
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Formular sol·licitud d'ajuda econòmica davant la Diputació de València per a 
la realització de les següents actuacions en el marc del Pla d'Inversions del bienni 2022-
2023: 
 
A) Amb càrrec a la línia de finançament general: 
 
 
 
 
 

https://mancohortasud.sede.dival.es/segex/expediente.aspx?id=1067684
https://mancohortasud.sede.dival.es/segex/expediente.aspx?id=1067684
https://mancohortasud.sede.dival.es/segex/expediente.aspx?id=1067684
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Descripció de la inversió Import € 
Aplicació 

Pressupostària 

SUBMINISTRAMENT PANTALLES INTEL·LIGENTS 36.300,00 9201-62502 

SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTIVITATS (taules i cadires) 85.194,89 9201-62500 

SUBMINISTRE FARISTOLS 11.095,73 9201-62500 

SUBMINISTRAMENT I INSTALACIÓ PASSOS DE VIANANTS 
INTEL·LIGENTS 

338.800,00 4250-65000 

   

TOTAL 471.390,62  

 
 
SEGON.- Que les actuacions indicades són inversions, i s'inclouran en el capítol 6 del 
pressupost de despeses de la Corporació. 
 
TERCER.- Adquirir el compromís de: 
 

• Aportar aquella part de l'import total de les inversions que no cobrisca l'ajuda 

concedida i que no haja sigut finançada d'una altra manera. 

• Reintegrar les quantitats que s'hagueren percebut, en cas de revocació de 

l'ajuda o incompliment de les obligacions establides per la convocatòria 

reguladora del Pla d'Inversions, d'acord amb l'article 34 de l'Ordenança General 

de Subvencions, així com de comunicar a la Diputació de València les ajudes 

sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat. 

• Informar en el moment en què es produïsca, de qualsevol nova petició o 

concessió d'ajuda que se sol·licite o reba per a la mateixa finalitat que la 

sol·licitada en la present convocatòria. 

• Executar les actuacions subvencionades de manera que siguen susceptibles de 

ser lliurades a l'ús general o al servei públic corresponent. 

• Mantenir l'ús per al qual va ser concedida l'ajuda, com a mínim, i excepte causes 

sobrevingudes de força major (art. 31.4 de la LGS), durant un mínim de: 

- 5 anys a partir de la signatura de l'acta de recepció en cas de béns 

inscribibles en un registre públic. 

- 2 anys per a la resta de béns. 

• Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, 

inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les 

actuacions de comprovació i control, en els termes previstos per la legislació 

vigent 

 
QUART.- Als efectes previstos en l'article 24.5 de la Llei General de Subvencions, 
acceptar l'ajuda que en el marc del present Pla Provincial fóra concedida per la 
Diputació de València. 
 
CINQUÈ.- A l'efecte del que es disposa per l'article 33.2 del Reial decret Legislatiu 
781/1986 de 28 d'abril (TRRL), SOL·LICITAR assumir l'execució de la/s inversió/és 
descrites.» 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- AUTORITZACIÓ DE PROLONGACIÓ EN EL SERVEI ACTIU DE JESÚS 
CORDERO LOZANO, FUNCIONARI DE CARRERA, ADSCRIT A L'ÀREA DE 
SECRETARIA-INTERVENCIÓ. Exp.344727N 
 
«Vista la sol·licitud formulada en data 21.06.2022 per part de Jesús Cordero Lozano, 
funcionari de carrera de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, per a la pròrroga de 
la prolongació de la permanència en el servei actiu a partir del dia 30.08.2022, a l'empara del 
que es disposa en la Resolució de 31 de desembre de 1996, de la Secretaria d'Estat per a 
l'Administració Pública, per la qual es dicten normes complementàries per a la prolongació de 
la permanència en el servei actiu dels funcionaris públics en l'àmbit de l'Administració General 
de l'Estat, acompanyant certificat mèdic acreditatiu de la seua idoneïtat per a realitzar el seu 
treball habitual.  
 
Considerant que per Resolució de Presidència nº 1041/2021, de data 02.08.2021, es va 
aprovar la prolongació de la permanència en el servei actiu de Jesús Cordero Lozano 
(funcionari de carrera de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud de l'escala 
d'administració general amb la categoria d'administratiu, adscrit a l'Àrea de Secretaria-
Intervenció) per un període d'un any, des del dia 30 d'agost de 2021 fins al dia 29 d'agost de 
2022, data en què l'interessat complirà els 67 anys d'edat.  
 
Considerant que Jesús Cordero Lozano aporta certificat mèdic acreditatiu de la seua idoneïtat 
per a realitzar el seu treball habitual.  
 
Vist l'informe de Secretaria-Intervenció de data 29.06.2021 favorable a la sol·licitud de 
pròrroga de la prolongació de la permanència en el servei actiu presentada per Jesús Cordero 
Lozano.  
 
Considerant el que es disposa en l'article 67.3 (Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic); article 73 (LLEI 
4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana) i la Resolució de 31 
de desembre de 1996, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per la qual es 
dicten normes complementàries per a la prolongació de la permanència en el servei actiu dels 
funcionaris públics en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, en vigor i aplicable als 
funcionaris de l'Administració Local pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que 
aprova el text refós de Disposicions vigents en matèria de Règim Local.  
 
Atès al fet que l'empleat hauria complit els requisits formals de petició, edat per a poder 
sol·licitar la prolongació al servei actiu i haver efectuat la mateixa amb l'antelació prevista i, en 
conseqüència, complits els requisits essencials exigits per la normativa en vigor per part de 
l'interessat i trobant-se acreditada la justificació de la possibilitat de la pròrroga de la 
prolongació al servei actiu.  
 
Prèvia deliberació dels seus membres, la Junta de Govern per UNANIMITAT dels assistents, 
ACORDA: 
 
PRIMER. - Estimar la sol·licitud del funcionari d'aquesta Corporació Jesús Cordero 
Lozano, amb DNI 19827670Z, de pròrroga de la prolongació de permanència en el servei 
actiu per un període d'un any, en concórrer en l'interessat el compliment de la capacitat 
psico-física funcional per a exercir la seua professió i per a l'acompliment de les 
tasques del lloc de treball per al qual va ser nomenat. 
 
SEGON.- La pròrroga de la prolongació de la permanència en el servei actiu assortirà 
efectes des del dia 30 d'agost del 2022 fins al dia 29 d'agost del 2023, data en què 
l'interessat compliria els 68 anys d'edat. No obstant açò, pot posar fi a la mateixa en 
qualsevol data anterior, comunicant-ho a aquesta Corporació amb una antelació 
mínima de tres mesos a la data de jubilació prevista. 
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TERCER. - Notificar el present acord a l'interessat i al servei de personal i assumptes 
econòmics,  per al seu coneixement  i als efectes oportuns.» 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Ni se’n formulen ni se’n produeixen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
I, sense més assumptes a tractar, a les 12:00 hores el president alça la sessió, cosa de la qual 
jo, com a secretària certifique.  
 

Vistiplau 
El president 

 José Fco. Cabanes Alonso 

 
La secretària-interventora 
Mª Amparo Gimeno Pons 

 


