ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
Lloc:
Data:

La Nau de la Cultura (sala d’actes)
21 de juliol de 2016

ASSISTENTS:

Sessió núm.
Hora:

07/2016
20:10 a 23.00 h

President: Vicente Zaragozá Alberola (PSOE)

Regidors i regidores:
Regidors/es del grup municipal PSOE
Iván Cuenca Navarro (portaveu)
Josefina Zaragozá Naranjo
José Felipe García Iborra
Trinidad Martínez Jiménez

Regidors/es del grup municipal PP
Serafín Simeón Peris (portaveu)
José Marcos Zaragozá Riera
Amada Garrido Cifuentes
María Visitación Carrión Jiménez
Carolina Manzano Martínez

Regidors/es del grup municipal COMPROMÍS
Raquel Sánchez Grande (portaveu)
José Luis Melero Martí

Regidor del grup municipal ELS VERDS
Antonio Navarro Ruiz (portaveu)

Regidor del grup municipal SILLA EN DEMOCRÀCIA
Salvador Mestre Zaragozá (portaveu)

Regidor del grup municipal CIUTADANS
Juan Fuster Vedreño (portaveu)

Regidor del grup municipal EUPV
Valentín Mateos Mañas (portaveu)

Regidor del grup municipal E-2000
Andrés Vicent Zaragozá (portaveu)

Secretària general: Paz Zaragozá Campos
Interventora: Manuela Montero Mouriz

REGIDORS/ES ABSENTS:

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. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1. Resolucions municipals: Decrets [664/16-734/16]-Actes JGL [23/201626/2016]
3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1. Concertació d’operació de préstec:adjudicació
3.2. Aprovació inicial d’expedient de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris exp. 5/16. Concessió
subvencions nominatives associacions culturals
4. PRECS I PREGUNTES
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La Presidència obri la sessió amb un minut de silenci en manifestació de 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. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 28 de juny de 2016, el qual s’ha fet arribar als
regidors i a les regidores amb anterioritat a la sessió.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes 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 Ciudadanos vol manifestar que al punt “3.3. Calendari de festes locals 2017: aprovació”, el
seu grup va votar a favor i no es va abstenir.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, amb desset vots a favor (5 PSOE, 2 COMP., 1 SED, 1 EUPV, 4 PP, 1
VERDS, 1 C’S, 1 E-2000), ACORDA:
Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 28 de juny de 2016.

2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1. Resolucions municipals: Decrets [664/16-734/16]-Actes JGL [23/201626/2016]
La Presidència obri el punt i es produeixen diferents preguntes i contestacions.
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; la qual es troba a les dependències de la Secretaria
municipal.
Es vol manifestar que en l’acta 23 de la Junta de Govern Local del 17 de juny de 2016, falten els punts del 2.5 al
2.11 cal tornar-la a enviar. Es quedarà a setembre per tractar.

3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE
A les 21:00 h, se suspén la sessió plenària per indisposició de la regidora del grup PP, Visitación Carrión, també
abandona la sessió la regidora del grup PSOE, Trinidad Jiménez.
A les 21.20h es reanuda la sessió plenària.
3.1. Concertació d’operació de préstec: adjudicació
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.

Codi doc. Versió

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; la qual es troba a les dependències de la Secretaria
municipal.
Ateses les consideracions següents:
Antecedents
1. Davant la previsió de la realització de les inversions següents, es necessita que el finançament es realitze
mitjançant la concertació d'una operació de préstec per l'import total de les inversions (objecte de la
modificació de crèdits 4/2016 que està en fase d’exposició pública):
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Despeses inversions Pla de Modernització Fase II-2016
Despeses infraestructures per ensorrament edifici ajuntament
Biblioteca. II Fase-2016
Adequació col·legi per aula de 2 anys
2 vehicles Oficina Tècnica
Cadafal Nau Jove
Adequació Col·legi de les Monges per treball oficina
Tanca protecció Centre Formació

54.571
25.047
180.000
40.000
40.000
12.000
10.000
1.850
363.468

2. Així, l'Ajuntament de Silla mitjançant Providència d'Alcaldia de 13 de juny de 2016, insta la concertació d'una
operació financera a través d'una operació a llarg termini per import de 363.468 €. Les condicions financeres
són les que s'expressen en l'informe d'Intervenció de data 14 de juny de 2016. Igualment, en l’informe
d'Intervenció d'aquesta mateixa data es va posar de manifest el compliment dels requisits quant a l'estalvi net i
l’endeutament que presentava l'entitat local, i la no necessitat de demanar autorització per part de l'òrgan de
tutela financera per a concertar l'operació projectada .
Així, mitjançant acord del Ple de la Corporació de data 28 de juny de 2016, s'acorda la concertació d'aquesta
operació de préstec.
3. El 29 de juny de 2016 es va enviar la sol·licitud d'ofertes a totes les entitats financeres de Silla. El termini de
presentació era del 30 de juny al 12 de juliol de 2016. Es van presentar les ofertes següents en el Registre
General d'Entrada:
1a. CAIXA POPULAR, registre d'entrada núm. 5696, d’11 de juliol de 2016.
2a. BANKIA, registre d'entrada núm. 5722, de 12 de juliol de 2016.
4. Intervenció ha emès informe en relació a la valoració de les ofertes presentades.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
─ Els articles 2.1.f), 48.bis i 48 a 55 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
─ Els articles 21.1.f), 22.2.m), 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
─ Els articles 11 a 17 Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
─ Els articles 25 i següents del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el desplegament
de la Llei 8/2001, d'estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals.
─ La disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de
l'Estat per a l'any 2013.
─ La Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretària General del Tresor i Política Financera, per la qual es
defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les
entitats locals.
─ El Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats
autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, crea el Fons de Finançament a Comunitats
Autònomes i el Fons de Finançament a Entitats Locals.
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El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: huit vots a favor (4 PSOE, 2 COMP, 1 SED, 1 EUPV) i set en contra
(4 PP, 1 VERDS, 1 C’s, 1 E-2000), va aprovar la següent proposta d’ACORD:
Primer. Excloure l’oferta de l’entitat 1a Bankia, per concórrer en l’oferta la prohibició prevista en l'article 6.i) de
la Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es
defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats
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locals, que es refereix a la prohibició de la inclusió de clàusules sòl sobre la referència aplicable; i proposar, com
a candidata, l’entitat 2a Caixa Popular, en les condicions següents:
Tipus d’operació
Sistema d’amortització
Data prevista de formalització
Import de l’operació
Termini total de l’operació en [mesos/anys]
Carència en anys
Periodicitat dels pagaments
Tipus fix/variable
Euríbor
Diferencial proposat
Comissiones

Operació a llarg termini
Quotes constants
28 de juliol de 2016
363.468€
20 anys
1 any
Trimestral
Variable
Euríbor 3M
Eur90+1,85%
Exempt

Segon. En tot cas, l'operació de crèdit no es podrà formalitzar mentre la modificació pressupostària 4/2016 no
siga efectiva, és a dir, estiga definitivament aprovada i haja entrat en vigor, mitjançant la seua publicació en la
forma establerta en l'article 169 TRLHL.
Tercer. Notificar aquesta resolució a les entitats interessades.

3.2. Aprovació inicial d’expedient de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris exp. 5/16. Concessió
subvencions nominatives associacions culturals
A les 22.05 h, s’incorpora la regidora del grup PSOE, Trinidad Jiménez.
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
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; la qual es troba a les dependències de la Secretaria
municipal.
Ateses les consideracions següents:
Antecedents
1. Es pretén realitzar els convenis culturals entre les associacions culturals de la ciutat i l’Ajuntament de Silla.
2. Les associacions culturals són: Agrupació Musical la Lírica, Associació Cultural Vela Llatina, Associació Casa
d’Andalusia, Associació Cultural Telehorta i l’Associació Cultural Amics de la Poesia.
3. El regidor de Cultura proposa la concessió de subvencions nominatives a favor de les esmentades
associacions per a fer front a les despeses de manteniment de la seua activitat durant l’exercici 2016. Així
mateix, i pel que fa a Telehorta, també es proposa la concessió de subvenció per a fer front a despesa
d’inversió en relació amb la seua activitat.

Codi doc. Versió

4. Mitjançant Providència de l’Alcaldia de data 12 de juliol de 2016, es proposa la concessió d’aquestes
subvencions i, així mateix, l’inici del corresponent expedient de modificació de crèdits 5/2016 per suplements
de crèdit i crèdit extraordinari per l’import necessari per a fer front al total de la despesa prevista.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
 Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL)
 Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV)
 Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP)
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Decret de 17 de juny de 1955, de serveis de les corporacions locals
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals (TRLHL)
RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el RDL 2/2004 en matèria de pressupostos

2. Intervenció hi ha emès informe.
3. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: nou vots a favor (5 PSOE, 2 COMP, 1 SED, 1 EUPV) i set
abstencions (4 PP, 1 VERDS, 1 C’s, 1 E-2000), va aprovar la següent proposta d’ACORD:

Primer. Concedir les subvencions nominatives següents a les associacions culturals que s’especifiquen, per
import total de 47.150€, per a fer front a les despeses de manteniment de la seua activitat durant l’exercici
2016 i també despesa d’inversió respecte a la subvenció a Telehorta:
Agrupació/Associació
Agrupació Musical la Lírica
A. C. Telehorta

Partida pressupostària
3345.489
4910.489
4910.780
3345.489
3345.489
3345.489

A. C. Casa d’Andalusia
A. C. Vela Llatina
A. C. Amics de la Poesia
Total:

Quantitat subvencionable
30.000,00 €
500,00 €
3.500,00 €
6.450,00 €
3.000,00 €
200,00 €
43.650,00 €

Segon. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 5/2016 per suplement de crèdits en la partida
3345.489 Subvencions entitats culturals, per import de 10.150€, i per crèdit extraordinari en la partida
4910.780 Subvenció de capital entitats sense ànim de lucre, per import de 500€, finançat tot amb baixa de
crèdits en la partida 9201.12009 Retribucions bàsiques Secretaria, per import total de 10.650€, atesa la
insuficiència de crèdit adequat i suficient en el vigent Pressupost del 2016 per a fer front al total de la despesa.
SUPLEMENT DE CRÈDITS
Aplicació Pressupostària
3345
489

Descripció

4910

Subvenció de capital entitats sense ànim de lucre
TOTAL DESPESES

780

Subvencions entitats culturals
CRÈDIT EXTRAORDINARI

Euros
10.150,00€
500,00€
10.650,00€

Aquesta modificació es finança mitjançant BAIXA DE CRÈDITS :
Aplicació Pressupostària
9201.12009

Descripció
Retribucions bàsiques Secretaria
TOTAL BAIXA

Euros
10.650,00€
10.650,00€
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Tercer. Exposar-ho al públic, mitjançant la inserció de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini
de 15 dies, durant els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar reclamacions
davant del Ple de l’Ajuntament.
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Quart. Considerar l’expedient aprovat, definitivament, si no es presenten reclamacions en el termini establert
d’exposició al públic.
Cinqué. Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum per capítols en el Butlletí Oficial de la
Província.
Sisè. Considerar, als efectes d’allò previst en els articles 65.3 paràgraf segon i l’article 67.2 paràgraf segon de la
LGS, aquest acte de concessió com a base reguladora de la concessió. No obstant això, i per tal de detallar més
concretament els drets i les obligacions de ambdues parts, Associació i Ajuntament, en l’exercici de les seues
activitats, es faculta la Junta de Govern Local perquè, una vegada aprovada definitivament la modificació de
crèdits referida en el punt anterior, s’aproven els convenis reguladors de les subvencions esmentades. De
moment tan sols es podrà aprovar, en el seu cas, el conveni referit a La Lírica per comptar ja el Pressupost de
l’exercici 2016 amb la partida pressupostària i l’import total concedit.

4. PRECS I PREGUNTES
La Presidència obri el punt i es produeixen diferents preguntes i contestacions.
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; la qual es troba a les dependències de la Secretaria
Municipal.

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

La secretària general
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