ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
Lloc:
Data:

Llar dels Jubilats (sala d’actes)
29 d’abril de 2014

ASSISTENTS:

4/2014
20.30 a 01.05 h

President: Serafín Simeón Peris (PP)

Regidors i regidores:
Grup municipal Partit Popular (PP)
Alfonso Benaches Riera (portaveu)
Mª Visitación Carrión Jiménez
Amada Garrido Cifuentes
Isidro Luis Prieto Giner
José Marcos Zaragozá Riera
Mª Pilar Bermell Espuig
Carolina Manzano Martínez

Grup municipal Socialista (PSOE)
Vicente Zaragozá Alberola (portaveu)
José Iván Cuenca Navarro
Josefina Vicenta Zaragozá Naranjo
José Felipe García Iborra
Secretari:
Interventora:

Sessió núm.
Hora:

Grup municipal Espanya-2000 (E-2000)
Andrés Vicent Zaragozá (portaveu)
José Alejandro Serrador Ferrer
Grup municipal Els Verds (VERDS)
Antonio Navarro Ruiz (portaveu)
Grup municipal Bloc-Coalició Compromís (BLOC)
José Luis Melero Martí (portaveu)
Grup municipal Esquerra Unida del PV (EUPV)
Valentín Mateos Mañas (portaveu)
REGIDORS/ES ABSENTS:

J. Lluís Blanco Vega
Manuela Montero Mouriz

A Silla, al lloc, la data i l’hora indicats, es reuneixen les persones relacionades, en la condició que per a
cadascuna s’hi assenyala, per tal de realitzar la sessió prèviament convocada. Els assumptes tractats, incloenthi, si de cas, els tractats sense figurar en la convocatòria, són els del següent
ORDRE DEL DIA:
1. Sorteig de les meses electorals amb motiu de les eleccions europees a celebrar el proper 25/V
2. Acta de la sessió anterior [27.03.2014]
3. Assumptes a tractar i debatre
3.1. Serveis municipals de subministrament d’aigua potable i clavegueram ~ procediment relatiu a la
fermesa de la resolució de qüestió relativa a la integració de funcionari/a adscrit/a al servei: resolució
3.2. Serveis municipals de subministrament d’aigua potable i clavegueram ~ procediment per infracció
greu de les obligacions del contracte: resolució
3.3. Reglament orgànic municipal (ROM): aprovació definitiva
3.4. Marcs pressupostaris per als anys 2015-2017: donar compte del decret d’aprovació
3.5. Suspensió treballs SUZR “El Rajolar”: pròrroga del termini per al compliment de les condicions
3.6. Suspensió treballs UE-2 ”L’Alteró”: pròrroga del termini per al compliment de les condicions
3.7. Proposta d’acord ~ Reducció de tributs als llauradors davant la disminució de les rendes agràries
3.8. Proposta d’acord ~ Xúquer viu i una Albufera viva
4. Assumptes no inclosos en l’ordre del dia
5. Control de l’actuació dels òrgans del govern:
5.1. Resolucions municipals: Decrets[101/2014-150/2014] i actes JGL [9/2014-12/2014]
5.2. Intervencions
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

La Presidència obri la sessió amb un minut de silenci en manifestació de la repulsa de la violència, en particular
de la violència de gènere. A continuació, procedeix a tractar els assumptes de l’ordre del dia amb el resultat
que tot seguit s’indica.

1. Sorteig de les meses electorals amb motiu de les eleccions europees a celebrar el proper 25/V
Es dóna compte del que es preveu a la normativa vigent respecte de la designació dels integrants de les meses
electorals, tot donant lectura, parcial, als articles 25, 26 i 27 de la Llei orgànica 5/1985, de règim electoral
general. S’assenyala que el sorteig es farà mitjançant una aplicació informàtica que realitza el sorteig aleatori
de forma automàtica.
L’alcalde demana a una persona del públic que passe fins on està ubicat l’ordinador amb l’aplicació informàtica
per tal que pulse el botó que activa l’aplicació. Així ho fa, amb la qual cosa es realitza el sorteig.
Una vegada realitzat el sorteig, es dóna lectura en veu alta al nom dels presidents titulars de cadascuna de les
meses. El resultat del sorteig és el que seguidament es transcriu, amb indicació de càrrec, condició i nom.
S’omet indicar el DNI i el número d’elector/a de cada integrant de les meses electorals, dades aquestes que sí
que figuren adientment indicades en l’expedient.

SECCIÓ:

1

MESA:

U

TITULARS:
PRESIDENT/A Sr./Sra.:
1r VOCAL Sr./Sra.:
2n VOCAL Sr./Sra.:

Mª Asunción García Roig
Mª Mercedes Escobar Franco
I. Concepción Micó Ferrando

SUPLENTS
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.

SECCIÓ:

Salvador E. Hostalet Leitzke
Eloísa Espuig Iborra
Mª Desamparados Benaches Alba
Mª Isabel García Pérez
Mª Isabel Costa Costa Carbonell
Mª Carmen Antich Brocal

2

MESA:

A

MESA:

TITULARS:
PRESIDENT/A Sr./Sra.:
1r VOCAL Sr./Sra.:
2n VOCAL Sr./Sra.:

Vicente Caballer Hostalet
Pascual Alba Díez
Daniel García Saiz

Ana Soto Zaragozá
Dolores Torres Torrente
Rosa ª Olmo García

Manuel Ángel Cabello Navarro
Amalia Forner Aguado
Mª Mercedes Hostalet Alapont
José Vicente Bonillo Hervás
Javier González Herreros
Pablo Bergamín Guzmán

Miguel Ángel Marí Jericó
M. Rosario López Vázquez
Francisca Zaragozá García
Mª Josefa Mulet Ríos
Bouchra Messka Douik
Eusebio Vicente Sánchez Sanchis

SUPLENTS
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.

SECCIÓ:

3

MESA:

TITULARS:
PRESIDENT/A Sr./Sra.:
1r VOCAL Sr./Sra.:
2n VOCAL Sr./Sra.:

Vicente José San Ramón Ferrer
Ana Mª Forner Ruiz
Mª Carmen Soler Pagán

SUPLENTS
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.

Mª Vicenta Salvador Zaragozá
Ibana Barcos Alapont

U

B

DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.

SECCIÓ:

Antonio Caballero Cualladó
José David Gordillo Carrillo
José Federico Romeu Espuig
José Manuel Salvador Prieto

4

MESA:

A

MESA:

B

TITULARS:
PRESIDENT/A Sr./Sra.:
1r VOCAL Sr./Sra.:
2n VOCAL Sr./Sra.:

Laura Cerro Andrés
Vanessa Estornell Romaguera
José vicente Díaz Bermejo

Francisco Vedreño Javier
José Manuel Quena parrón
Mª Isabel Saiz Martínez

Josep Alapont Baixauli
Mª Concepción Castellano Cañete
Mª Carmen Gallego García
Guadalupe Alfonso Garrido
Sherezade Cuenda Cardos
José Salvador Celda Ruiz

Inmaculada Rosaleny Mas
Silvia Mª Rodríguez Górriz
Anna Mª Simó Pardo
Vicente Pontes Teno
Santiago Oltra Cristóbal
Jessica Prensa Baena

SUPLENTS
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.

SECCIÓ:

5

MESA:

A

MESA:

B

TITULARS:
PRESIDENT/A Sr./Sra.:
1r VOCAL Sr./Sra.:
2n VOCAL Sr./Sra.:

Cristina Carrasco Damigo
Francisco Hernández Pacheco
Diego Fernández Cazorla

Elisabeth Sancloud Mínguez
Rosa Dolores Pérez Escribano
David Luna Chinchilla

Rocío González Uri
Tania Hernández Chinchilla
Julio Javier Ibáñez Pastor
Francisco Gómez Gómez
Francisco José Carbonell Valero
José Mª Franco Albert

Nuria Martínez Ribes
Roger Ramírez Ribera
Cristina Lozano Garrido
Consuelo Martínez Serrano
Ángela Pérez Álvarez
Nereyda D. Rodríguez Chacón

SUPLENTS
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.

SECCIÓ:

6

MESA:

U

TITULARS:
PRESIDENT/A Sr./Sra.:
1r VOCAL Sr./Sra.:
2n VOCAL Sr./Sra.:

Luisa Santamaria Carrión
Iván Brull Pons
María Selm a Miñana

SUPLENTS
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.

SECCIÓ:

Aída Melero Jareño
Rafael Américo Magalló Tronchoni
María Cortés Martínez García
José Barrera Ledru
Mª Amparo Pons Boix
Criostina Antón Zaragozá

7

MESA:

A

MESA:

TITULARS:
PRESIDENT/A Sr./Sra.:
1r VOCAL Sr./Sra.:
2n VOCAL Sr./Sra.:

Carmen Ballester Beneyto
Samantha Camps Cruceira
Rosa Gil García

Mª Consuelo Micó Martínez
Blasa Sancho Martínez
Filomena Romaguera Palau

José Antonio Brocal Penadés
Roberto Cots Santiago

Patricia Vanesa Rambla Rambla
Vicenta Mª Sancho Caro

SUPLENTS
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.

B

DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.

SECCIÓ:

Jaime Celda Peris
Albderto García Ruiz
Mª Raquel Gámez Amezcúa
José vicente Aparici Úbeda

8

MESA:

Vicente Martí Serrador
José Mª Palomares Colón
Miguel Serra Cabrerizo
Ezequiel Leandro Rius Achaval

A

MESA:

B

TITULARS:
PRESIDENT/A Sr./Sra.:
1r VOCAL Sr./Sra.:
2n VOCAL Sr./Sra.:

Juan José Barrera Martínez
Esteban de la Fuente Mendoza
Daniel Espada Díaz

Manuel Ramos González
Óscar Martínez Pascual
Mª Victoria Navarro Fabia

José Vicente Andrés Escribano
Mª Ángeles Báguena Casanova
Víctor Gasso López
José Ballesteros Ibáñez
Raúl Bonafont Quilis
Mª Francisca Cholbi Cholbi

Sergio Núñez Huertas
Ana Carmen Navarro Ferrairo
José Luis Pacheco Cruz
Víctor Manuel Toro Toledo
Mª Remedios Zaragozá Zaragozá
Ricardo Martí Catalá

SUPLENTS
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.

SECCIÓ:

9

MESA:

U

TITULARS:
PRESIDENT/A Sr./Sra.:
1r VOCAL Sr./Sra.:
2n VOCAL Sr./Sra.:

Alicia Aguado Robledo
Francisco José Fenech Sepúlveda
Vicent Josep Dufau Ortuño

SUPLENTS
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.

SECCIÓ:

Ignacio Martínez Domínguez
Jesús Miguel Morant Melis
Ema Ortiz Almenar
Juan Salvador Magalló Morera
Mª Carmen Zaragozá Millán
Raúl Franco Ruiz

10

MESA:

A

MESA:

B

TITULARS:
PRESIDENT/A Sr./Sra.:
1r VOCAL Sr./Sra.:
2n VOCAL Sr./Sra.:

José Pascual Hernández Farinós
Ana Mª Floro Sanz
Luis Camacho Verdú

Nuria Inmaculada López Ferrer
Antonio Moreno Valera
José Tapias Torres

Isabel Carbonell Casañ
Noelia Galán Barrena
Ignacio Calatayud Fernández
Sergio Casañ Alfonso
Juan Manuel Flores Buitrago
Juan Espinosa Cantero

Antonio Toledano Crespín
Encarnación Moya Marcilla
Sergio Peris Zaragozá
Lorena Sebastián Pascual
Miguel Montes Hernández
Lucía Saez García

SUPLENTS
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.

SECCIÓ:

11

MESA:

A

MESA:

TITULARS:
PRESIDENT/A Sr./Sra.:
1r VOCAL Sr./Sra.:
2n VOCAL Sr./Sra.:

Guillermo José Aguilar Alcázar
Mª Amparo Domingo Carbonell
Alejandro Godoy González

José Fernando Meliá Salvador
Juana Mª Valle Cortés
Mª Ángeles Martín Simó

Francisco Cascos Moreno
Salvador Gil Pareja

Herminia Medina Corral
Adrián Moya Salguero

SUPLENTS
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.

B

DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.

SECCIÓ:

Mª Teresa Alcaide Mañes
Francisco José Hernández Martínez
Carlos Camps Riera
José Hiraldo Ayllón

12

MESA:

A

Ángela Rosa Rosales Soriano
Vanesa Ladrón de Guevara Beltrán
Francisca Martínez Molina
Patricia Mascarell Garcerá

MESA:

B

TITULARS:
PRESIDENT/A Sr./Sra.:
1r VOCAL Sr./Sra.:
2n VOCAL Sr./Sra.:

Estefanía Escolano Ávila
Josefa Alba Álvarez
José Luis Hérraez Olcina

Sandra Vallés Torres
Ana Isabel Ramos Gascó
Arturo Pérez Crespo

Marisol Cuartero Carretero
Francisca A. Cuesta Núñez
Ángela Belmar Martínez
Teresa Cantarero Luque
Fernando Gávez Ródenas
Francisco Javier Gimeno Pina

Elvira Pastor Espuig
Mª Greta Olmos Brull
Rubén Manuel Quintanilla Núñez
Juan Miravete López
Concepción Navarro Rodríguez
Raimunda Pozo Torres

SUPLENTS
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.

SECCIÓ:

13

MESA:

A

MESA:

B

TITULARS:
PRESIDENT/A Sr./Sra.:
1r VOCAL Sr./Sra.:
2n VOCAL Sr./Sra.:

Santos Ayuso Saez
Ana Mª García Faubel
Ignacio García Carrera

Carmen Mañas Canalejo
Francisco José López Fernández
Esther Romeu González

Francisco Javier Ibáñez Márquez
Pablo Garrido Fernández
Francisco González Álvarez
María García Cortelles
Mª Francisca Baixauli Lupiáñez
Marcos García Martín

Tamara Pascual Montesinos
Esther Soriano Bodoque
Jessica Román Lobato
Miguel Pérez Bailón
Francisca Sánchez Chamorro
Mª Virginia Villanueva Manzano

SUPLENTS
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE PRESIDENT/A Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 1r VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.
DE 2n VOCAL Sr./Sra.

2. Acta de la sessió anterior [27-03-2014]
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 27 de març de 2014, la qual s’ha fet arribar als
regidors i a les regidores amb anterioritat a la sessió.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 27 de març de 2014, sense introduir-hi cap esmena.

L’alcalde proposa i tots els presents acorden, debatre de forma conjunta els punts 3.1 i 3.2.

3. Assumptes a tractar i debatre
3.1. Serveis municipals de subministrament d’aigua potable i clavegueram ~ procediment relatiu a la fermesa
de la resolució de qüestió relativa a la integració de funcionari/a adscrit/a al servei: resolució
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es llig un extracte de la proposta d’acord.
S’inicia seguidament un debat amb dos torns d’intervencions, al llarg dels quals regidors dels diferents grups
polítics municipals expliquen i motiven el seu posicionament i el sentit de la seua votació.

L’alcalde manifesta que vol agrair a la funcionària municipal adscrita al servei d’aigua potable el seu paper en el
servei i que s’empenedeix pel que ha hagut de viure per la lamentable l’actuació de l’empresa el proppassat dia
15 d’abril.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en
particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia.
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions:
Antecedents:
1. Hidraqua, Gestión Integral de Levante, SA, amb CIF A-53223765, (endavant HIDRAQUA), és adjudicatària del
contracte de concessió de la gestió dels “Serveis municipals de subministrament d’aigua potable i clavegueram
al terme municipal de Silla”, en virtut del contracte formalitzat amb data 29 d’abril de 2010.
2. Encarnación González Talavera, amb DNI 73651690 D, és funcionària pública municipal i està adscrita als
“Serveis municipals de subministrament d’aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla” des d’abans
de l’adjudicació del contracte a HIDRAQUA.
3. La integració de l’empleada municipal, Encarnación González Talavera, en la prestació del servei integral de
l’aigua per part de l’empresa concessionària del servei va ser resolta fa ja molt de temps amb l’anuència,
expressa o tàcita, de tots els implicats, ajuntament, empresa adjudicatària i empleada.
4. HIDRAQUA pretén ara, quan porta quatre anys sent l’adjudicatari del contracte en virtut de la segona
contractació del servei (quan ja porta 9 anys prestant el servei al municipi de Silla en les mateixes condicions i
amb subjecció als mateixos plecs de condicions) modificar aquesta qüestió. En aquest sentit HIDRAQUA ha
emés escrits en els quals, unilateralment, pretén imposar aquesta modificació. Es tracta de diferents escrits de
data 13 de desembre de 2013 i 5 de març de 2014.
5. El tractament que s’està donant a la integració de l’empleada municipal, Encarnación González Talavera, en
la prestació del servei integral de l’aigua per part de l’empresa concessionària del servei va ser resolt fa ja molt
de temps amb l’anuència/consentiment, exprés o tàcit, de tots els implicats, ajuntament, empresa
adjudicatària i empleada. NO cap ara, anys després que la qüestió quedara resolta, que es pretenga per una de
les parts, unilateralment, imposar a la resta un acord diferent. Aquesta qüestió ha de considerar-se, en
l’actualitat i des de fa ja molt de temps, molts anys, una qüestió resolta, ferma i irrecurrible.
6. En sessió plenària de data 27 de març de 2014, s’hi va incoar procediment, amb proposta de resolució.
L’acord plenari fou notificat a HIDRAQUA, amb data de 28 de març de 2014 i a Encarnación González Talavera,
amb data de 7 d’abril de 2014.
Fonaments:
1. Resulta aplicable la normativa següent:
Constitució espanyola
Arts. 8.1, 22, 25.2, 26.1.a) i 86.3 de la Llei 7/1985 (LRBRL)
Art. 107 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL)
Article 30 i 148 del Reglament de serveis de les corporacions locals (RSCL).
Article 20.4.t) del Text refós de la Llei reguladora de hisendes locals (TRLRHL)
Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel RDLeg 2/2000. (TRLCAP)
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de
les administracions públiques.
Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
2. Procedeix declarar, formalment, el caràcter ferm i irrecurrible de la solució adoptada en relació amb la
integració de l’empleada municipal, Encarnación González Talavera, en la prestació del servei integral de l’aigua
per part de l’empresa concessionària del servei assumpte.

3. Una vegada transcorregut el termini assenyalat a l’efecte, Encarnación González Talavera ha presentat escrit
d’al·legacions que ratifica en tots els seues termes les consideracions de fet que donen suport a la proposta
d’acord formulada. HIDRAQUA, per la seua part, no ha presentat cap al·legació que desvirtue la correcció de la
proposta d’acord.
4. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Declarar ferma la resolució de la integració de la funcionària pública municipal que ocupa el lloc de
treball de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Silla, anomenat “Administratiu/va Servei aigua
potable”, amb codi EC20, en la prestació del servei integral de l’aigua per part de l’empresa concessionària del
servei en virtut del contracte formalitzat amb data 29 d’abril de 2010, Hidraqua, Gestión Integral de Levante,
SA, amb CIF A-53223765, en la fórmula aplicada en relació amb aquest assumpte de forma permanent i
ininterrompudament durant més de vuit anys, amb ple coneixement i consentiment per part de totes les parts
hi implicades: ajuntament, empresa concessionària i funcionari/a públic/a municipal adscrit/a al servei.
Aquesta fórmula d’integració, la qual es declara ferma, consisteix en la compatibilització de la condició de
funcionari/a públic/a municipal adscrit/a als serveis municipals de subministrament d’aigua potable i
clavegueram amb la realització de les seues funcions a les dependències del concessionari del servei en el
municipi de Silla i sota les seues ordres, pel que fa a la comanda de les tasques diàries a desenvolupar; tot
assumint el concessionari del servei la compensació a l’Ajuntament de Silla de les despeses corresponents a
aquest lloc de treball.
Segon. Traslladar aquest acord a les persones interessades.

3.2. Serveis municipals de subministrament d’aigua potable i clavegueram ~ procediment per infracció greu
de les obligacions del contracte: resolució
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es llig un extracte de la proposta d’acord.
El portaveu del grup EUPV manifesta que, davant la gravetat dels fets del dia 15 d’abril i les conductes
inadmissibles per part de l’empresa, proposa una esmena a la proposta d’acord en el sentit d’afegir a la part
resolutiva un punt on es demane el cessament del gerent del servei al municipi de Silla. Sotmesa a votació la
proposta d’esmena, aquesta resulta acceptada amb els vots següents: nou a favor (8 PP, 1 EUPV) i vuit
abstencions (4 PSOE, 2 E-2000, 1 VERDS, 1 BLOC).
Finalitzat el debat i ateses les consideracions següents:
I. Antecedents
1. HIDRAQUA, Gestión Integral de Aguas de Levante, SA (abans Aquagest Levante, SL), amb CIF A53223764
(endavant HIDRAQUA), és adjudicatària del contracte de concessió de la gestió dels “Serveis municipals de
subministrament d’aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla”, en virtut del contracte formalitzat
amb data 29 d’abril de 2010.
2. Encarnación González Talavera, amb DNI 73651690 D, és funcionària pública municipal i està adscrita als
“Serveis municipals de subministrament d’aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla”, des d’abans
de l’adjudicació del contracte a HIDRAQUA. Encarnación González Talavera ocupa el lloc de treball de la relació
de llocs de treball de l’Ajuntament de Silla, anomenat “Administratiu/va Servei aigua potable”, amb codi EC20.
Des de l’inici de la concessió, aquesta treballadora es troba en situació de dependència orgànica de
l’Ajuntament de Silla, en la seua condició de funcionària pública municipal; tot compatibilitzant-la amb la
realització de les seues funcions a les dependències del concessionari del servei al municipi de Silla i sota les
seues ordres, pel que fa a la comanda de les tasques diàries a desenvolupar; tot assumint el concessionari del
servei la compensació a l’Ajuntament de Silla de les despeses corresponent a aquest lloc de treball.

3. Amb data 13 de desembre de 2013 HIDRAQUA va adreçar escrit a Encarnación González Talavera, en el qual
li comunicava que, amb efectes des de l’1 de gener de 2014, HIDRAQUA se subrogaria en la condició
d’empleador d’ella.
4. Amb Decret 1.672/2013, de 23 de desembre, es va resoldre:
«Primer. REQUERIR i EXIGIR a Aquagest Levante, SL (actualment HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, SA.), que
s’abstinga de fer efectiu el que anuncia a l’escrit adreçat a l’Ajuntament de Silla, registrat d’entrada el 3de desembre de 2013 i a l’escrit de
data 13 de desembre de 2013, adreçat a Encarnación González Talavera, als quals pretén que aquesta empleada municipal s’integre en la
seua plantilla abans del 31 de desembre de 2013.
Segon. Manifestar a Aquagest Levante, SL, que aquest Ajuntament assoleix el compromís de resoldre expressament al respecte d’aquesta
qüestió, en el procediment incoat per acord plenari de data 29 d’octubre de 2013.
Tercer. ORDENAR a Aquagest Levante, SL que, mentre l’Ajuntament de Silla NO resolga al respecte d’aquesta qüestió -per a la qual cosa es
compromet a considerar les al·legacions exposades pel concessionari del servei al seu escrit d’al·legacions-, s’haurà de mantenir la situació
vigent fins el moment actual; és a dir Encarnación González Talavera, amb DNI: 73651690 D, haurà de continuar compatibilitzant la seua
condició d’empleada municipal, amb l’adscripció als “Serveis municipals de subministrament d’aigua potable i clavegueram al terme
municipal de Silla”, tot desenvolupant les seues funcions en les dependències d’Aquagest Levante SL en el municipi de Silla i assumint el
concessionari del servei, la compensació a l’Ajuntament de Silla de les despesa corresponent a eixe lloc de treball.
Quart. Advertir a Aquagest Levante, SL, que l’incompliment d’aquest requeriment resultaria ser un incompliment greu de les obligacions
que li corresponen en la condició d’adjudicatari del contracte.»

El Decret 1.672/2013 fou notificat a HIDRAQUA en data 26 de desembre de 2013. A la notificació s'arreplegava
peu dels possibles recursos contra aquesta resolució. No consta la presentació de cap recurs, ni administratiu,
ni judicial contra aquesta resolució.
5. Amb data 28 de gener de 2014, el Ple de l'Ajuntament va resoldre el procediment obert en relació amb
«Regularització del contracte de concessió de la gestió dels “Serveis municipals de subministrament d’aigua
potable i clavegueram al terme municipal de Silla», el qual incloïa entre d'altres punts l'anàlisi de la situació de
la funcionària pública municipal Encarnación González Talavera . A la part resolutiva de l'acord, en l’apartat 5é,
del punt catorzé, a la lletra, es diu: «5é. Mantenir la situació de la treballadora Encarnación González Talavera, amb DNI 7365169
D, en els mateixos termes i condicions en què es desenvolupaven fins al moment, compatibilitzant la seua condició d’empleada municipal
amb l’adscripció als “Serveis municipals de subministrament d’aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla”, realitzant les seues
funcions a les dependències del concessionari al municipi de Silla i assumint el concessionari del servei la compensació a l’Ajuntament de
Silla de les despesa corresponent a aquest lloc de treball.».

L'acord plenari fou notificat a HIDRAQUA en data 11 de febrer de 2014.
6. Amb data 3 de març de 2014, HIDRAQUA va demanar als jutjats, mitjançant una mesura cautelar, l’emissió
d’una resolució judicial que donara suport a la seua pretensió d’impedir, de forma immediata, que l’empleada
municipal Encarnación González Talavera continuara prestant els seus serveis en l’empresa.
7. Amb data 5 de març de 2014, HIDRAQUA va adreçar escrit a Encarnación González Talavera, en el qual li
comunica que amb efectes des de l’10 de març de gener de 2014, haurà d'integrar-se orgànicament en la
plantilla de l'empresa.
8. Amb data 5 de març de 2014, HIDRAQUA va presentar escrit amb RE en l'Ajuntament de Silla núm.
1.434/2014, en el qual comunicava que, amb efectes del proper dia 10 de març de 2014, Encarnación González
Talavera quedaria integrada en la plantilla orgànica de l'empresa, amb respecte de les seues condicions
econòmiques i professionals.
9. Per Decret 257/2014, de 6 de març de 2014, es va resoldre incoar expedient sancionador tendent a
determinar si els fets exposats en els antecedents d’aquesta resolució suposen, o no, la comissió per
HIDRAQUA, Gestión Integral de Aguas de Levante, SA, una infracció al contingut de les clàusules XVIII i 25.1. k)
PCAP; concretament, amb la pretensió del concessionari que la funcionària pública municipal Encarnación
González Talavera s’integre en la seua plantilla orgànica, desobeint plenament i conscientment les instruccions
dictades i aprovades, reiteradament, per l’administració pública titular del servei en sentit contrari.
En aquest decret es formula proposta d’acord i s’atorga al concessionari un tràmit d’audiència prèvia.

10. Amb data 14 de març HIDRAQUA va adreçar un nou escrit a la funcionària pública municipal Encarnación
González Talavera, la qual manifesta que la decisió està adoptada, encara que la suspén pel termini de quinze
dies, els quals finalitzen el proper dia 29 de març de 2014.
11. Amb data 14 de març de 2014, HIDRAQUA va demanar als jutjats mitjançant, una mesura “cautelaríssima”
(inaudita parte), l’emissió d’una resolució judicial que donara suport a la seua pretensió d’impedir, de forma
immediata, que l’empleada municipal Encarnación González Talavera continuara prestant els seus serveis en
l’empresa. Aquesta petició fou rebutjada pels tribunals de justícia, mitjançant providència d’aquesta mateixa
data, 14 de març de 2014.
12. En data de 20 de març de 2014 (RE núm. 1745), HIDRAQUA va presentar escrit d’al·legacions al Decret
257/2014.
13. En sessió plenària de data 27 de març de 2014, es va suspendre la resolució del procediment sancionador
incoat, per tal de donar ocasió a l’empresa concessionària d’ajustar la seua actuació a les ordres rebudes.
Aquest acord plenari fou notificat a HIDRAQUA, amb data de 28 de març de 2014.
14. En data de 9 d’abril de 2014 (RE núm. 2.696), HIDRAQUA va presentar nou escrit relatiu a l’objecte d’aquest
procediment, en el qual comunica que el dia 15 d’abril negaria l’accés a les seues dependències a l’empleada
municipal.
15. En data de 11 d’abril de 2014 (RE núm. 1.419) l’Alcaldia ha adreçat escrit a HIDRAQUA en el qual reitera / es
remet a les anteriors ordres dictades i assenyala la incongruència de l’actuació anunciada en l’escrit de 9
d’abril.
16. Així les coses, malgrat tot el que s’ha exposat, HIDRAQUA, en data 15 d’abril de 2014, va decidir actuar
unilateralment i va procedir a impedir, físicament, a l’empleada municipal Encarnación González Talavera,
l’accés al seu lloc a les dependències del servei; tot retirant-li la taula i l’equip de treball que utilitzava. Aquesta
denegació de l’accés a les instal·lacions de l’empresa es va fer amb un tracte que pot qualificar-se de
degradant.
Consta en l’expedient diligència de les actuacions policials practicades en relació amb aquest assumpte.
II. Fonaments de dret
1. Resulta aplicable la normativa següent:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL)
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL)
Reglament de serveis de les corporacions locals (RSCL).
Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel RD 1398/1993.
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques (TRLCAP).
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic (TRLCSP) i Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques.
Document de formalització del contracte per a la gestió dels “Serveis municipals de subministrament
d’aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla” i plecs de clàusules administratives particulars
(PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT).
Decret de l’Alcaldia de Silla 1.672/2013, de data 23 de desembre.
Acord plenari de 28 de gener de 2014.
Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
2. En relació amb les al·legacions presentades pel concessionari cal assenyalar:

2.1. El concessionari manté que no ha comés cap infracció i, per tant, no és possible instruir expedient
sancionador. Que la seua pretensió és precisament complir amb la legalitat vigent i amb el contingut dels plecs
de condicions.
Sobre això, cal contestar que correspon a l’Ajuntament de Silla adoptar les resolucions tendents al compliment
del contracte i, si fóra menester, a la seua interpretació i correcta aplicació. Mai no correspon aquesta facultat
al concessionari d’un servei públic, el qual està obligat a complir les instruccions que li siguen dictades per
l’administració contractant. En el cas que el concessionari entenguera que aquestes instruccions no s’ajusten a
la legalitat vigent haurà d’acudir als tribunals de justícia. No pot atribuir-se una facultat que correspon a
l’administració pública titular del servei.
Aquest Ajuntament li ha dictat, motivadament, unes instruccions quant a l’aplicació del contracte i el
concessionari ha de complir-les, encara que puga no estar-hi d’acord. En aquest cas haurà d’acudir als tribunals
de justícia i no fer cas omís a les instruccions rebudes.
2.2. El concessionari argumenta que l’Ajuntament no ha aplicat en la incoació d’aquest expedient sancionador
el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la
potestat sancionador.
Pel que fa al cas, cal contestar que l’article 1.3 d’aquest reglament estableix expressament que “les disposicions
d’aquest Reglament no són d’aplicació ni tenen caràcter supletori respecte a aquells que estiguen vinculats a
aquestes per una relació contractual.”
3. En relació amb les clàusules contractuals cal assenyalar:
3.1 La clàusula XXVIII PCAP estableix: «El concessionari adquirirà el compromís de contractar, per a la prestació d’aquest servei al
terme municipal de Silla, tot el personal que actualment forma part dels serveis en les mateixes condicions econòmiques i laborals que
actualment tenen i que es detalla a l’annexe II del present plec.
Del personal esmentat hi ha dos treballadors que provenen de l’Ajuntament de Silla: Encarna González Talavera i Antonio Luján Bermejo.
Qualsevol modificació referida a les seues condicions laborals o professionals requerirà la prèvia autorització per part de l’Ajuntament de
Silla. Aquests treballadores reingressaran, novament a l’Ajuntament de Silla, quan així ho sol·licite l’Administració Municipal. Igualment, i
una vegada extingida la concessió per qualsevol causa, aquest personal que es trobe en actiu en eixe moment, reingressarà a l’Ajuntament
de Silla.»

L’obligació establerta en aquesta clàusula al concessionari és clara: haurà d’assumir el personal descrit i sols es
podrà modificar i/o alterar la seua situació amb una autorització expressa de l’Ajuntament. Plantejada aquesta
situació, per acord plenari de 28 de gener de 2014, es resol la qüestió plantejada per HIDRAQUA en relació amb
l’empleada municipal Encarnación González Talavera, en els termes de MANTENIR la situació fins aleshores
existent i consentida per ambdues parts.
3.2 Del règim sancionador.
Davant d’un possible incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en els plecs de condicions que
regeixen aquesta contractació, les clàusules XXV i XXVI estableixen el corresponent règim sancionador, entre
altres, en els termes següents:
− Es considera infracció tota acció o omissió del concessionari que supose, entre altres, l’incompliment de les
condicions i obligacions imposades en aquest plec i el de prescripcions tècniques. Clàusula 25.3. k) PCAP.
− Les infraccions es qualificaran de lleus, greus o molt greus. La imposició de sancions anirà precedida de
l'obertura del corresponent expedient sancionador, en el qual necessàriament el concessionari tindrà el
dret a ser escoltat. Clàusula 25.2 PACP.
3.3 Infraccions.
Les infraccions estan fixades en la clàusula 26 on es preveu que les infraccions qualificades com a molt greus
seran sancionades pel Ple de l'Ajuntament amb multa de quantia compresa entre sis mil euros (6.000 euros) i
seixanta mil euros (60.000 euros).
4. Atés el contingut dels Decrets 1.672/2013 de l’Alcaldia, del punt 14.5 de l’acord plenari de 28 de gener de
2014 i del Decret 256/2014 de l’Alcaldia, sols es pot concloure que la pretensió d’HIDRAQUA d’integrar
Encarnación González Talavera en la seua plantilla orgànica suposa una voluntat rotunda, amb ple coneixement

i malgrat els advertiments realitzats prèviament per aquest ajuntament, de fer cas omís a les instruccions
dictades expressament, rotundament i per escrit per l’administració titular del servei, l’Ajuntament de Silla, i
arrogar per a ella mateixa la facultat de decidir i resoldre el que és, o no, legal.
Cal recordar que el Decret 1.672/2013, notificat HIDRAQUA el dia 26 de desembre de 2013, al punt quart de la
part resolutiva diu: «Advertir a Aquagest Levante, SL, que l’incompliment d’aquest requeriment resultaria ser un incompliment greu
de les obligacions que li corresponen en la condició d’adjudicatari del contracte.»

5. De tot el que s’ha exposat, es considera, per tant, que el fets suposarien un incompliment contractual per
part del concessionari, en desatendre les instruccions rebudes, de forma reiterada i per escrit, d’aquest
Ajuntament, en relació amb la interpretació i aplicació del contracte.
Aquest incompliment sols es pot tipificar com a infracció molt greu, per la qual cosa no hi ha altre remei que
posar la màxima sanció possible, 60.000 € de multa.

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: setze vots a favor (8 PP, 4 PSOE, 2 E-2000, 1 BLOC, 1 EUPV) i una
abstenció (1 VERDS), ACORDA:
Primer. Aprovar, en relació amb el procediment en tramitació en relació amb possible comissió per HIDRAQUA,
Gestión Integral de Aguas de Levante, SA, amb CIF A53223764, d’una infracció al contingut de les clàusules
XVIII i 25.1. k) PCAP, concretament, amb la pretensió del concessionari que la funcionària pública municipal
Encarnación González Talavera s’integre en la seua plantilla orgànica, desobeint plenament i conscientment les
instruccions dictades i aprovades, reiteradament, per l’administració pública titular del servei en sentit contrari,
els següents punts:
1r. Reiterar la desestimació de les al·legacions presentades amb escrit de 20 de març de 2014 (RE núm.
1745/2014.
2n. Declarar provats els fets següents: HIDRAQUA, Gestión Integral de Aguas de Levante, SA, ha desobeït
plenament i conscientment les instruccions dictades expressament, rotundament i per escrit per
l’administració titular del servei, l’Ajuntament de Silla i s’ha arrogat per a ella mateixa la facultat de decidir i
resoldre el que és, o no, legal.
Aquests fets suposen una contravenció del contingut de les clàusules XXVIII i 25.3. k) PCAP.
3r. Determinar que els fets descrits en el punt anterior suposen la comissió d’una infracció molt greu prevista a
la clàusula 25.3. k) PCAP i aprovar a l’efecte el següent:
Considerar responsable de la infracció el concessionari del servei d’aigua potable i clavegueram,
HIDRAQUA, Gestión Integral de Aguas de Levante, SA, amb CIF A53223764.
Tipificar la infracció com a infracció molt greu prevista a la clàusula 25.3.K) PCAP.
Declarar la gravetat de la infracció comesa i la no concurrència de cap circumstància atenuant.
Imposar al responsable de la infracció, una multa de 60.000 €.»
Segon. Traslladar aquest acord a l’empresa concessionària, tot adjuntant-hi el full de liquidació corresponent a
la sanció imposada, amb indicació dels terminis i de la forma per a fer-la efectiva.
Tercer. Demanar de l’empresa HIDRAQUA, Gestión Integral de Aguas de Levante, SA, amb CIF A53223764,
adjudicatària del contracte de concessió de la gestió dels “Serveis municipals de subministrament d’aigua
potable i clavegueram al terme municipal de Silla”, el cessament i la substitució de Massimo Marras, en la
condició de gerent del servei per al municipi de Silla; davant la gravetat dels fets ocorreguts el proppassat dia
15 d’abril, en relació amb la negació de l’accés a les dependències de l’empresa a l’empleada municipal adscrita
al servei; fets en els quals la seua actuació va ser inadmissible.

3.3. Reglament Orgànic Municipal (ROM): aprovació definitiva
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es llig un extracte de la proposta d’acord.
S’inicia seguidament un debat amb dos torns d’intervencions, al llarg dels quals regidors dels diferents grups
polítics municipals expliquen i motiven el seu posicionament i el sentit de la seua votació.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en
particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia.
El portaveu del grup VERDS proposa esmenar el reglament en el sentit de no limitar el temps per a la primera
intervenció de cada punt i deixar la limitació, únicament, per a la segona intervenció. Sotmesa a votació la
proposta d’esmena, aquesta resulta rebutjada amb els vots següents: un vot a favor (1 VERDS), dues
abstencions (2 E-2000) i catorze vots en contra (8 PP, 4 PSOE, 1 BLOC, 1 EUPV).
Finalitzat el debat i ateses les consideracions següents:
Antecedents:
1. A l’organització municipal es detecta la necessitat d’aprovar una norma que regule diferents aspectes del
seu funcionament de manera que s’agilitze tant la confecció, amb correcció, de documents administratius, com
la presa de resolucions, en general, i la presa de decisions a les sessions plenàries, en particular.
2. Aquesta norma ha de ser un reglament municipal que determine els preceptes que, en aquestes matèries,
resultaran aplicables de forma específica a l’Ajuntament de Silla.
3. El mes de juliol de 2011 es va incoar procediment a la redacció, tramitació, aprovació i entrada en vigor
d’un reglament regulador del funcionament municipal i dels diferents òrgans col·lectius de la Corporació Local
de l’Ajuntament de Silla: el Ple, la Junta de Govern Local, les comissions informatives i la resta d’òrgans
col·lectius.
4. Una vegada confeccionat l’esborrany de reglament, va ser lliurat als integrants de la Corporació Local el mes
de setembre de 2011 perquè el pogueren estudiar i pogueren presentar propostes d’esmena.
5. En l’expedient consta informe emés per Secretaria.
6. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 19 de desembre de 2013, va aprovar inicialment el Reglament
orgànic municipal de Silla (ROM).
7. La comissió Informativa d’Interior celebrada al febrer de 2014, va tractar la proposta d’introducció de
diferents modificacions en l’articulat del reglament aprovat inicialment. Posteriorment, la proposta
d’introducció d’aquestes modificacions fou retirada.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
Constitució espanyola (CE)
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL)
Llei 8/2010, de la Generalitat Valenciana, de règim local de la CV
Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJA)
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) (RD 2568/1986)
Resolució de 27 de gener de 1987, de la Direcció General d’Administració Local, sobre posició ordinamental
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 i aplicabilitat d’aquest a les entitats que, d’acord amb el
que es disposa a la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, disposen de reglament orgànic propi
de l’entitat.
2. Resulten especialment rellevants, pel que fa el contingut d’aquest acord, els preceptes i les consideracions
jurídiques següents:

2.1. La Resolució de 27 de gener de 1987, de la Direcció General d’Administració Local, fa referència a la posició
ordinamental del ROF i la seua aplicació a les entitats que compten amb un reglament orgànic aprovat.
El seu contingut és molt esclaridor sobre la possibilitat o no que les disposicions d’un reglament orgànic
resulten d’aplicació preferent al ROF i, fins i tot, a la normativa autonòmica amb rang de llei i/o de reglament.
2.2. Pel que fa a l’establiment del vot ponderat a les comissions informatives, resulta rellevant que
darrerament s’han aprovat diferents lleis autonòmiques, en matèria de règim local, les quals preveuen
expressament la possibilitat d’utilitzar el vot ponderat als òrgans col·lectius.
A la normativa autonòmica valenciana no s’ha arreplegat aquesta possibilitat, però el fet que una altra
normativa autonòmica la regule permet concloure que aquesta possibilitat no resulta contrària a la CE, ni
tampoc contrària al mandat representatiu que, a favor dels regidors, resulta del procés electoral.
2.3. Pel que fa l’establiment de particularitats en la pràctica de les notificacions als integrants dels òrgans
col·lectius municipals, cal assenyalar que aquestes persones no tenen, davant de l’organització municipal, la
condició de tercers, d’aliens a l’organització, sinó d’integrants de la mateixa organització municipal. És per això
que les relacions amb aquestes persones, exclusivament en aquesta condició, es pot regular introduint-hi
especialitats respecte de la norma general que agilitzen el funcionament municipal, sense que aquestes
resulten contràries a la legalitat vigent.
2.4. L’Estatut del regidor que resulta de la normativa legal aplicable resulta insuficient en determinats aspectes.
La regulació prevista és un mínim, a més inalterable per una norma municipal; però això no impedeix que la
normativa pròpia municipal, tot respectant aquest mínim i sense alterar-lo, puga entrar a ampliar aquesta
normativa i que regule situacions no previstes, les quals l’experiència municipal ha demostrat que cal regular.
3. S’estima que procedeix aprovar un reglament orgànic municipal que agilitze tant la confecció, amb correcció,
de documents administratius, com la presa de resolucions, en general, i la presa de decisions a les sessions
plenàries, en particular.
4. L’aprovació definitiva i entrada del reglament requereix aprovació inicial, informació pública, resolució de les
al·legacions i aprovació definitiva del reglament en cas de presentar-se’n i publicació del text íntegre del
reglament.
5. Una vegada examinades les al·legacions/suggeriments al text del ROM aprovat inicialment, les quals foren
presentades i estudiades en la Comissió Informativa de febrer, cal assenyalar:
5.1. Algunes de les modificacions que s’hi proposen són contràries a l’objecte perseguit amb la redacció i
aprovació del reglament. L’Ajuntament té la pretensió d’agilitzar el funcionament de l’organització municipal
en conjunt i, en especial, el funcionament de les sessions plenàries. Les modificacions que s’hi plantegen
suposarien desatendre aquest objectiu i deixarien sense contingut l’aprovació del reglament.
En concret, en algunes de les modificacions proposades s’oblida que el ROM sense perjudici de la possibilitat
de modificar-se en el futur , pretén regular el funcionament de l’organització municipal de forma permanent
però sense encotillar, restringir, aquest funcionament de manera que obligue a cada corporació local a fer
continues modificacions del reglament. En aquesta línia, no resulta admissible, per exemple, la pretensió que el
ROM predetermine el dia de la setmana en el qual s’han de reunir ordinàriament i, fins i tot, l’hora de
començament de la sessió.
5.2. En canvi, altres de les modificacions que s’hi proposen s’estima que són acceptables i, a més, suposen una
millora del text definitiu del ROM. S’estima que cal arreplegar-les.
6. Amb posterioritat al tractament de ROM pel Ple de l’Ajuntament, s’ha plantejat la necessitat d’introduir
alguna altra modificació puntual. Alguna per ajust del funcionament municipal i que s’estima més correcte. És
el cas de la regulació de la percepció de dietes per assistència a tribunals de selecció de personal. Alguna altra
per ajust a novetats/variacions legislatives, les quals plantegen la necessitat d’introduir una esmena puntual al

text aprovat inicialment. Es tracta concretament d’adaptar la redacció de l‘article 26.2 del reglament, relatiu a
les competències de la Junta de Govern Local.
7. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament i es requereix majoria absoluta.

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: tretze vots a favor (8 PP, 4 PSOE, 1 BLOC), tres abstencions (2 E2000, 1 EUPV) i un vot en contra (1 VERDS), ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament el Reglament orgànic municipal de Silla, tot esmenant la redacció del text
aprovat inicialment en el sentit de redactar els punts que seguidament s’hi relacionen, amb el text que per a
cadascun s’hi indica:
Art. 2.2.:
L’alcalde convoca i presideix les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local. Podrà delegar la convocatòria i la presidència de les sessions
de les comissions informatives i/o de la resta d’òrgans col·lectius municipals quan així ho estime oportú. Podrà designar president/a per
delegació i també vicepresident/a per a cadascun dels òrgans col·lectius, indistintament. En el cas de designar diversos vicepresidents per a
un òrgan, s’hi indicarà l’ordre de substitució. La presidència delegada gaudirà del vot de qualitat per a decidir els empats.

Art. 5.1.2., últim paràgraf:
La notificació de la convocatòria de sessions s’haurà de practicar, com a mínim, amb l’antelació següent a la celebració:
Ple i comissions informatives: 2 dies hàbils.
Resta d’òrgans col·lectius municipals amb regidors o persones alienes a l’organització municipal entre els seus integrants: 2 dies
naturals.
Junta de Govern Local i òrgans col·lectius municipals constituïts exclusivament per empleats municipals: 24 hores.

Art. 8.1.: Afegir una lletra amb el text següent:
En el cas de recursos, el grup que el planteja tindrà la condició de grup “proposador” del punt, als efectes d’ordenació del debat.

Art. 8.1.f), 2n paràgraf:
En altres punts especialment importants i/o complexes, la Comissió Informativa, amb el suport de la majoria dels grups polítics, podrà
determinar que no hi haja limitació de temps en el debat plenari d’aquests punts o que hi haja una limitació diferent.

Art. 18.8: Suprimir.
Art. 19.2.2.:
Els regidors i regidores podran demanar que se’ls trameta còpia dels decrets i de les actes de la Junta de Govern Local aprovades amb
l’índex dels decrets i dels acords de la Junta de Govern Local aprovats. Podran demanar rebre-ho en suport paper o en suport informàtic.
En aquest segon cas, hauran d’assenyalar una adreça de correu electrònic per a la remissió d’un o uns fitxers amb format .pdf o qualsevol
altre que garantisca la inalterabilitat del fitxer.

Art. 19.3.3:
Poden plantejar peticions i/o preguntes tots els regidors i regidores, individualment o col·lectivament, i els grups polítics a través de la
persona portaveu. Es presentaran per escrit, abans de la sessió, per registre o lliurant-les al secretari o secretària de la Corporació, o
oralment en el punt corresponent a precs i preguntes d’intervencions.

Art. 19.3.6: Suprimir.
Art. 19.3.7. d) i e): Suprimir.
Art. 20.1.2.:
Les associacions procuraran presentar la sol·licitud de fer una exposició en la mateixa sessió plenària, per escrit, abans de la sessió.

Art. 20.2.1.:
La Presidència, quan finalitzen les sessions plenàries o durant el període d’interrupció d’una sessió, obrirà un torn de peticions i/o
preguntes per al públic assistent a la sessió. La Presidència moderarà les intervencions, les quals es faran per ordre. Per a cada petició o
pregunta intervindrà una única persona, que haurà de concretar i limitar la seua intervenció a l’assumpte del seu interés, amb una durada
màxima de 5 minuts.

Art. 23.4.:
Els grups portaran una comptabilitat específica i separada de la dotació econòmica rebuda de les arques municipals, la qual hauran de
posar a disposició de l’Ajuntament al final de cada any natural, abans del 31 de març de l’any següent i sempre que siguen requerits a
l’efecte per l’Alcaldia, en el termini d’un mes.

Art. 24.5.: Suprimir.
Art. 26.2.:
A la Junta de Govern Local correspon resoldre sobre els assumptes que la legislació li atribuïsca i sobre aquells que l’Alcaldia o el Ple de
l’Ajuntament li deleguen.

Art. 28.: Afegir un punt amb el següent text:
9. En els tribunals dels procediments de personal de l’Ajuntament de Silla, ja siguen de selecció o de provisió, de personal funcionari o
laboral o de carrera/fix o interí/temporal, el dret a percebre dietes per assistència i participació en els tribunals es meritarà, únicament,
quan les sessions dels tribunals es realitzen fora de la jornada ordinària de treball o quan havent començat dins, la sessió es perllongue més
enllà de la jornada ordinària de treball per un lapsus de temps superior a 2 hores.
En la resta d’ocasions, l’assistència i participació en els tribunals s’entendrà que forma part de les obligacions inherents al lloc de treball i
que està retribuïda amb el sou ordinari de l’empleat públic. Això sense perjudici de les possibles compensacions de jornada que,
puntualment, pogueren correspondre.

Segon. Traslladar aquest acord a la Delegació del Govern en la CV i a la Generalitat Valenciana.
Tercer. Inserir el text íntegre del reglament aprovat en el Butlletí Oficial de la Província de València.

3.4. Marcs pressupostaris per als anys 2015-2017:donar compte del decret d’aprovació
Es lliura còpia del Decret 337/2014, pel qual es van aprovar els marcs pressupostaris 2015-2017, així com de la
resta de la documentació annexa.
La interventora dóna compte de la proposta.
«DECRET 337/2014, de 31 de març
En exercici de les facultats que la legalitat vigent confereix a l’Alcaldia i ateses les consideracions següents:
Antecedents
1. L'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en l'article 6 l'obligació de remetre
informació sobre els marcs pressupostaris a mitjà termini en què s'emarcará l'elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals.
2. La remissió, conforme l'article 5 de l'Orde HAP/2105/2012, ha d'efectuar-se per mitjans electrònics i per mitjà de firma electrònica a
través del sistema que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habilite a l'afecte.
3. Considerat que s'ha obert l'aplicació habilitada per a l'enviament dels marcs pressupostaris 2015-2017, tancant-se el 31 de març.
4. Els serveis tècnics hi han emés informe.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)
L'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la
LOEPSF.
2. Davant dels dubtes suscitades d'orde procedimental, el Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local va
elevar consulta a la Subdirecció General d'Estudis i Finançament d'Entitats Locals, informant respecte a l'òrgan competent per a l'aprovació
dels marcs pressupostaris que no és preceptivament el Ple, però si no ho aprova es considera necessari que se li done compte.
RESOLC:
Primer. Aprovar els marcs pressupostaris 2015-2017 que a continuació s'adjunten.
Segon. Remetre els mateixos al Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques.
Tercer. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es celebre.»

Tots els regidors en queden assabentats.

L’alcalde proposa i tots els presents acorden, debatre de forma conjunta els punts 3.5. a 3.6.

3.5. Suspensió treballs SUZR “El Rajolar”: pròrroga del termini per al compliment de les condicions
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es llig un extracte de la proposta d’acord.
S’inicia seguidament un debat amb dos torns d’intervencions, al llarg dels quals regidors dels diferents grups
polítics municipals expliquen i motiven el seu posicionament i el sentit de la seua votació.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en
particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia.
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions:
Antecedents de fet:
1. Per acord de Ple de data 23 de juliol de 2013 s’aprovà, CONDICIONADAMENT, la suspensió/ajornament,
temporal i parcial, dels treballs d’urbanització del PAI Sector 8 El Rajolar, tot fixant un termini de 6 mesos per al
compliment de les condicions hi fixades.
2. Per acord de Junta de Govern Local, de data 21 de febrer de 2014, es va exigir a l’AIU que informara sobre la
previsió de compliment de les condicions establertes a l’acord plenari.
3. Mitjançant escrit amb RE 2512/2014, de 7 d’abril, l’AIU Rajolar Sector 8, ha sol·licitat una pròrroga de sis
mesos per a l’acabament de les obres i compliment de les condicions establertes a l’acord plenari de data 23 de
juliol de 2013.
4. Els serveis municipals han emés informe.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
Disposició transitòria primera de la Llei 1/2012, de 10 de maig, de la Generalitat, de mesures urgents
d’impuls a la implantació d’actuacions territorials estratègiques.
Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, urbanística valenciana (LUV).
Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’estableix el Reglament d’ordenació i gestió territorial
i urbanística valenciana (ROGTU).
Llei 6/1994, de 15 de novembre, reguladora de l’activitat urbanística (LRAU).
2. L’acord del Ple de 23 de juliol de 2013 aprovava condicionadament la suspensió/ajornament dels treballs
d’urbanització del PAI Sector 8 El Rajolar i fixava els següents punts a complir per l’AIU:
“Completar/Reajustar la garantia corresponent a la condició d’agent urbanitzador del PAI. El termini per
complir en aquest condicionant es fixa en 6 mesos comptadors des del dia següent a la recepció de la
notificació d'aquest acord.
Execució de les obres objecte del Conveni signat entre les agrupacions d’interès urbanístic d’El Rajolar i UE 2
L’Alteró, en el termini de 6 mesos comptadors des del dia següent a la recepció de la notificació d’aquest
acord.
Executar el treballs mínims del parc del Rajolar, en les condicions manifestades per l’AIU (amb actuacions
prèvies d’urbanització i plantat d’arbrat mínim). El parc no serà rebut per l’Ajuntament i serà l’AIU Rajolar
qui es responsabilitze del seu manteniment en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.”
3. L’AIU El Rajolar motiva la necessitat de pròrroga amb els arguments següents:
Està pendent de resoldre la petició formulada per l’AIU en relació amb el reajust de la garantia.
L’obra comuna als sectors s’està executant en dues fases. La primera, sufragada per l’AIU El Rajolar, està
finalitzada i resta l’execució de la segona, que ha de ser sufragada per l’AIU UE 2 L’Alteró.
Hi ha pendents noves reunions amb Iberdrola per tal d’aplegar a nous acords de recepció d’infraestructures
elèctriques comunes a les tres unitats d’execució confrontants: L’Alter, El Rajolar, UE 2 L’Alteró.
L’AIU no té liquiditat per a fer front a les obres, la qual cosa ha provocat la sol·licitud a l’Ajuntament que
execute la via de constrenyiment de les quotes impagades.

4. Està, efectivament, pendent la resposta de la companyia subministradora Iberdrola al Decret 361/2014, de
10 d’abril, amb el qual se sol·licita la consideració i l’aprovació d’una nova proposta tècnica que afecta tres
sectors: l’Alter, el Rajolar i UE 2 L’Alteró; la qual es pretén minimitzar la instal·lació elèctrica a executar en
aquest moment i ajornar l’execució de la instal·lació completa per a més endavant.
5. S’estima adient accedir a una pròrroga de sis mesos per al compliment de totes i cadascuna de les condicions
establertes en l’acord plenari de data 23 de juliol de 2013.
6.Correspon resoldre al Ple de l'Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar en relació amb la suspensió/ajornament, temporal i parcial, dels treballs d’urbanització del PAI
Sector 8 El Rajolar, la concessió d’una pròrroga de sis mesos del termini assenyalat per al compliment de totes i
cadascuna de les condicions establertes en l’acord plenari de data 23 de juliol de 2013; excepció feta dels
treballs relatius a la xarxa elèctrica, els quals s’hauran d’executar ajustadament al resultat de les gestions
actualment en tràmit davant l’empresa subministradora, en el termini de sis mesos comptadors des de la
contestació a la proposta que li ha sigut formulada a aquest respecte.
S’assenyala que en el cas que l’AIU no complisca amb les condicions establertes i en els terminis previstos,
l’Ajuntament incoarà automàticament els procediments tendents a imposar les sancions/penalitats previstes al
conveni urbanístic.
Segon. Traslladar aquest acord a les persones interessades.

3.6. Suspensió treballs UE-2 ”L’Alteró”: pròrroga del termini per al compliment de les condicions
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es llig un extracte de la proposta d’acord.
El portaveu del grup EUPV manifesta estar en contra de la suspensió d’aquesta unitat d’execució. Demana el
vot en contra de la proposta.
Ateses les següents consideracions:
Antecedents de fet:
1. Per acord de Ple de data 23 de juliol de 2013 s’aprovà, CONDICIONADAMENT, la suspensió/ajornament,
temporal i total, dels treballs d’urbanització del PAI UE 2 L’Alteró i es va fixar un termini de 6 mesos per al
compliment de les condicions allí fixades.
2. Per acord de Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2014 es va exigir a l’AIU que informara sobre la
previsió de compliment de totes i cadascuna de les condicions establertes a l’acord de Ple.
3. Mitjançant escrit amb RE 459/2014, de 22 de gener, i altre amb RE 1594/2014, d’11 de març, l’AIU UE 2
L’Alteró, sol·licità, entre altres qüestions, una pròrroga de sis mesos per a l’inici de les obres i compliment de
les condicions establertes a l’acord del Ple de 23 de juliol de 2013.
4. Els serveis municipals han emés informes.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
Disposició transitòria primera de la Llei 1/2012, de 10 de maig, de la Generalitat, de mesures urgents
d’impuls a la implantació d’actuacions territorials estratègiques.
Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, urbanística valenciana (LUV).
Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’estableix el Reglament d’ordenació i gestió territorial
i urbanística valenciana (ROGTU).
Llei 6/1994, de 15 de novembre, reguladora de l’activitat urbanística (LRAU).

2. L’acord de Ple de 23 de juliol de 2013 aprovava condicionadament la suspensió/ajornament dels treballs
d’urbanització del PAI UE 2 L’Alteró i fixava els següents punts a complir per l’AIU:
“Completar/Reajustar la garantia corresponent a la condició d’agent urbanitzador del PAI. El termini per
complir amb aquest condicionant es fixa en 6 mesos comptadors des del dia següent a la recepció de la
notificació d’aquest acord.
Executar les obres objecte del Conveni signat entre les agrupacions d’interès urbanístic d’El Rajolar i UE 2
L’Alteró, en el termini de 6 mesos comptadors des del dia següent a la recepció de la notificació d’aquest
acord.
Executar les obres previstes als informes tècnics i reflectides per l’AIU en la memòria de quotes presentada i
corregida (presentada el 17 de juliol de 2013), en el termini de 6 mesos comptadors des del dia següent a la
recepció de la notificació d’aquest acord.”
3. A l’escrit presenta per l’AIU cal assenyalar:
3.1. En relació amb la possibilitat plantejada per l’AIU de transmetre el seu dret de cobrament de l'Ajuntament
de Silla, a favor de l’empresa contractista de les obres (UTE L3M Construcción, Urbanismo y Servicios SA y
Estudios, obras y adjudicaciones, SL), s’ha d'assenyalar que és una qüestió diferent, que haurà de ser resolta
per l’òrgan competent.
3.2. En relació amb la proposta de reconsideració de les obres mínimes a executar previstes en l’acord de Ple
de 23 de juliol de 2013, s’ajorna la resolució d’aquest punt a l’espera de obtindre resposta de la companyia
subministradora Iberdrola al Decret 361/2014, de 10 d’abril, amb el qual se sol·licita la consideració i
l’aprovació d’una nova proposta tècnica que afecta tres sectors: l’Alter, el Rajolar i UE 2 L’Alteró, i que pretén
minimitzar la instal·lació elèctrica a executar en aquest moment i ajornar l’execució de la instal·lació completa
per a més endavant.
4. S’estima adient accedir a la concessió d’una pròrroga de sis mesos per al compliment de totes i cadascuna de
les condicions establertes a l’acord de Ple de 23 de juliol de 2013.
5.Correspon resoldre al Ple de l'Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: setze vots a favor (8 PP, 4 PSOE, 2 E-2000, 1 VERDS, 1 BLOC) i un
vot en contra (1 EUPV), ACORDA:
Primer. Aprovar en relació amb la suspensió/ajornament, temporal i total, dels treballs d’urbanització del PAI
UE 2 L’Alteró, la concessió d’una pròrroga de sis mesos del termini assenyalat per al compliment de totes i
cadascuna de les condicions establertes en l’acord plenari de data 23 de juliol de 2013; excepció feta dels
treballs relatius a la xarxa elèctrica, els quals s’hauran d’executar ajustadament al resultat de les gestions
actualment en tràmit davant l’empresa subministradora, en el termini de sis mesos comptadors des de la
contestació a la proposta que li ha sigut formulada a aquest respecte.
S’assenyala que, en el cas que l’AIU no complisca amb les condicions establertes i en els terminis previstos,
l’Ajuntament incoarà automàticament els procediments tendents a imposar les sancions/penalitats previstes
en el conveni urbanístic.
Segon. Traslladar aquest acord a les persones interessades.

3.7. Proposta d’acord ~ Reducció de tributs als llauradors davant la disminució de les rendes agràries
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta formulada des del sindicat agrari, Associació
Valenciana d’Agricultors (AVA) i amb el suport de la Regidoria d'Agricultura.
S’inicia seguidament un debat amb dos torns d’intervencions, al llarg dels quals regidors dels diferents grups
polítics municipals expliquen i motiven el seu posicionament i el sentit de la seua votació.

El portaveu del grup EUPV manifesta que estan a favor de la proposta, llevat de la petició d’exempció del
pagament de tributs.
El portaveu del grup E-2000 comenta la possibilitat de plantejar algunes esmenes per a introduir altres punts a
la proposta d’acord. La resta de grups li assenyalen que això seria desvirtuar la proposta, amb coses
inconnexes. Que eixos altres punts hauria plantejar-los en propostes d’acord separades.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en
particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia.
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions:
1. La CV està sent assolada des de l’any passat per la pitjor sequera dels últims 150 anys. Lògicament, aquesta
circumstància, agreujada encara més per les elevades temperatures que han caracteritzat l’evolució de la
tardor i l’hivern, està tenint repercussions dramàtiques per al sector agropecuari. En el cas dels cítrics les
referides condicions climàtiques han propiciat el sorgiment de fisiopaties com la “clareta” i el “badat”, la
incidència de les quals, junt amb altres factors com els baixos calibres o els mals preus de mercat, han acabat
per desencadenar una vertadera catàstrofe en la citricultura valenciana que s’està saldant amb pèrdues que en
aquests moments ja superen sobradament els 200 milions d’euros.
2. No obstant això, i sent el més greu el cas dels cítrics, no és l’únic que reflecteix el devastador impacte que la
sequera en particular i l’evolució del clima en general està tenint sobre l’agricultura. Altres cultius com les
hortalisses també han vist sensiblement minvats els seus nivells de producció i qualitat, amb el consegüent
reflex negatiu en les cotitzacions percebudes. A més, hem constatat que la calor imperant ha fet disminuir la
demanda de forma molt sensible, de tal manera que les diferents produccions hortícoles s’estan topant amb
serioses dificultats per a trobar acomodament en els mercats.
3. La falta d’aigua, a més, ha obligat els regants valencians a incrementar la freqüència dels seus regs, un fet
que ha generat als llauradors un sobrecost d’uns 40 milions d’euros. Òbviament, equació derivada dels
problemes causats per les fisiopaties, els baixos preus i la despesa motivada per la necessitat d’augmentar els
regs provoca un balanç fatal per al conjunt del sector agropecuari de la Comunitat Valenciana.
4. Mentrestant, les zones de secà en el seu conjunt i els cultius característics d’aquestes, com la vinya,
l’ametler o l’oliverar, estan patint igualment la molt negativa repercussió d’aquesta persistent mancança de
pluges.
5. Tampoc la ramaderia escapa a la nefasta influència de la sequera. La cabanya ramadera més afectada és la
d’ovi-caprí ja que la falta de pastures ha disparat el cost en farratges destinats a alimentació dels animals.
6. A més, els problemes derivats de l’evolució adversa del clima no han conclòs. La falta de les necessàries
hores de fred durant l’hivern tindrà, amb tota seguretat, una incidència negativa sobre la producció dels
fruiters, l’abast dels quals encara està per determinar, mentre que en conreus de tanta importància per a la
Comunitat Valenciana, com el vi, ja comença a observar-se amb claredat que la falta d’aigua està reduint la
brotada dels ceps i el vigor d’aquets.
7. Davant de la gravetat d’aquesta situació és necessari actuar i des de l’Associació Valenciana d’Agricultors
(AVA-ASAJA) entenen que és una responsabilitat compartida afavorir la posada en marxa de totes aquelles
eines que contribueixen al manteniment d’una activitat que, sens dubte, constitueix la pedra angular sobre la
qual se sustenta bona part de l’economia de tots els nostres pobles.
8. S’estima adient que el Ple de l’Ajuntament es manifeste.

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: setze vots a favor (8 PP, 4 PSOE, 2 E-2000, 1 VERDS, 1 BLOC) i
una abstenció (1 EUPV), ACORDA:

Primer. Demanar, en atenció a la negativa situació econòmica generada per les adverses condicions
climatològiques i per l’afonament dels preus dels productes agropecuaris, l’aplicació als llauradors i ramaders
que pateixen aquestes precàries condicions, les mesures següents:
1r. Aplicació del mòdul “zero” en la declaració de la renda de les persones físiques (IRPF).
2n. Exempció de l’impost de béns immobles (IBI) rústics.
3r. Aprovació i posada en marxa, pel Ministeri d’Agricultura, d’un pla de crèdits bonificats.
4t. Moratòria d’un any en el reintegrament de capital i en el pagament d’interessos dels préstecs contractats
per a plans de millora o per a despeses de primera instal·lació de joves.
Segon. Traslladar aquest acord al Ministeri d’Economia, al Ministeri Hisenda i al Ministeri Agricultura, així com
a la Presidència i a la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat Valenciana.

3.8. Proposta d’acord ~ Xúquer viu i una Albufera viva
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta del grup VERDS. Es llig un extracte de la proposta
d’acord.
S’inicia seguidament un debat amb dos torns d’intervencions, al llarg dels quals regidors dels diferents grups
polítics municipals expliquen i motiven el seu posicionament i el sentit de la seua votació.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en
particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia.
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions:
1. El projecte del Pla Hidrològic de Conca de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer aprovat pel Consell de
l’Aigua, xoca frontalment amb els principis i reiterats acords del Ple de l’Ajuntament de Silla en defensa de
l’Albufera, del Xúquer i dels seus usuaris històrics. D’això donen compte tota una sèrie de mocions i propostes
aprovades en contra de la sobreexplotació del riu, els seus aqüífers, de la modificació o construcció d’una presa
diferent de l’Assut de la Marquesa... o recentment l’aprovació de la proposta d’inclusió del parc Natural de
l’Albufera com a reserva de la Biosfera per la UNESCO.
2. L’Albufera és Parc Natural des de 1986, és Zona d’especial protecció per les aus (ZEPA) i és Lloc d’interés
comunitari (LIC) dins de la Xarxa Natura 2000 i des de 1989 és part integrant del Conveni Ramsar en ser
l’aiguamoll més extens a l’Espanya mediterrània. Consegüentment, el camí ha de ser el manteniment de les
seues característiques ecològiques i l’ús racional dels seus recursos dins d’un context de desenvolupament
sostenible. Però, lamentablement, ha triomfat la idea d’algun partit castellà a denominar-lo l’artificial llac de
l’Albufera i com un pantà qualsevol l’han tractat al PHCDHX.
3. La recuperació de l’Albufera és inviable si no es tenen en compte unes entrades de cabals ambientals, unes
entrades d’aigua amb una qualitat semblant a la del riu Xúquer a Tous i s’estableixen reserves de rescat. Sense
aportacions d’aigua “neta” sense nutrients, especialment sense nitrats, sense fòsfor, l’Albufera perdrà el
caràcter eutròfic o nutritiu que impedeix la seua recuperació. Recuperació que ha sigut avortada pel tall del
fluix d’aigües netes del Xúquer que ara oficialitza el Pla Hidrològic de la Demarcació Xúquer i que retrocedeix
novament cap a una mort anunciada. No és de rebut un pla que manté la sobreexplotació dels aqüífers i que
dóna prioritat als regadius de la Manxa, amb una consolidació de reg que no respon a cap dret o als interessos
del Vinalopó i, per contra, s’envia a la Sèquia Reial i a l’Albufera l’aigua procedent de la depuradora de Pinedo.
4. El Consell Nacional de l’Aigua va aprovar el Pla Hidrològic de la Demarcació Xúquer (PHJ), entre altres, amb
el vot favorable de la Generalitat Valenciana, junt amb les abstencions de la ciutat de València i de la
representació dels mateixos usuaris del Xúquer valencians (USUJ) i només amb els vots en contra de les
organitzacions sindicals i de grups i associacions de defensa de la natura.

5. S’estima adient que el Ple de l’Ajuntament es manifeste

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Exigir, de totes les administracions amb competències en matèria hídrica, que es reserve, per a la seua
3
destinació al llac de l’Albufera, un volum d’aigua mínim de 253 Hm anuals, amb una concentració mitjana de
3
fòsfor de 0’05 mg/litre, dels quals 121 Hm haurien d’arribar directament des del pantà del riu Xúquer a Tous.
Segon. Manifestar el rebuig a la pretensió d’alimentar el llac de l’Albufera amb aigües procedents de
depuradores, tal com es desprén del Pla Hidrològic del Xúquer.
Tercer. Demanar que es pose fi a la sobreexplotació dels aqüífers del riu Xúquer i l’establiment de cabals
ecològics per al riu i els seus afluents, ajustats als principis de la Directiva Marc de l’Aigua de la Unió Europea.
Quart. Demanar l’adopció de mesures tendents a revertir la contaminació de les aigües subterrànies i a
protegir-les, per tal d’aconseguir un bon estat ecològic de les masses d’aigua subterrànies que permeta
novament l’aflorament de les fonts i els brolladors que aquestes alimenten.
Cinqué. Manifestar l’oposició al Pla Hidrològic del Xúquer i al protocol signat, els quals deixen oberta la porta a
l’enviament de nous cabals d’aigua del riu Xúquer, des d’una presa diferent a l’Assut de la Marquesa.
Sisé. Demanar que es tinguen en compte els municipis a l’hora de prendre decisions sobre la demarcació
hidrogràfica del riu Xúquer.
Seté. Proposar que la Mancomunitat de l’Horta Sud forme part, com a ens mancomunat dels municipis, en la
presa de decisions que afecten el riu Xúquer i la seua conca.
Vuité. Traslladar els acords al Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, a la Conselleria d’Agricultura i Aigua, a la
Conselleria de Medi Ambient, a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, a la Sèquia Reial del Xúquer, a la Unió
Sindical d’Usuaris del Xúquer, a l’Associació Xúquer Viu, a l’ACEM-Ecologistes en Acció d’Albacete i a la
Mancomunitat de l’Horta Sud.

4. Assumptes no inclosos en l’ordre del dia
No s’hi tracta cap assumpte.

A les 00.20 h, l’alcalde, amb la conformitat de tots els regidors presents, resol interrompre la sessió per tal d’obrir
un torn d’intervencions del públic, deixar damunt la taula la resta de punts de l’ordre del dia i ajornar, per a
després de les intervencions del públic, el punt relatiu a intervencions dels regidors.
No s’hi produeix cap intervenció del públic.
A les 00.21 h, l’alcalde reprén la sessió en el en el punt 5.2 de l’ordre del dia.

5.2. Intervencions
La Presidència obri el punt i es produeixen diferents preguntes i contestacions, entre d’altres les següents:
El portaveu del grup EUPV: 1) Pregunta pel tancament de l’activitat de panificadora del carrer de la Torreta.
Manifesta que hi ha queixes des d’abril de 2008. Que no existeixen arguments per a no actuar. La credibilitat de
l’Ajuntament està en entredit perquè l’Alcaldia ja va fer un escrit l’any passat dient que es tancaria i no es va fer.
No pareix que es vulga acomplir l’ordre de tancament dictada.

El portaveu del grup BLOC: 2) Pregunta per la situació de les obres a la Casa de la Cultura; en quin estat es
troben, i si seria possible utilitzar-la malgrat no estar finalitzats els treballs.

El portaveu del grup VERDS: 3) Pregunta per la Casa del Figuero. 4) Pregunta si els semàfors de Quatre Camins
són realment útils. 5) Pregunta si ja s’ha tractat la possibilitat d’establir a les farmàcies un tron de guàrdia
específic per a Silla. 6) Comenta que si es fan canvis en la ubicació de les meses electorals es desincentiva la
participació. Si es fa, s’hi hauria de donar informació. 7) Pregunta si s’ha incoat el procediment de
constrenyiment per al cobrament del deute pendent per la façana de l’església. 8) Comenta que la gespa
artificial del camp de futbol ha quedat perfecta i, seguidament, pregunta per què no s’han millorat els serveis
del camp i per què no es col·loca una protecció al marcador. 9) Pregunta si ja s’ha contestat a l’escrit del C. E.
l’Esperança.

El regidor del grup E-2000, Alejandro Serrador: 10) Felicita el Cos de la Policia Nacional per l’actuació realitzada
contra un grup de delinqüents que actuava, entre altres delictes, en activitats de maltractament de dones. 11)
Desitjar un bon dia 1 de Maig, a tots els treballadors. No als sindicats. 12) Vol manifestar el malestar pels talls
de llum sense previ avís. 13) Manifesta que felicitar-se pel manteniment de les unitats escolars al CP Lluís Vives.

El portaveu del grup E-2000: 1) Se suma a la inquietud en relació amb el tancament de la panificadora. 14)
Assenyala el problema que suposa el mal estat de les trapes al carrer de Jaume el Just. 15) Comenta que sap de
diferents accidents ocorreguts a veïns del poble que, quan han demanat el reconeixement d’una indemnització
per un accident, se’ls ha denegat per l’Ajuntament. Manifesta que no entén la denegació quan hi ha una
assegurança i demana que s’estudie. 10) Vol felicitar al CPL i a la Guàrdia Civil de Silla per haver evitat el
robatori en el negoci de Vodafone, amb dos detinguts i un tercer atracador identificat. 16) Comenta que els
supermercats Consum estan oberts sense llicència de funcionament. Que voldria saber com és possible això.
17) Reitera que els contenidors de l’activitat de Mas & Mas no acompleixen les mesures correctores aprovades,
demana que es facen complir. 18) Comenta que fa uns tres anys es va dur endavant l’expropiació de drets per a
una línia elèctrica que travessava pel Cau de la Rabosa i els propietaris no signaren. Que els propietaris han
tornat a rebre comunicacions d’aquesta expropiació. Comenta com està l’assumpte i si es pensa fer alguna
cosa.

El regidor del grup PSOE, Iván Serrador: 19) Manifesta la indignació dels veïns per la problemàtica que suposen
els excrements dels gossos. A Paterna han posat Policia Local de paisà per a imposar sancions. Comenta que es
podria fer alguna cosa semblant. 20) Comenta que al barri de Sant Roc, prop del centre de salut, hi ha un pas de
vianants problemàtic per l’estacionament d’ambulàncies. Es podria desplaçar un poc per millorar la visibilitat.

La regidora de Salut Pública, Pilar Bermell, contesta: 5) La competència correspon a la Conselleria de Sanitat i als
col·legis professionals, però des de l’ajuntament podríem fer una proposta. Comenta que la informació sobre les
guàrdies es passa cada quinze dies i es pretén que la informació estiga en cada farmàcia.

El regidor d’Esports, Marcos Zaragozá: 8) S’han fet reunions amb els tècnics, les associacions i els usuaris per a
determinar les necessitats i l’ordre de prioritats. No es podia arribar a tot i es van consensuar les millores. Mirarà
l’assumpte de la protecció del marcador. 9) No ha rebut cap escrit de l’Esperança. Si l’han presentat avui, el rebrà
demà. No sap encara el contingut. Assenyala que la setmana passada va tenir una reunió pels horaris per a la
propera temporada. El compromís de l’equip de govern va ser passar l’equip de futbol 7/8 de l’Esperança, al
camp del Vicent Morera. S’han fet canvis en els entrenaments i en els partits. També s’ha modificat l’horari dels
entrenaments del Silla CF. Comenta que socis de l’Esperança han creat un club nou per evitar una sanció i que
també està jugant malgrat figurar domiciliat a Beniparrell. L’ajuntament ha complit amb escreix els compromisos
assolits. Manifesta que la línia del xantatge i la coacció no l’acceptarà i no s’admetrà cap actuació en la línia
d’ocupar o envair el camp. No es neguen a reunir-se. Sols demanen que siga d’ací un temps, quan ja tinguen més
informació i per dades per a determinar les necessitats concretes i cercar solucions.

L’alcalde contesta: 1) Resoldre aquest problema és un compromís personal d’ell amb els veïns del carrer. Les
circumstàncies actuals són diferents. En el 2013 l’empresa es va comprometre amb ell a traslladar-se i així ho va
comunicar als veïns. Després l’empresa no va acomplir el seu compromís i es va incoar el procediment necessari
per a ordenar el tancament. Sobre el tancament, però, ha preferit minimitzar el perjudici econòmic per a diverses
famílies i s’ha decidit que el tancament es farà efectiu, a tot estirar, el proper dia 20 de juliol de 2014. Un parell
de dies abans els avisaran de la clausura de l’activitat. Comenta que aquesta activitat li va prendre el pèl una
vegada, però no ho farà una altra. 2) Estan fent-se els treballs d’eliminació d’una barrera arquitectònica a la porta
principal. Els fons ens arriben per a dotar la planta baixa d’exposicions i la sala de plens. Espera poder obrir-la en
aquesta legislatura. 3) No hi ha cap novetat. 4) Els tècnics entenen que, per la manca de lluminositat, es
recomanable mantenir-los. Recorda que aquests semàfors sols tenen roig i àmbar. Verd, no. Quan estiga el punt
més enllumenat, es replantejarà el manteniment, o no, dels semàfors. 6) No hi ha cap canvi d’ubicació de les
meses lectorals. Estan en els mateixos punts que a les passades eleccions. Quant a les meses que estaven molt
disperses i sense condicions físiques, es van agrupar per consell tècnic i raons logístiques. El canvi d’ubicació ja es
va fer en les eleccions passades, les nacionals, per tal d’anar consolidant-lo de cara a les eleccions municipals que
són les que més preocupen tota la població. En aquestes eleccions d’ara, l’únic canvi fet per la Delegació del
Govern és la reagrupació en una secció única de les dues seccions d’una mesa. 7) L’import pendent està passat al
Servei de Recaptació de la Diputació. 10) Se suma a les felicitacions, especialment a la Policia Local. Vol agrair
també l’actuació dels veïns, la qual va permetre la ràpida actuació policial i la detenció dels delinqüents. 12)
Intentaran avisar amb un ban dels tallaments de la llum. Assenyala que Iberdrola ho avisa amb una nota en el
portal. 15) Ell no coneix tots els casos. En cada cas es fa la tramitació oportuna. Vol assenyalar als veïns que en
cas d’accident, el que cal fer és avisar la Policia local, ja que no és suficient amb el testimoni d’un amic per a
acreditar els fets. 16) Consum està com moltes altres empreses i se li fan els mateixos requeriments que a totes
les activitats del municipi. 17) Està fent-se el seguiment, hi ha un decret d’incoació d’un procediment sancionador
per no acomplir les mesures correctores assenyalades. Ho veurà amb la tècnica. 18) S’informarà. 19) Estudiaran
aquesta possibilitat. Comenta que, per a fer actuacions de paisà, la Policia Local ha de ser autoritzada per
Delegació del Govern.

Sense més assumptes a tractar, l’alcalde alçà la sessió i, perquè hi conste, estenc aquesta acta.
L’alcalde president

El secretari

