ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
Lloc: Nau de la Cultura (sala de Plens)
Data: 26 de març de 2019
ASSISTENTS:

Sessió núm.: 04/2019
Hora: 20.10 a 22:45 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, incloent-hi, si de cas, els tractats
sense figurar en la convocatòria, són els del següent
ORDRE DEL DIA:
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Ordre del dia:
1. ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS [26-02-2019. M02/2019 Y 07-03-2019. M03/2019]. APROVACIÓ
2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1 Decrets d’Alcaldia: números 169/2019, de 1 de febrer, a 344/2019, de 28 de febrer
2.2 Actes de la Junta de Govern Local: de M7 (15-02-2019) a M10 (11-03-2019)
3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1 Acceptació de la delegació de competències efectuada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura
Esport de la Generalitat Valenciana en matèria d’Infraestructures Educatives en l’Ajuntament de Silla
3.2 Resolució al·legacions a la modificació del reglament de funcionament de la xarxa d’intercanvi comunitari
3.3 Moció de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
3.4 Moció del grup municipal Silla en Democràcia, sobre la pràctica del tir i arrossegament al poble de Silla
3.5 Moció del grup municipal Ciudadanos per a materialitzar la figura sanitària dels infermers escolars als centres
d’ensenyament de la C.V. i dotar-los de dispositius d’emergència en asfixia per entravessament
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4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
5. 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, es procedeix a tractar els assumptes de l’ordre del dia amb el resultat que tot seguit
s’indica.

1. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS [26-02-2019. M02/2019 Y 07-03-2019. M03/2019]. APROVACIÓ
Es dóna compte dels l’esborranys de les actes de la sessió ordinària del dia 26 de febrer de 2019 i la sessió
extraordinària del 7 de març de 2019, els quals s’han fet arribar als regidors i a les regidores amb anterioritat a la sessió.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es poden visualitzar les gravacions íntegres de les sessions plenàries i, en
particular, el debat sobre aquests punts de l’ordre del dia; els quals es troben a les dependències de la Secretaria
municipal.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb quinze vots a favor (5 PSOE, 1 COMPROMÍS, 1
SED, 1 EUPV, 4 PP, 1 ELS VERDS, 1 C’s, 1 E-2000), ACORDA:
Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de febrer de 2019 i la sessió extraordinària del 7
de març, introduint en l’esborrany de l’acta del dia 26 de febrer de 2019 l’esmena següent:
Corregir la votació dels membres assistents del Ple, que figura en el punt 3.1: Moció Grup Municipal Compromís: “Vaga
feminista pel dia de la dona, el 8 de març de 2019”:
- On diu: «quinze vots a favor (5 PSOE, 2 COMPROMÍS, 1 SED, 1 EUPV, 5 PP, 1 ELS VERDS), un vot en contra (C’s) i
una abstenció (1 E-2000)», ha de dir: «quinze vots a favor (5 PSOE, 2 COMPROMÍS, 1 SED, 1 EUPV, 5 PP, 1 ELS
VERDS), un vot en contra (1 E-2000) i una abstenció (1 C’s).»

2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1 Decrets d’Alcaldia: números 169/2019, de 1 de febrer, a 344/2019, de 28 de febrer
2.2 Actes de la Junta de Govern Local: de M7 (15-02-2019) a M10 (11-03-2019)
La Presidència obri el punt i es produeixen diferents preguntes i contestacions en relació amb els Decrets d’Alcaldia i els
acords de la Junta de Govern Local, aprovades a l’Ajuntament.
S’incorpora el regidor del grup polític COMPROMÍS, José Luís Melero Martí, a les 20:20 hores.
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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.
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat.

3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE
3.1 Acceptació de la delegació de competències efectuada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura
i Esport de la Generalitat Valenciana en matèria d’Infraestructures Educatives en l’Ajuntament de Silla
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament de Silla de data 25 de setembre de 2018, va acordar adherir-se al Pla de cooperació entre la
Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la
reforma i l’equipament de centres públics docents de la Generalitat establit mitjançant Decret Llei 5/2017, de 20
d’octubre de 2017, publicat al Diari Oficial de la generalitat Valenciana de 26 d’octubre de 2017.
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2.

L’Ajuntament de Silla sol·licità la inclusió en el programa de cooperació «Edificant» de quatre inversions, en un dels
centres públics d’Educació Infantil i Primària existents en el municipi (CEIP Sant Roc, CEIP El Patí, CEIP Reis
Catòlics, CEIP Lluís Vives), havent estat informades favorablement i validades totes elles, les quals es refereixen:



Actuació 46007967-99999-IND-SILLA-7464. CEIP Sant Roc. Rehabilitació integral del pavelló aulari infantil.
Implantació de l’ascensor de l’edifici de primària.



Actuació 46019805-99999-IND-SILLA-7465. CEIP El Patí. Remodelació del serveis higiènics de la zona infantil
i pati exterior. Instal·lació de la coberta al pati.



Actuació 46015678-99999-IND-SILLA-7466. CEIP Reis Catòlics. Adequació del sistema de calefacció de la
cuina. Renovació de la xarxa elèctrica.



Actuació 46014911-99999-IND-SILLA-7467. CEIP Lluís Vives. Rehabilitació integral de l’edifici. Implantació
d’un ascensor.

3. En data 6 de març de 2019 es rep en aquest Ajuntament la proposta de resolució del Conseller d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport de delegació de competències en matèria d’Infraestructures Educatives a l’ Ajuntament
de Silla per l’actuació: Adequació del sistema de calefacció de la cuina, renovació xarxa elèctrica del Centre CEIP
Reis Catòlics.
4. La secretària i la interventora han emés informe de data 12 de març de 2019.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents amb setze vots a favor (5 PSOE, 2 COMPROMÍS, 1
SED, 1 EUPV, 4 PP, 1 ELS VERDS, 1 C’s, 1 E-2000), ACORDA:
Primer.- Acceptar la delegació de competències efectuada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
de la Generalitat Valenciana, en matèria d’Infraestructures Educatives en l’Ajuntament de Silla, per a l’actuació
«adequació del sistema de calefacció de la cuina, renovació xarxa elèctrica del Centre CEIP Reis Catòlics» (codi
46015678), en virtut del que disposa el Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix el règim
jurídic de cooperació entre la Generalitat i les Administracions Locals de la Comunitat per a la construcció, ampliació,
adequació, reforma i l’equipament dels centres públics docents de la Generalitat, de conformitat amb els termes de la
citada norma i dels articles 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local i 146 de la Llei
8/2010, de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local, ratificant-se a l’acord del Ple de data 25 de setembre de 2018,
en el sentit de que no es faça us de la bestreta del finançament per part de l'Ajuntament, prevista en l'article 5.3 del
Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre de 2017.
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Segon.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport la memòria econòmica de cobertura de la
despesa de data 24 de gener de 2019, a la que fa referència en el punt tercer de la part dispositiva de la seua proposta.
Tercer.- Els termes del contingut i l’abast de la delegació s’ajustaran a la proposta de resolució del Conseller
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport rebuda en data 6 de març de 2019.
Quart.- Facultar a l’alcalde, Vicente Zaragozá Alberola, per a la signatura de quants documents resulten necessaris per
a l’execució del present acord, així com de la resta de documentació exigida en la normativa reguladora.
Cinquè.- Traslladar a aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a l’àrea tècnica i a l’àrea
d’intervenció.
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3.2 Resolució al·legacions a la modificació del reglament de funcionament de la xarxa d’intercanvi comunitari.
S’incorpora el regidor del grup polític PP, José Marcos Zaragozá Riera, a les 20:25 hores.

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament de Silla de 27 de novembre de 2018 va aprovar inicialment la modificació del Reglament de
funcionament de la Xarxa d’intercanvi comunitari “El Gallet” als articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, i 15.
2.

Així mateix va acordar sotmetre a informació publica i audiència a les persones interessades l’aprovació d’aquesta
modificació pel termini de 30 dies per la presentació de reclamacions i suggeriments.

3.

L’Edicte ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 15 de gener de 2019 i estarà exposat per
reclamacions i suggeriments fins el 26 de febrer de 2019.

4.

En data 26 de desembre de 2018, pel grup municipal Els Verds va interposar recurs de reposició respecte a la
modificació de l’article 5.2.
En aquestes al·legacions està en contra de la redacció de l’article 5 Persones usuàries que se proposa la següent
redacció:
Per a ser persona usuària de la plataforma s’haurà de complir amb els requisits següents:
- Ser persona física
- Haver complit 14 anys.
Motius: L’internés superior dels xiquets i xiquetes , la seua concreta vulnerabilitat, com persones en
desenvolupament, amb interessos i excepcions completament diferents, diferents processos en la presa de
decisions, percepcions de benefici i perjudici d’acord amb la Convenció dels drets del xiquet, defensor del menor i
un elemental sentit de precaució i prevenció.
Sol·licita modificar la redacció d’aquest article en aquest sentit
Per a ser persona usuària de la plataforma s’haurà de complir amb els requisits següents:
- Ser persona física
- Haver complit 18 anys.
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Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
 Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local (LBRL).
 Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades.
 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei
 Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (articles no derogats pel
 Reglament anterior) en aquesta data derogat per la LO 3/2018 de 5 de desembre, de PDPiGDD
2. Resulten d’especial rellevància pel que fa a l’objecte d’aquest assumpte els preceptes següents:
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Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Article 8 Condicions aplicables al consentiment del xiquet en relació amb els serveis de la societat de la informació
1. Quan s'aplique l'article 6, apartat 1, lletra a), en relació amb l'oferta directa a xiquets de serveis de la societat de
la informació, el tractament de les dades personals d'un xiquet es considerarà lícit quan tinga com a mínim 16 anys.
Si el xiquet és menor de 16 anys, tal tractament únicament es considerarà lícit si el consentiment el va donar o va
autoritzar el titular de la pàtria potestat o tutela sobre el xiquet, i només en la mesura en què es va donar o va
autoritzar.
Els Estats membres podran establir per llei una edat inferior a tals finalitats, sempre que aquesta no siga inferior a
13 anys.

 Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (articles no derogats pel
Reglament anterior).
Article 13 Consentiment per al tractament de dades de menors d'edat
1. Podrà procedir-se al tractament de les dades dels majors de catorze anys amb el seu consentiment, excepte en
aquells casos en els quals la Llei exigisca per a la seua prestació l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o
tutela.
En el cas dels menors de catorze anys es requerirà el consentiment dels pares o tutors.
 L’actual Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,
estableix :
Article 7 Consentiment dels menors d'edat
1. El tractament de les dades personals d'un menor d'edat únicament podrà fundar-se en el seu consentiment
quan siga major de catorze anys.
3. La Vicesecretaria – Interventora ha emés informe 10/2019 de data 13 de març de 2019 en el que proposa desestimar
les al·legacions presentades.

El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels membres assistents, amb 9 vots a favor (5 PSOE, 2 COMPROMÍS, 1 SED, 1
EUPV), 8 vots en contra (5 PP, 1 ELS VERDS, 1 C’S, 1 E-2000), ACORDA:
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Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal Els Verds respecte a la modificació de l’article 5.2.
del Reglament de funcionament de la Xarxa d’intercanvi comunitari “El Gallet” pels motius següents:
L’article 8 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu estableix que en relació amb l'oferta directa a xiquets de
serveis de la societat de la informació, el tractament de les dades personals d'un xiquet es considerarà lícit quan tinga
com a mínim 16 anys, encara que els Estats membres podran establir per llei una edat inferior a tals finalitats, sempre
que aquesta no siga inferior a 13 anys.
En cas de l’Estat espanyol l’article 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals estableix que el tractament de les dades personals d'un menor d'edat únicament podrà
fundar-se en el seu consentiment quan siga major de catorze anys.
Anteriorment a aquesta llei el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal establia a
l’article 13 que podrà procedir-se al tractament de les dades dels majors de catorze anys amb el seu consentiment,
excepte en aquells casos en els quals la Llei exigisca per a la seua prestació l'assistència dels titulars de la pàtria
potestat o tutela. En el cas dels menors de catorze anys es requerirà el consentiment dels pares o tutors.
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Segon. Aprovar definitivament la modificació del Reglament de funcionament de la Xarxa d’intercanvi comunitari “El
Gallet” als articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, i 15 i publicar el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província.
Aquesta modificació de l’Ordenança entrarà en vigor una vegada s’haja publica el text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província de Valencia, i haja transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, tal com preveu l’article 70.2 del mateix text legal.
Tercer. Traslladar aquest acord al Grup municipal Els Verds de l’Ajuntament de Silla.

3.3 Moció de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
Es dóna compte del contingut de la moció presentada per la FSMCV:
«Distingit/a, Sr./a Alcalde/ssa,
Amb motiu de la presentació de la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana (FSMCV) als premis Princesa d’Astúries en la categoria de les arts, des de la FSMCV creiem
que és una gran oportunitat per a reconèixer i visibilitzar a nivell internacional la gran labor social i cultural
fomentada des de les més de 550 Societats Musicals federades de la Comunitat Valenciana. Aquestes
agrupen a 200.000 associats, 60.000 alumnes i alumnes, 40.000 musicals i més de 600 centres educatius
musicals en tot el territori valencià.
Com saben, les Societats Musicals són un de les agents culturals amb més recorregut i importància del
territori valencià, que s’han convertit en els seus principals vertebradores culturals, concebudes com un
potent mecanisme de socialització i un vehicle que possibilita la participació, la formació, la pràctica
musical i la convivènciaen una realitat única en el mon.
Des de fa més de 50 anys, les societats musicals de la Comunitat Valenciana s'agrupen en la FSMCV,
entitat encarregada de l'estudi, foment i impuls de l'associacionisme musical valencià, promovent i
dignificant l’afició i pràctica de la música i proporcionant a la societat civil un mitjà de desenvolupament i
articulació cultural. Aquesta missió musical i cultural, ha sigut reconeguda per les entitats públiques
valencianes declarant la tradició musical popular valenciana, per les societats musicals, com Bé d'interès
Cultural Immaterial (Decret 68/2918, de 25 de maig del Consell).
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La FSMCV és conscient de la implicació dels ajuntaments amb les societats musicals, col·laboració sense
la qual seria molt difícil que el nostre col·lectiu haguera aconseguit l’alt nivell de desenvolupament i èxit que
presenta hui dia. Per açò, volem fer-los partícips d'aquest reconeixement SOL•LICITANT el suport i
adhesió dels diferents grups municipals i del ple del seu ajuntament a la candidatura de la FSMCV als
Premis Princesa d'Astúries en la categoria de les arts, segons el model adjunt.
Si desitgen que els enviem per e-mail el text del document d'adhesió perquè puguen
personalitzar-lo amb la capçalera i logo del s e u Ajuntament, no dubten a sol·licitar-lo al correu
electrònic fsmcv@fsmcv.org.
Agraint la seua disposició, quede a l'espera de la seua resposta.
Ben atentament,
Pedro M. Rodríguez i Navarro
President FSMCV
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Carta de adhesión a la candidatura de la Federación de Sociedades Musicales de la
Comunidad Valenciana a los Premios Princesa de Asturias
El abajo firmante, D/Dña.
con DNI/Pasaporte
de la entidad
con
N°
de
identificación

,

en su caso como representante
con

domicilio

en

Teniendo conocimiento de la candidatura de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad
Valenciana (FSMCV) a los Premios Princesa de Asturias en su categoría de Artes deseo, a través de la
presente, transmitir adhesión y apoyo expreso a dicha candidatura.
La FSMCV representa a las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana, una de las prácticas
culturales con más recorrido e importancia en el territorio valenciano. El sistema valenciano de sociedades
musicales está sustentado por más de 550 entidades voluntarias que, sin ánimo de lucro, mantienen más
de 600 centros educativos de música, cuentan con 200.000 personas asociadas, 40.000 músicos y
60.000 alumnas y alumnos, convirtiendo la música instrumental en uno de los principales vertebradores
culturales del territorio.
Se trata de entidades sin ánimo de lucro que tienen como finalidad la difusión y puesta en valor de la
música de banda. Las sociedades musicales, presentes en el 95% de los municipios de Alicante, Castellón
y Valencia de más de 500 habitantes, conforman un proyecto social y educativo único en el mundo y son
el principal agente cultural de la Comunidad Valenciana según los diversos estudios de la Universidad de
Valencia, teniendo por objeto la unión entre las asociaciones que la integran para promover, difundir, y
proteger la enseñanza y práctica de la música.
La acción pedagógica de las sociedades musicales ha creado en sus estructuras escuelas de música donde
se imparten diversas especialidades musicales que son la base fundamental para el desarrollo de los
diferentes grupos artísticos de las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana. Las que se nutren
de los músicos formados en nuestras escuelas, y que han supuesto desde una perspectiva social, la
posibilidad de que en muchos municipios se accediera a una formación cultural y musical de calidad.
Desde hace 50 años, la FSMCV aglutina a estos agentes culturales valencianos, velando por la mejora y
continuidad de la práctica musical amateur. Para ello, sus esfuerzos se han centrado en el estudio, la
innovación y la puesta en valor del sistema valenciano de sociedades musicales, consiguiendo que en la
actualidad encontremos más agrupaciones musicales que nunca en la Comunidad Valenciana.
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Entre las distintas labores llevadas a cabo por la FSMCV destaca la creación de tres congresos generales
contando con expertos en ramas como la educación, la gestión cultural y el asociacionismo, así como la
organización de espacios de interacción entre las sociedades musicales. El trabajo en la edición de
publicaciones como Música y Poble, revista con una treintena de años de trayectoria, y otros estudios y
libros editados con temas de carácter divulgativo o técnico y que han tenido como objeto de análisis el
hecho social, pedagógico y cultural que son las sociedades musicales en la Comunidad Valenciana, son
otros de los outputs obtenidos por la entidad.
La FSMCV, también cuenta con sus propias unidades artísticas, la Joven Banda Sinfónica, la Joven
Orquesta Sinfónica y la Banda Sinfónica de Mujeres, que se plantean como formaciones musicales de alto
rendimiento formadas por una selección de músicos de todas las sociedades musicales. De esta forma,
los jóvenes músicos tienen la oportunidad de trabajar bajo la dirección de distinguidos directores y
directoras, así como interpretar repertorios de alta calidad y dificultad junto a compañeros y compañeras
de otras localidades valencianas con los mismos intereses e inquietudes artísticas. Finalmente
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destacamos que la Federación, dentro de sus proyectos genera espacios para la igualdad de género,
donde se destaca la Banda de Mujeres cuya finalidad es afianzar el papel de la mujer tanto en todas las
vertientes que conlleva la música (dirección, interpretación, composición, gestión...).
La Federación busca mantener los altos estándares de calidad en sí misma y sus proyectos
internacionales. Para ello se mantiene en un proceso constante de evolución y proyección mundial que se
evidencia en su integración en instituciones de educación musical como las reuniones anuales de ISME
“International Socierty for Music Education" y una participación activa en foros internacionales como “The
Midwest Clinic” en Chicago, a la que ha asistido como expositora en cinco ocasiones. De igual manera ha
sido invitada a otros países como China, a través de la CASBE “China Association for Symphonic Band
and Ensembles". Así mismo, la FSMCV mantiene como linea de trabajo la colaboración internacional
mediante proyectos de ámbito europeos e internacionales. La linea de colaboración directa como países
como Colombia o República Dominicana permiten que la FSMCV ejerza un papel activo en la
transformación del modelo sociocultural de otros países aportando la visión de las sociedades musicales
de la comunidad valenciana al resto del mundo.
Por estas razones, considero que la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana
(FSMCV) reúne las condiciones necesarias para ser premiada por la Fundación Princesa de Asturias en
la categoría de las Artes, dada su importante labor y el papel crucial de la FSMCV en el desarrollo y
estructuración de este patrimonio intangible materializado en el movimiento asociativo musical
representado por las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana.
Firmado:

»

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb dèsset vots a favor (5 PSOE, 2 COMPROMÍS, 1 SED, 1
EUPV, 5 PP, 1 ELS VERDS, 1 C’s, 1 ESPAÑA 2000), aprova la moció presentada per la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana.

3.4 Moció del grup municipal Silla en Democràcia, sobre la pràctica del tir i arrossegament al poble de Silla
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta.
El grup polític municipal Silla en Democràcia presenta una proposta d’acord plenari, mitjançant escrit de data 12 de març
de 2019, amb registre d’entrada núm. 2.256, de 12/03/2019, que diu el següent:
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«El grup municipal «Silla en Democràcia» en l’Ajuntament de Silla, segons el que disposa el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per la seua aprovació la següent PROPOSTA D’ACORD
PLENARI SOBRE LA SUBVENCIÓ AL TIR I ARROSSEGAMENT.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els resultats de l’Enquesta Popular 2019 mostren un clar resultat en contra de la pràctica del tir i arrossegament al
nostre poble. La sensibilitat animal és clarament majoritària en Silla i considera esta pràctica un maltractament animal.
En coherència amb la voluntat popular lliurement expressada mitjançant la participació directa del veïnat, el Grup
Municipal Silla en Democràcia elevem a plenari la següent.
PROPOSTA D’ACORD
que consisteix en no executar l’aplicació pressupostària 3410 489 relativa a la subvenció al tir i arrossegament per cap
dels òrgans de govern de l’Ajuntament de Silla.»
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Així mateix, el grup municipal Silla en Democràcia, mitjançant escrit de data 13 de març de 2019, amb registre d’entrada
núm. 2.320, de 13/03/2019, que diu el següent:
«Ahir dimarts 12 vaig registrar proposta d’acord plenari amb número d’entrada 2256.
SOL·LICITE
Afegir un punt a la proposta d’acord de manera que la redacció quedaria de la següent manera:
PROPOSTA D’ACORD
Que consisteix en:
Primer: No executar l’aplicació pressupostària 3410 489 relativa a la subvenció al tir i arrossegament per cap dels
òrgans de govern de l’Ajuntament de Silla.
Segon: No donar permisos d’ocupació de la via pública a la pràctica del tir i arrossegament en el terme municipal de
Silla.»

El Ple de l’Ajuntament acorda votar per separat els dos punts que es presenten a la moció:
-

Punt Primer: No executar l’aplicació pressupostària 3410 489 relativa a la subvenció al tir i arrossegament
per cap dels òrgans de govern de l’Ajuntament de Silla:
El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels membres assistents, amb deu vots a favor, (5 PSOE, 2 COMPROMÍS, 1
SED, 1 EUPV, 1 ELS VERDS) i set vots en contra (5 PP, 1 C’s, 1 ESPAÑA 2000), aprova el primer punt de la
moció presentada pel grup municipal Silla en Democràcia.

-

Punt Segon: No donar permisos d’ocupació de la via pública a la pràctica del tir i arrossegament en el
terme municipal de Silla:
El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels membres assistents, amb quatre vots a favor, (1 SED, 2 COMPROMÍS, 1
ELS VERDS), dotze vots en contra (5 PSOE, 5 PP, 1 C’s, 1 ESPAÑA 2000) i una abstenció (1 EUPV), no aprova
el segon punt de la moció presentada pel grup municipal Silla en Democràcia.
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3.5 Moció del grup municipal Ciudadanos per a materialitzar la figura sanitària dels infermers escolars als
centres d’ensenyament de la C.V. i dotar-los de dispositius d’emergència en asfixia per engargussament
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Don Juan Fuster Vedreño, portaveu del Grup Municipal Ciudadanos Silla en este Ajuntament, presenta al Ple Municipal
per al seu debat i aprobació si procedeix, el següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Grup Municipal Ciudadanos-Silla arreplega el plantejament del Consell d’Infermeria de la Comunitat Valenciana
(CECOVA) en el sentit de sol.licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, la instauració de la figura
sanitària del professional d’infermeria escolar als centres educatius de la Comunitat Valenciana.
Segons ha informat CECOVA, la presència permanent d’un professional d’infermeria escolar al centre educatiu
afavoriria, junt a factors com la prevenció o el foment d’hàbits saludables, la tranquil.litat per a les famílies amb xiquets
amb malalties cròniques.
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El Consell d’Infermeria també insisteix en l’increment del nivell de seguretat i formació sanitària que suposaria la
presència d’un professional d’infermeria als col.legis.
No parlem d’un professional d’infermeria que es dedique a curar ferides i contusions, es tracta d’un professional
completament preparat per a desenvolupar funcions tals com el seguiment sanitari dels alumnes, prevenció de la salut,
promoció de bons hàbits i formació sanitària, ha explicat el CECOVA.
En la proposta s’exposa també la voluntat que el professional d’infermeria escolar participe, complementant-se amb els
educadors, en l’orientació en temes tan importants com l’alimentació, pràctica de l’esport, descans, conductes addictives
i educació sexual.
Este petició ha sorgit al conèixer l’aprobació per part del Parlament Andalús d’una proposició no de llei sobre la
implantació progressiva de la figura del professional d’infermeria escolar als col.legis durant el pròxim curs escolar
2017/18.
La proposta del CECOVA, dirigida al conseller Vicent Marzá, posa l’accent en els últims resultats obtinguts en els llocs
on s’ha instaurat, tant en la contribució d’assistència professional sanitària a l’alumnat com a la resta de la comunitat
educativa.
La iniciativa no és novedosa, com ya assenyala CECOVA, de fet en altres comunitats ja existeix esta figura com és el
cas d’Andalusia i la nostra comunitat que no pot estar en el vagó de cua d’esta proposta perquè va en joc la salut de les
vides dels nostres xiquets.
Als Estats Units, França i Suïssa ja tenen personal d’Infermeria als col.legis. Països de referència en tos els rànquings
de rendiment escolar. I sabem que a Madrid hi ha uns 500 infermeres escolars en centres públics. De fet Murcia té
signat també un conveni entre els responsables d’Educació i de Salut per a implantar esta mesura dels professionals
d’infermeria escolars.
A Andalusia, la iniciativa aprovada, que s’aplicarà de forma progressiva i estudi previ per les parts implicades en el
pròxim curs, sorgeix de la inquietud dels progenitors, que anomenaven a les associacions de pares i mares per tal de
reclamar personal sanitari en els centres escolars per a atendre als seus fills.
A més, la tercera causa de mort no natural a Espanya és per engargussament. En l’any 2017 van morir 2.336 persones
més per accidents de trànsit. Només ho superen els suïcidis i les caigudes. La Maniobra de Heimlich, és el mètode que
s’utilitza en aquests casos, però no tot el món la coneix i la sap aplicar. Actualment hi ha dispositius d’emergència per a
usar en aquests casos, que són realment econòmics i fàcils d’utilitzar.
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Per això, el Grup Municipal CIUDADANOS-SILLA, proposa al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprobació, el següent:

ACORD
PRIMER.- Instar al Govern Autonòmic de la Comunitat Valenciana i, en concret, a la o les conselleries afectades, a
estudiar la implantació de manera gradual i immediata en tots els centres escolars de la nostra geografia; de la figura
sanitària dels PROFESSIONALS D’INFERMERIA ESCOLARS.
SEGON.- Dotar a tots el centres escolars de dispositius mèdics antiengargussament, que atenguen les contingències
per emergències en asfixia que es puguen produir.»

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, ratifica la inclusió d’esta moció en el punt de l’ordre del
dia i acorda votar per separat els dos punts que es presenten:
SECRETARIA
Pl. del Poble, 1 ▪ 46460 SILLA (l’Horta Sud) ▪ Tel. 961219790 ▪ Fax 961212223 ▪ secretaria @silla.es ▪ www.silla.es ▪ CIF P4623200E

11

-

Punt Primer: Instar al Govern Autonòmic de la Comunitat Valenciana i, en concret, a la o les conselleries
afectades, a estudiar la implantació de manera gradual i immediata en tots els centres escolars de la
nostra geografia; de la figura sanitària dels Professionals d’infermeria escolars:
El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels membres assistents, amb catorze vots a favor, (5 PSOE, 1 SED, 1
EUPV, 5 PP, 1 ELS VERDS, 1 C’s) i l’abstenció de tres vots (2 COMPROMÍS, 1 ESPAÑA 2000), aprova el primer
punt de la moció presentada pel grup municipal Ciudadanos Silla.

-

Punt Segon: Dotar a tots el centres escolars de dispositius mèdics antiengargussament, que atenguen
les contingències per emergències en asfixia que es puguen produir:
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, amb dèsset vots a favor, (5 PSOE, 2
COMPROMÍS, 1 SED, 1 EUPV, 5 PP, 1 ELS VERDS, 1 C’s, 1 ESPAÑA 2000), aprova el segon punt de la moció
presentada pel grup municipal Ciudadanos Silla.

4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
No es presenta cap.

5. PRECS I PREGUNTES
No es presenta cap

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

L’alcalde president

La secretària general
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