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

Llar dels Jubilats (saló d’actes)
26 de juliol de 2011

ASSISTENTS:

Sessió núm.:
Hora:

10/2011
de 20.30 a 01.10 h

President: Serafín Simeón Peris (PP)

Regidors i regidores:
Grup municipal Partit Popular (PP)

Grup municipal Espanya-2000 (E-2000)

Alfonso Benaches Riera (portaveu)
Mª Visitación Carrión Jiménez
Amada Garrido Cifuentes
Isidro Luis Prieto Giner
José Marcos Zaragozá Riera
Carlos Primo Giménez
Mª Pilar Bermell Espuig

Andrés Vicent Zaragozá (portaveu)
José Alejandro Serrador Ferrer
Grup municipal Els Verds (VERDS)

Antonio Navarro Ruiz (portaveu)
Grup municipal Bloc-Coalició Compromís (BLOC)

José Luís Melero Martí (portaveu)

Grup municipal Socialista (PSOE)
Grup municipal Esquerra Unida del PV (EUPV)

Vicente Zaragozá Alberola (portaveu)
José Iván Cuenca Navarro
Josefina Vicenta Zaragozá Naranjo
José Felipe García Iborra

Valentín Mateos Mañas (portaveu)
REGIDORS/ES ABSENTS:

Secretari/a: J. Lluís Blanco Vega
Interventor/a: Manuela Montero Mouriz
A Silla, al lloc, la data i l’hora indicats, es reuniren les persones relacionades, en la condició que per a
cadascuna s’assenyala, per tal de realitzar sessió prèviament convocada. Els assumptes tractats,
incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria, són els del següent
ORDRE DEL DIA:
1r. Acta de la sessió anterior [28.06.2011]
2n. Assumptes a tractar i debatre
2.1. Comissions informatives: atribució de l’Àrea de RRHH a la CI d’Interior: aprovació
2.2. Representants municipals als òrgans col·legiats: designacions pendents
2.3. Modificació puntual RLT: aprovació
2.4. Acord ~ Modificació condicions de treball del personal del Conservatori: ratificació
2.5. Informe sobre la situació econòmica de l’Ajunt ament: donar compte
2.6. Compliment de la Llei ~ Morositat de les entitats locals.: donar compte
2.7. Normes ~ Finançament de medicaments no coberts per la SS (Targeta daurada): derogació
2.8. Proposta d’acord ~ Reivindicar una reforma de la LOREG
2.9. Proposta d’acord ~ Modificació de la Llei Hipotecària
2.10. Proposta d’acord ~ Solució problemàtica de l’accés rodat al final de l’av. d’Alacant
2.11. Proposta d’acord ~ Eliminació parcial del carril-bici
3r. Assumptes no inclosos a l’ordre del dia
4t. Control de l'actuació dels òrgans municipals
4.1. Resolucions municipals: Decrets [398/11-646/2011] i JGL [18/11–29/11]
4.2. Intervencions i preguntes
----------------- // -------------------

Oberta la sessió, la Presidència, de conformitat amb el que la Corporació Local té acordat, demana
començar la sessió amb un minut de silenci en manifestació de repulsa de la violència de gènere.
Finalitzat el minut de silenci el portaveu del grup PSOE manifesta que caldria manifestar el rebuig
pels atemptats recentment ocorreguts a la ciutat d’Oslo. Tots els presents manifesten la seua
conformitat. El portaveu del grup E-2000 manifesta que també caldria manifestar el rebuig pels
atemptats del 11M.

1r. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’informa de l’esborrany de l’acta resultant de la sessió celebrada el dia 28 de juny del 2011, la qual
s’ha fet arribar als regidors amb anterioritat a la celebració de la sessió per al seu coneixement. El
portaveu del grup VERDS assenyala que a l’esborrany, al punt 2.9 de l’ordre del dia, figura que el seu
grup va votar a favor de la creació de la Junta de Portaveus, quan, per congruència, van votar en
contra.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 28 de juny del 2011, tot introduinthi l’esmena consistent a reflectir que del grup VERDS va votar a favor de la creació de la Junta de
Portaveus.

2n. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE
2.1. Comissions informatives: atribució de l’Àrea de RRHH a la CI d’Interior: aprovació
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
No es planteja cap debat.
Ateses les consideracions següents:
1.
-

Resulta d’aplicació la següent normativa:
Llei 7/1985, de bases del règim local
Llei 8/2010, de la Generalitat Valenciana, de règim local de la Comunitat Valenciana
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals

2. S’estima que resulta més adient incloure el tractament dels assumptes de l’Àrea de Recursos
Humans a la Comissió Informativa d’Interior, que no a la d’Economia conformement figura a l’acord
del Ple de data 28 de juny de 2011.
3. Correspon al Ple de l’Ajuntament resoldre.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Modificar la relació de matèries a tractar per cadascuna de les quatre Comissions Informatives
creades per acord del Ple extraordinari d’organització de data 28 de juny de 2011, en el sentit
d’incloure el tractament dels assumptes de l’Àrea de Recursos Humans a la Comissió Informativa
d’Interior i no a la d’Economia tal com hi figurava.

2.2. Representants municipals als òrgans col·legiats: designacions pendents
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
S’inicia un debat amb intervencions dels portaveus del grups EUPV, VERDS i E-2000, sobre
manifestacions realitzades en relació amb el suport, o no, a les votacions de l’anterior sessió plenària
de les propostes de designació de representants municipals en els diferents òrgans col·legiats.
A 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.

Abans de procedir a les diferents votacions, esclareix l’objecte de cadascuna d’elles.
Finalitzat el debat i ateses les consideracions següents:
1.
-

Resulta d’aplicació la següent normativa:
Llei 7/1985, de bases del règim local
Llei 8/2010, de la Generalitat Valenciana, de règim local de la Comunitat Valenciana
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
Estatuts, reglaments i resta de la normativa reguladora de cadascun dels ens, organismes i òrgans
amb representació d’aquesta Corporació Local

2. Correspon i/o s’estima adient que el Ple de l’Ajuntament resolga.
Seguidament s’arreplega el resultat de les diferents votacions realitzades.

A) El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: quinze a favor, PP (8), PSOE (4), E-2000 (2) i BLOC
(1); una abstenció, de VERDS (1), i un en contra, de EUPV (1); ACORDA:
Primer. Determinar, en aplicació dels acords aprovats a eixe respecte a la sessió plenària de data 28
de juny de 2011 i sense alterar el resultat de les diferents votacions realitzades, els representants
d’aquesta Corporació Local en cadascun dels organismes/entitats/òrgans que seguidament figuren,
en la forma que per a cadascun d’aquests s’hi indica:

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA DE SILLA
CONDICIÓ
President (alcalde)
Vicepresident primer (reg. Educació)
Vocal designat per l’equip de govern
Vocal designat per l’equip de govern
Vocal designat per l’equip de govern
Vocal designat pel grup PP
Vocal designat pel grup PSOE
Vocal designat pel grup E-2000
Vocal designat pel grup VERDS
Vocal designat pel grup BLOC
Vocal designat pel grup EUPV

art. Estatuts

9
9
9 i.f.
9 i.f.
9 i.f.
8
8
8
8
8
8

TITULAR
Serafín Simeón Peris
Alfonso Benaches Riera
José Marcos Zaragozà Riera
Mª Pilar Bermell Espuig
Carlos Primo Giménez
Mª Visitación Carrión Jiménez
Josefina Zaragozá Riera
Andrés Vicent Zaragozá
Julio Ferrer Zaragozá
Iván Brull Pons
José Sanramón Primo

SUPLENT

Amada Garrido Cifuentes
Isidro L. Prieto Giner

Felipe García Iborra
Alejandro Serrador Ferrer
Leticia Simó Baena
Enric Muñoz Amigó
Isidoro López Balibrea

ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS (EMSHI)
CONDICIÓ

TITULAR

SUPLENT

Vocal

Isidro Prieto Giner

José Marcos Zaragozá Riera

ENTITAT METROPOLITANA DE TRACTAMENT DE RESIDUS (EMTRE)
CONDICIÓ

TITULAR

SUPLENT

Vocal

Iván Cuenca Navarro

Vicente Zaragozá Alberola

CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS
CONDICIÓ

TITULAR

SUPLENT

Vocal

Vicente Zaragozá Alberola

Iván Cuenca Navarro

JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE L’ALBUFERA
CONDICIÓ

TITULAR

SUPLENT

Vocal

Carlos Primo Giménez

Alfonso Benaches Riera

FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT
CONDICIÓ
TITULAR
Vocal

Mª Pilar Bermell Espuig

SUPLENT
Amada Garrido Cifuentes

XARXA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT
CONDICIÓ

TITULAR

SUPLENT

Vocal

Josep L. Melero Martí

Alfonso Benaches Riera

CONSORCI XARXA JOVES NET
CONDICIÓ
Vocal

TITULAR

SUPLENT

Mª Visitación Carrión Jiménez

Josep. L. Melero Martí

CONSORCI D’ESPORTS DE L’HORTA
CONDICIÓ
TITULAR
Vocal

Alejandro Serrador Ferrer

XARXA D’ENTITATS LOCALS+BIODIVERSISTAT” 2010
CONDICIÓ
TITULAR
Vocal

Josefina Zaragozá Naranjo

XARXA ESPANYOLA DE CIUTATS PEL CLIMA DE LA FEMP
CONDICIÓ
TITULAR
Vocal

Carlos Primo Giménez

SUPLENT
Andrés Vicent Zaragozá

SUPLENT
Felipe García Iborra

SUPLENT
Marcos Zaragozá Riera

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
CONDICIÓ

TITULAR

SUPLENT

President (~ alcalde)
Vocal (~ reg. Educació)

Serafín Simeón Peris
Alfonso Benaches Riera

José M arcos Zaragozá Riera
Amada Garrido Cifuentes

CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES
CONDICIÓ

TITULAR

SUPLENT

Vocal CEIP Verge dels Desemparats
Vocal CEIP El Patí
Vocal CEIP Lluís Vives
Vocal CEIP Reis Catòlics
Vocal Sagrada Família
Vocal CEIP Sant Roc
Vocal IES Enric Valor
Vocal IES Sanchis Guarner
Vocal CEPA

Amada Garrido Cifuentes
Eva Mª Casanova Alfonso
Enric Muñoz Amigó
Mª T rinidad Martínez Jiménez
Mª Visitación Carrión Jiménez
VALENTÍN MATEOS MAÑAS
Alfonso Benaches Riera
Josefina Zaragozá Naranjo
Mª Pilar Bermell Espuig

Carlos Primo Giménez
Ana Riveira Dempere
M aría M uñoz Lluesa
Vicente Zaragozá Alberola
Amada Garrido Cifuentes
Candelaria García Fernández
Mª Pilar Bermell Espuig
Felipe García Iborra
Amada Garrido Cifuentes

CONSELL LOCAL AGRARI
CONDICIÓ
President (alcalde/essa)
Vicepresident /regidor Agricultura)
Representant del grup PSOE
Representant del grup E-2000
Representant del grup VERDS
Representant del grup BLOC
Representant del grup EUPV

Art. Estatuts

8
8
9 (– vot)
9 (– vot)
9 (– vot)
9 (– vot)
9 (– vot)

TITULAR
Serafín Simeón Peris
Alfonso Benaches Riera
Iván Cuenca Navarro
Andrés Vicent Zaragozá
Antonio Navarro Ruiz
Josep L. Melero Martí
Valentín Mateos Mañas

SUPLENT
Isidro Prieto Giner
Marcos Zaragozá Riera
Vicente Zaragozá Alberola
Alejandro Serrador Ferrer
-

JUNTA LOCAL FALLERA
CONDICIÓ

TITULAR

SUPLENT

Vocal

Serafín Simeón Peris

Amada Garrido Cifuentes

JUNTA D’USUARIS DEL PORT DE SILLA
CONDICIÓ
Vocal (alcalde/ssa)
Vocal (regidor/a Medi Ambient)

Art. Reglament

11
11

TITULAR
Serafín Simeón Peris
Alfonso Benaches Riera

SUPLENT
Carlos Primo Giménez
José Marcos Zaragozá Riera

CONSELL SILLA 2015
CONDICIÓ
Vocal designat pel grup PP
Vocal designat pel grup PSOE
Vocal designat pel grup E-2000
Vocal designat pel grup VERDS
Vocal designat pel grup BLOC
Vocal designat pel grup EUPV

TITULAR

SUPLENT

Amada Garrido Cifuentes
Vicente Zaragozá Alberola
Andrés Vicent Zaragozá
José Antonio Antich Fernández
Ángel Pérez Colomina

Mª Visitación Carrión Jiménez
Josefina Zaragozá Naranjo
Alejandro Serrador Ferrer
Ana Maria Moreno Núñez
Josep Zaragozá M iralles

Federico Iglesias Serrano

Juan Antonio Mateos Hidalgo

Art.
Reglament

3 i 13
3 i 13
3 i 13
3 i 13
3 i 13
3 i 13

CONSELL LOCAL DE MEDI AMBIENT
CONDICIÓ

Art.
Reglament

President (alcalde/ssa)
Vicepresident (regidor/a Medi Ambient)
Vocal designat pel grup PSOE
Vocal designat pel grup E-2000
Vocal designat pel grup VERDS
Vocal designat pel grup BLOC
Vocal designat pel grup EUPV

13
19
-

TITULAR

SUPLENT

Serafín Simeón Peris
Alfonso Benaches Riera
Felipe García Iborra
Andrés Vicent Zaragozá
JaumeNavarro Fernández
Ana Perpiñá Zaragozá

Carlos Primo Jiménez
José Marcos Zaragozá Riera
Iván Cuenca Navarro
Alejandro Serrador Ferrer
Ruben Escudero Muñoz
José Luis Melero Martí

Vicente García Rubio

José Mª Zaragozá Planells

CONSELL DE LA DONA
CONDICIÓ
Regidora de Benestar
Vocal designat pel grup PP
Vocal designat pel grup PSOE
Vocal designat pel grup E-2000
Vocal designat pel grup VERDS
Vocal designat pel grup BLOC
Vocal designat pel grup EUPV

Art.
Reglamewnt

2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1

TITULAR

SUPLENT

Mª Pilar Bermell Espuig
Amada Garrido Cifuentes
Josefina Zaragozá Naranjo
Ana Riveira Dempere
Ana Maria Benaches Porcel
Luis González Simeón
Teresa Badenes M artí

Mª Visitación Carrión Jiménez
Mª Visitación Carrión Jiménez
Trinidad Jiménez
Eva Casanova Alfonso
Esperanza Díaz Barriga
Ana Perpiñá Zaragozá
Raquel Hernández Serrano

B) El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: quinze a favor, de PP (8), PSOE (4), E-2000 (2) i
BLOC (1), i dues abstencions, de VERDS (1) i EUPV (1); ACORDA:
Primer. Aprovar, de conformitat amb l’entrada en vigor de la Llei 8/2010, de règim local de la CV, la
qual modifica el règim de representació en el Ple de les Mancomunitats dels municipis que la integren;
la designació com a segon vocal de l’Ajuntament de Silla al Ple de la Mancomunitat de l’Horta Sud, de
José Marcos Zaragozá Riera.
Segon. Traslladar aquest acord a l’entitat o organisme corresponent.

C) El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: deu a favor, de PP (8) i E-2000 (2); cinc
abstencions, de PSOE (4) i BLOC (1), i dos en contra, de VERDS (1) i EUPV (1); ACORDA:
Primer. Aprovar la designació dels representants d’aquesta Corporació Local en l’”Associació
Internacional de Ciutats Educadores”, en la forma següent:
CONDICIÓ
Vocal (regidor/a Educació)

TITULAR
Alfonso Benaches Riera

SUPLENT
Andrés Vicent Zaragozá

Segon. Traslladar aquest acord a l’entitat o organisme corresponent.

Es fa constar, expressament, als efectes oportuns, que els designats han presentat en aquest
ajuntament les declaracions d’incompatibilitat i de béns a l’efecte del registre d’interessos d’aquesta
corporació.

2.3. Modificació puntual RLT: aprovació
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Al torn de preguntes prèvies, es pregunta per la variació en l’import de les retribucions. Seguidament
s’inicia un debat amb dos torns d’intervencions per a cada grup. L’alcalde comenta que properament
es resoldrà sobre l’Agència Municipal d’Habitatge i Mobilitat. El portaveu del grup EUPV demana que
es faça un estudi global de tot el personal municipal i que no es facen propostes sobre llocs de treball
concrets i determinats, amb noms i cognoms darrere.
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 consideracions següents:
1. L’expressió de la facultat d’organització que la normativa de règim local atorga als ajuntaments és
la possibilitat d’ajustar l’estructura administrativa als designis polítics. Des d’aquesta perspectiva, i
com a projecció del nou govern municipal constituït en el mes de juny, s’hi troba el plantejament de
modificar l’organigrama administratiu municipal, adequant-lo a un model organitzatiu de caire clàssic,
tractant d’aconseguir una major optimització dels recursos econòmics i personals i que porta com a
conseqüència la supressió de la figura de la Gerència municipal, sense perjudici del funcionari fins ara
adscrit a aquesta tasca, que serà destinat a altres comeses professionals, considerades més adients
en l’actual moment.
2. El canvi que s'ha exposat resulta d'implementació relativament senzilla, si s'atén al procediment
existent en el mateix Ajuntament de Silla. L'entitat disposa de la seua pròpia relació de llocs de treball
(RLT) instrument de gestió comprensiu de la seua estructura organitzativa a tenor de l'article 73 de
l'EBEP. La RLT en vigor, publicada en el BOP núm. 111, de 12 de maig de 2003, va ser modificada el
2005 per a incloure l’adequat perfil lingüístic dels llocs de treball. Al temps, l'Ajuntament de Silla
disposa del seu propi Reglament de Gestió de la Relació de Llocs de Treball (BOP núm. 285, d'1 de
desembre del 2003), amb l'objectiu de garantir que una eina tan rellevant de la política de personal es
trobe permanentment adaptada a la realitat local i a les necessitats dels serveis públics com a
garantia d'eficàcia en el seu funcionament (art. 2n). Així les coses, l'article 29 d'aquest Reglament
disposa que, en tot moment, per necessitats organitzatives es podran efectuar modificacions en els
llocs de treball, preveient un procediment transparent, en el qual es justifique la motivació de la
variació i la prèvia negociació de la proposta en el si de la Mesa de Negociació, amb anterioritat que
la modificació siga sotmesa al Ple de l'Ajuntament.
3. Resta assenyalar que la modificació proposada no suposa ampliació de plantilla neta, ja que en la
plantilla hi ha llocs i places vacants de categoria adequada, enquadrada en la Subescala Tècnica
d’Administració General.

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: tretze a favor, de PP (8), E-2000 (2), VERDS (1), BLOC
(1) i EUPV (1), i quatre abstencions, de PSOE (4); ACORDA:
Primer. Modificar el lloc de treball amb codi EC-35, “Gerent”, que passarà a denominar-se “Tècnic de
Serveis Jurídics i Modernització”. Les retribucions complementàries associades al lloc de treball seran

les següents: complement de destinació, el 28, i complement específic mensual, l'A28A. La forma de
provisió del lloc serà la de concurs.
Els requisits d'exercici són els següents: plaça reservada a la Subescala Tècnica d’Administració
General, i es demana com a formació específica la informàtica de nivell d’usuari, el Grau Mitjà de
Valencià i experiència com a funcionari de carrera en gestió d’expedients de nivell superior i de
projectes de modernització.
Les funcions són les següents:
MISSIÓ: Dirigir, programar, gestionar, coordinar, estudiar, assessorar i proposar aquelles funcions de
caràcter administratiu de nivell superior comuns a l’activitat administrativa.
COMESES:
1. Elaborar informes administratius i jurídics de nivell superior relacionats amb els expedients
gestionats per l’ajuntament.
2. Estudiar, assessorar i impulsar expedients administratius relacionats amb la contractació
d’obres i serveis, així com qualsevol altre que requerisca coneixements de gestió
administrativa municipal
3. Impulsar els projectes municipals de modernització de l’Administració municipal, referits a
processos i procediments administratius, qualitat de serveis, atenció al ciutadà
o
administració electrònica
4. Qualsevol altra tasca de col·laboració o assistència tècnica, coordinació o gestió de programes
transversals que li siga assignada
Segon. Publicar aquesta modificació puntual de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Silla,
en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que procedisca.

2.4. Acord ~ Modificació condicions de treball del personal del Conservatori: ratificació
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
S’inicia un debat amb dos torns d’intervencions per a cada grup. El portaveu del grup VERDS demana
la retirada del punt i assenyala que, de prosperar la proposta d’acord, el seu grup ho recorrerà.
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.

Sotmesa a votació la petició de retirada del punt, aquesta resulta rebutjada amb els vots següents:
deu en contra, de PP (8) i E-2000 (2); sis abstencions, de PSOE (4), BLOC (1) i EUPV (1) , i un a
favor, de VERDS (1).

Finalitzat el debat i ateses les consideracions següents:
1. Amb data 18 de juliol de 2011 s’ha signat l’Acord de mesures extraordinàries de modificació de
condicions de treball del personal al servei de l’organisme autònom Conservatori Professional de
Música de Silla, el text original del qual consta a l’expedient.
2. A l’expedient consta informe emés pel cap de Recurs Humans.
3. L’article 15 dels Estatuts de l’organisme autònom Conservatori Professional de Música de Silla,
estableix:
«Atribuciones.
Artículo 15. Corresponderá a la corporación municipal en Pleno, el ejercicio de las siguientes funciones de tutela y
control:
.../...
Aprobación de la plantilla de plazas, la relación de puestos de trabajo y la oferta de empleo pública del personal
del organismo autónomo local, así como el resto de normas reguladoras de las condiciones de trabajo, y se
requerirá su autorización previa para cualquier contratación y nombramiento, así como para la modificación de
cualquier elemento de la relación de servicios.»

4. El marc jurídic laboral aplicable és el constituït per l’Estatut dels Treballadors (Reial decret llei
1/1995, de 24 de març i les seues modificacions, especialment la més recent, operada per la Llei
35/2010, de 17 de setembre, de modificacions urgents per la reforma del mercat de treball); per
l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP, articles 7 i 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril) i pel vigent
Conveni col·lectiu per al personal de l’organisme autònom local Conservatori Professional de Música
de Silla (BOP núm. 71, de 25 de març de 2009).
Resulta d’assenyalar que el mateix Conveni col·lectiu que regeix les relacions laborals del personal
del Conservatori preveu, en el seu article 15, la modificació de les condicions de treball. Així diu:
“Els òrgans de govern de l’organisme autònom podran acordar modificacions substancials de les condicions de
treball, de caràcter individual o col·lectiu, quan existisquen provades raons tècniques, d’eficiència organitzativa o
de millor prestació del servei públic docent, d’acord amb el que preveu l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors.
S’entendrà que concorren les causes invocades en l’apartat anterior quan l’adopció de les mesures proposades
contribuïsquen a millorar la prestació del servei en l’àmbit de l’organisme autònom, a través d’una millor
organització dels seus recursos.
La gerència del centre, donant compte a la Comissió Paritària i al Consell Rector, podrà acordar motivadament la
modificació individual de les condicions de treball, derivades d’una matrícula insuficient en l’assignatura de què es
tracte, per a la qual cosa es requerirà la seua notificació al treballador en un termini de quinze dies previs a la
seua entrada en vigor”

5. El mateix text de l’acord arreplega les causes que motiven l’aprovació de l’ac ord, tot assenyalant -hi
la greu situació econòmica de l’Ajuntament que obliga a la revisió dels serveis no obligatoris, una
matrícula insuficient que justifique el manteniment de determinades matèries per al curs escolar 20112012 i l’existència de possibilitats, dins del marc normatiu laboral, d’adoptar-ne mesures que
redueixen, flexibilitzen i adeqüen les obligacions laborals anteriorment vigents, a la situació actual.
6. La tramitació de l’acord s’ha ajustat al que es preveu a l’efecte a la normativa laboral.
7. S’estima oportú, adient i, fins i tot, necessari ratificar l’acord.
8. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.
9. Les regidories d’Educació i de Recurs Humans, conjuntament, han formulat proposta d’acord.

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: huit a favor, de PP (8); set abstencions, de PSOE (4),
E-2000 (2) i BLOC (1), i dos en contra, de VERDS (1) i EUPV (1); ACORDA:
Primer. Ratificar, íntegrament, el text de l’«Acord de mesures extraordinàries de modificació de
condicions de treball del personal al servei de l’organisme autònom “Conservatori professional de
música de Silla”», signat amb representants dels empleats de l’organisme autònom, amb data 18 de
juliol de 2011.
Segon. Donar aprovació a la modificació de tots aquells documents administratius i/o laborals que
resulten afectats pel contingut de l’acord aprovat; tot requerint dels serveis municipals que continuen i
completen la seua tramitació fins a la seua aprovació definitiva i entrada en vigor.
Tercer. Autoritzar Serafín Simeón Peris, en la condició d’alcalde de la Corporació Local de Silla i en la
de president de l’organisme autònom Conservatori Professional de Música de Silla”, per a la firma de
tots aquells documents escaients per a donar compliment íntegrament al contingut d’aquest acord.

Abans del tractament del següent punt l’alcalde proposa, i tots els regidors assenteixen, tractar
conjuntament els dos següents punts de l’ordre del dia.

2.5. Informe sobre la situació econòmica de l’Ajuntament: donar compte
Es dóna compte de l’informe de la Intervenció, de data 6 de juliol de 2011, sobre la situació
econòmica de l’Ajuntament.

La interventora dóna compte del contingut de l’informe, emés amb data 6 de juliol de 2011, sobre la
situació econòmica de l’Ajuntament del Silla, còpia del qual s’ha posat a disposició dels regidors.
Posteriorment contesta les preguntes que sobre aquest plantegen els regidors.
Seguidament s’inicia un debat amb diferents intervencions. El portaveu del grup E-2000 demana que
conste en l’acta que demanarà dades sobre la prescripció de drets a favor de l’Ajuntament: imports,
conceptes, dates i responsabilitats.
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.
Tots els presents queden assabentats de l’informe de la Intervenció Municipal de data 6 de juliol de
2011, sobre la situació econòmica de l’Ajuntament.

2.6. Compliment de la Llei ~ Morositat de les entitats locals: donar compte
Es dóna compte dels informes de la Intervenció, de data 15 de juliol de 2011 sobre la situació del
compliment de la Llei de prevenció de la morositat de les EE.LL.
La interventora comenta la normativa legal així com dels problemes per a donar eixa informació
depurada. Que la situació de la informació econòmica de l’Ajuntament no permet facilitar la informació
relativa a les factures pendents de reconeixement de l’obligació de pagament que la Llei 3/2004, de
mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials, obliga a donar periòdicament al
Ple de l’Ajuntament. Assenyala que les dades que ara, sense cap depuració, resulten de la informació
econòmica municipal disponible en la situació actual, donen unes xifres d’obligacions pendents de
pagament molt més grans de les que realment estan pendents. Assenyala que tan sols es poden
certificar les dades ja reflectides a l’informe sobre la situació econòmica de l’Ajuntament al qual s’ha
fet referència en el punt anterior de l’ordre del dia d’aquesta sessió plenària. Així es pot informar amb
exactitud que hi ha factures pendents d’aplicar, per import de 538.063,36 €, corresponents a l’exercici
2010 i per import de 128.264.47 €, corresponents a l’exercici 2011. Que dels exercicis anteriors les
xifres correctes de les factures pendents d’aplicar no es poden concretar per la manca de depuració
de la informació. Posteriorment contesta les preguntes que sobre aquest informe plantegen els
regidors.
Seguidament s’inicia un debat amb diferents intervencions.
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.
Tots els presents en queden assabentats dels dos informes de la Intervenció Municipal, de data 15 de
juliol de 2011, sobre la situació del compliment de la Llei de prevenció de la morositat de les EE.LL. a
l’Ajuntament de Silla, quant a factures pendents de comptabilitzar i quant a factures comptabilitzades,
pendents de pagament a la Tresoreria municipal.

2.7. Normes ~ Finançament de medicaments no coberts per la SS (Targeta daurada): derogació
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
S’inicia un debat amb dos torns d’intervencions per a cada grup. La regidora de Benestar dóna lectura
a l’informa tècnic del cap d’Àrea. El portaveu del grup PSOE proposa que s’adopten mesures
alternatives a la derogació com ara la creació d’una bases de dades que permeta determinar les
persones que fan un mal ús de la targeta, l’aplicació de barems atenent als nivells de renda o la
modificació del sistema en el sentit que les receptes siguen expedides pel metge de la plantilla
municipal. El secretari informa que aquesta proposta no podria aprovar-se sense estudiar i informar,
prèviament, la seua viabilitat tècnica i jurídica.
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.

Sotmesa a votació la petició de confecció d’una proposta d’acord alternativa a la derogació, aquesta
resulta rebutjada amb els vots següents: huit en contra, de PP (8); cinc abstencions, de E-2000 (2),
VERDS ()1), BLOC (1) i EUPV (1) , i quatre a favor, de PSOE (4).
Finalitzat el debat i ateses les consideracions següents:
1. Per acord del Ple de l’Ajuntament de Silla de data 28 de març de 2000, es va aprovar el
finançament del 100% dels medicaments afectats pel Reial Decret 1663/1998, sobre ampliació de la
relació de medicaments exclosos del finançament a càrrec a fons de la Seguretat Social. Es van
aprovar les normes reguladores d’aquesta mesura i el conveni a signar amb els titulars d’oficines de
farmàcia al municipi per a la gestió i l’aplicació de les normes aprovades.
2. Amb data 4 de juliol de 2000, amb la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província numero 157,
van entrar en vigor les normes reguladores aprovades pel Ple.
3. L’any 2004, a proposta de la regidoria de Salut Pública es va modificar el règim de finançament
dels medicaments, tot fixant l import a finançar per l’Ajuntament en el 50% del cost.
4. L’any 2007, a proposta de la regidora de Benestar Social, es va modificar el règim de finançament
dels medicaments, tot fixant l import a finançar per l’Ajuntament en el 100% del cost.
5. Amb data 14 de juliol de 2011 s’ha emés informe tècnic el cap de l’Àrea de Benestar, en què
s’assenyala que totes les malalties a les quals es dirigeixen els medicaments afectats pel Reial decret
1663/1998, estan sent tractades amb altres medicaments S Í finançats per la Seguretat Social, amb
total garantia mèdica.
6. Amb data 6 de juliol de 2011 s’ha emés informe per la Intervenció sobre la greu i preocupant
situació econòmica de l’Ajuntament, tot assenyalant-hi la necessitat d’adoptar-ne mesures de
reducció de la despesa municipal.
7. La situació econòmica de l’Ajuntament, reflectida a l’informe de la Intervenció municipal de data 6
de juliol, fa inviable que l’Ajuntament continue suportant el cost econòmic d’una mesura que, a més
de no incloure’s dins de l’àmbit de les competències municipals, resulta que –malgrat el seu elevat
cost per a les arques municipals–, no repercuteix en una millora de l’atenció sanitària dels veïns de
Silla, tal com resulta dels informes del personal del sector sanitari sobre aquestes mesures.
8. La regidora de Benestar ha formulat proposta d’acord.
9. Correspon al Ple de l’Ajuntament resoldre.

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: onze a favor, de PP (8), E-2000 (2) i EUPV (1); una
abstenció, de BLOC (1), i cinc en contra, de PSOE (4) i VERDS (1); ACORDA:
Primer. Derogar, tot deixant sense aplicació, les Normes reguladores de les ajudes de l’Ajuntament de
Silla dirigides al col·lectiu de jubilats i pensionistes d’aquest municipi en matèria d’assistència
farmaceuticosanitària, aprovades a la sessió plenària de data 28 de març de 2000 i modificades
parcialment en acords plenaris de l’any 2004 i 2007.
Segon. Comunicar als titulars d’oficines de farmàcia al municipi i al Col·legi de Farmacèutics de
València que, amb l’aprovació del punt primer d’aquest acord, resta sense objecte el conveni signat
per a regular la gestió i l’aplicació de les normes ara derogades.
Tercer. Requerir de l’Àrea de Benestar, que adopte les mesures adients per a portar a terme i aplicar
aquest acord.

A les 00.05 h, l’alcalde, en la condició de president de la sessió, resol, amb la conformitat de tots els
regidors presents, deixar damunt la taula la resta de punts de l’ordre del dia pendents de tractar i
debatre i passar al tractament dels assumptes no inclosos en l’ordre del dia.

3. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
S’aprova, per unanimitat, la urgència i el tractament dels punts següents:
3.1. Sol·licitud de GMB València SL al respecte del PAI Sector NPI-6 Industrial (Camí de
l’Algudor): resolució
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
No s’hi planteja cap debat.
Ateses les consideracions següents:
1. Per escrit presentat el 22 de setembre de 2010, registre d’entrada núm. 10.590, GMB VALENCIA
SL demana el següent:
a. Citar a GMB València SL per a la signatura del conveni urbanístic per considerar-se
adjudicatari de la condició d’agent urbanitzador del PAI Sector NPI-6. (camí de l’Algudor).
b. Que l’Ajuntament de Silla sol·licite la certificació de l’aprovació, per silenci positiu, dels
instruments de planejament del sector, remesos a la conselleria competent, sota l’advertència de
demanar indemnització de danys i perjudicis a l’ajuntament si no complira amb aquesta sol·licitud.
c. Que l’Ajuntament de Silla sol·licite a la conselleria competent la publicació dels referits
instruments de planejament.
2. Malgrat que GMB València S L ja ha interposat recurs contenciós administratiu (P:O: 32/2011 Jutjat
núm. 9 del Contenciós Administratiu), l’Administració pública està obligada a resoldre i notificar totes
les peticions dels procediments, segons l’article 42 de la Llei 30/1992.
3. El Ple de l’Ajuntament de Silla, en sessió del dia 27 de març de 2001, va acordar, entre altres, el
següent:
«1. Respecte a les al·legacions formulades, prestar conformitat als informes emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics
Municipals en tots els seus extrems i en conseqüència desestimar les al·legacions formulades per Vicente Ferrando Mulet i
setze propietaris més; Berta Espuig Ferrer, i Vicente Casanova Carratalá; i estimar les al·legacions formulades per Juan
Doménech Alba i Asunción San Ramón García, d’acord amb l’establert en els esmentats informes.
2. Aprovar provisionalment el Document d’Homologació Modificatiu (Modificació n.º 8 del PGOU), Estudi d’Impacte
Ambiental i el Pla Parcial, amb subjecció a les condicions i modificacions que es formulen en els informes dels Serveis
Tècnics i Jurídics Municipals, i una vegada completada la documentació per la promotora, trametre-la a la Comissió
Territorial d’Urbanisme per a la seua aprovació definitiva.
3. Aprovar el Programa d’Actuació Integrada del Sector NPI-n.º 6-camí de l’Algudor, condicionat, especialment, al fet que el
cost d’implantació d’infraestructures i serveis del sector avaluat en la proposta economicofinancera de promotor no siga
superior a la quantitat de 368.577.618 pessetes, IVA inclòs, i a la resta de condicions que s’estableixen en els informes dels
Serveis Tècnics i Jurídics Municipals. Aquesta aprovació té caràcter provisional i queda supeditada en els seus efectes, a
l’aprovació definitiva del Document d’Homologació Modificatiu, Estudi d’Impacte Ambiental i del Pla Parcial esmentats,
moment en què l’esmentada aprovació serà definitiva.
4. Adjudicar a la mercantil GMB VALENCIA, SL, l’execució del Programa d’Actuació Integrada de l’esmentat sector, amb
idèntic caràcter provisional i que ho serà definitiu quan es produïsca l’aprovació corresponent per la Comissió Territorial
d’Urbanisme.
5. Trametre aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme, juntament amb el Document d’Homologació Modificatiu,
Estudi d’Impacte Ambiental i el Pla Parcial per a la seua aprovació definitiva.
6. Notificar aquesta resolució als interessats i a la mercantil GMB VALENCIA, SL, i traslladar en document apart còpia dels
informes emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals, aprovats en aquest acord, en tot el que afecte a cada interessat.»

4. Una vegada produïda aquesta aprovació provisional, es va remetre l’expedient a la Conselleria
d’Urbanisme, per a la seua aprovació definitiva. En una primera resolució, el director general
d’Urbanisme va informar, el 26 de juliol de 2002, no elevar al Ple de la Comissió Territorial l’expedient
fins que no es compliren determinades condicions. En una segona resolució, la directora general
d’Urbanisme informava, el 12 de gener de 2004, deixar damunt la taula l’aprovació definitiva, fins que
es compliren les condicions que hi s’indicaven. Aquest últim acord va ser notificat a GMB València SL
el dia 29 de febrer de 2004.
5. El dia 3 de juny de 2005 es notifica a GMB València SL el decret d’alcaldia número 520/2005, de 26
de maig, en el qual s’indicava que, tot i haver sigut requerit, GMB València no havia aportat la
documentació requerida ni havia realitzat cap actuació sobre l’assumpte, per la qual cosa se li donava
trasllat novament de l’informe de la directora general d’Urbanisme i li concedia un nou termini de tres

mesos per a complir els requeriments de la Conselleria d’Urbanisme, sota l’apercebiment d’arxiu de
l’expedient.
6. El dia 23 d’octubre de 2007, per mitjà de decret d’alcaldia número 1130, s’acorda declarar la
caducitat del procediment sobre el Programa d’actuació integrada del Camí de l’Algudor,atesa la
impossibilitat de continuar l’expedient per inactivitat de l’interessat, GMB València SL, i ordenar l’arxiu
definitiu de les actuacions. Aquest decret va ser notificat a l’agrupació d’interés urbanístic L’Algudor, el
dia 29 d’octubre de 2007. No consta en l’expedient la notificació a GMB València S L, però va tenir
eixida de l’Ajuntament de Silla el dia 29 d’octubre de 2007, número registre 6696.
Prèviament, l’1 d’agost de 2007, GMB València SL havia presentat un escrit al qual acompanyava el
Pla Parcial i Document de Justificació de la integració territorial, a fi de modificar la classificació del sòl
industrial a residencial. El 5 d’octubre de 2007, l’arquitecte municipal va informar desfavorablement,
sense que conste cap resolució administrativa sobre aquest tema.
És a dir, que davant de la petició de canvi de classificació del sòl, i la no presentació de la
documentació requerida, l’alcalde acorda la caducitat i l’arxiu de l’expedient.
7. Respecte de la primera sol·licitud, signatura del conveni, no es pot accedir en aquest moment atès
que no s’ha produït l’aprovació definitiva del programa d’actuació integrada. (art. 47.7 de la Llei
6/1994, LRAU). Cal dir que, encara que, com manté GBM, s’haguera produït el silenci positiu, el PAI
no entra en vigor mentre no es publica la normativa urbanística i l’aprovació definitiva. Com que no
s’han produït aquests fets, no és possible atendre la primera petició.
8. Respecte de la segona i tercera sol·licituds, requerir a la conselleria, tampoc és possible per les
raons que a continuació es diuen. En primer lloc, perquè l’expedient està caducat. (art. 87.1 de la Llei
30/1992). Consta feta la notificació a l’agrupació d’interés urbanístic i, respecte de GMB, tot i que a
data d’avui sols consta un número de registre d’eixida i una data en la còpia que consta a l’expedient, i
sense perjudici del que resulte de la cerca en els arxius municipals, caldrà reiterar la notificació en
aquest moment. Però la caducitat està declarada i notificada a altres interessats en l’expedient i, per
tant, caldrà estar a aquesta resolució ja dictada.
En segon lloc, no consta a l’expedient que GMB València SL haja aportat la documentació requerida i,
per tant, és imputable a la peticionaria del silenci positiu el que no s’haja resolt en temps i forma de
manera expressa. Sols aportant la documentació a la Conselleria, i si aquesta no resol, es pot
demanar l’aprovació dels instruments de planejament per silenci i que es publiquen els documents
pertinents. (art. 71 Llei 30/1992).
En tercer lloc, cal tenir en compte la presentació, per part de GMB València SL, l’1 d’agost de 2007,
d’un pla parcial i un document de justificació de la integració territorial, que modifica substancialment el
planejament que suporta el Programa d’actuació integrada en canviar l’ús industrial previst a un ús
residencial. No consta que haja desistit d’aquesta sol·licitud. Aquesta petició altera totalment el
planejament que la Conselleria d’Urbanisme ha rebut d’aquest ajuntament i, per tant, resultaria
incoherent requerir l’aprovació d’un pla quan a l’expedient consta presentat un altre. En tot cas,
aquesta petició va ser informada desfavorablement per l’arquitecte municipal, sense que s’haja produït
cap resolució, probablement pel fet d’estar ja declarat caducat l’expedient.
9. La competència per a resoldre és del Ple, en tractar-se d’un instrument urbanístic que conté
proposta de planejament, segons l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de bases de règim local, i és
necessària majoria absoluta per als acords a prendre en aquest assumpte, segons l’article 47.2.ll de
l’esmentada llei de bases.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Desestimar les peticions formulades per GMB València SL, amb CIF B96494687, mitjançant
escrit amb núm. 1.050/2010 al registre d’entrada de documents d’aquest Ajuntament, relatiu al
Programa d’Actuació Integrada del Sector NPI-6 (L’Algudor).
Segon. Notificar el present acord a GMB València SL, juntament amb nova notificació del Decret de
l’Alcaldia número 1130/2007, de 23 d’octubre; amb advertiment dels recursos que procedeixen.

3.2. Felicitació veí de Silla
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Tots els presentes manifesten la seua conformitat.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Felicitar, en nom d’aquesta Corporació Local i de tot el municipi de Silla, el veí d’aquesta
població, José Simeón Luján, amb DNI 73579251-C, per la seua notable participació a la consecució
del campionat d’Europa de Bàsquet sub-20, per la selecció espanyola de bàsquet, i desitjar-li per al
futur nous èxits esportius
Segon. Traslladar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Esports.

3.3. Rebuig atemptats de Noruega: aprovació
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Tots els presentes manifesten la seua conformitat.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Manifestar, en nom d’aquesta Corporació Local i de tot el municipi de Silla, el rebuig dels
atemptats ocorreguts a la ciutat d’Oslo (Noruega) el proppassat dia 23 de juliol de 2011; tot fent palès
el nostre condol a les víctimes i als familiars de les víctimes mortals.
Segon. Traslladar aquest acord al Consolat de Noruega a la ciutat de València.

A les 00.20 h, l’alcalde, en la condició de president de la sessió, resol, amb la conformitat de tots els
regidors presents, interrompre la sessió per tal d’obrir un torn d’intervencions del públic; tot deixant
damunt la taula el punt relatiu al control de les resolucions municipals i ajornant per a després de les
intervencions del públic, el punt relatiu a intervencions i preguntes dels regidors.
Es produeixen tres intervencions del públic.

A les 00’35 h., l’alcalde, en la condició de president de la sessió reprén la sessió, tot passant-se
seguidament al punt 4.2 de l’ordre del dia.

4.2. Intervencions i preguntes
La Presidència obri el punt i es produeixen seguidament diferents intervencions, preguntes i
contestacions, entre d’altres les següents:
Portaveu del grup EUPV: 1) Pregunta per la situació de l’ordre d’execució de treballs a la façana de
l’església. Demana informació sobre els imports acumulats. Insta una actuació urgent i, qui
corresponga, que assumisca les despeses. 2) Assenyala que a l’av. Espioca, que s’ha obert al trànsit
recentment, hi ha uns ressalts perillosos i que, a més, no s’ajusten a la normativa aprovada a l’efecte.
Demana que s’hi actue de forma urgent. 3) Manifesta que els veïns els han fet arribar reclamacions
sobre la manca de papereres i de xicotet mobiliari urbà a la plaça de la Senyoria i sobre problemes amb
els accessos a la pista. També sobre el soroll ocasionat per les tapadores de les arquetes de registre la
via pública, especialment les de la companyia Ono. 4) Manifesta que han tingut coneixement de la
reclamació presentada per una de les guanyadores del premi Rosa Antich i que la comparteixen, ja que
el premi entenen que fomenta l’excel·lència. 5) Manifesta que és necessari i bàsic per a l’Ajuntament, la
confecció d’un informe sobre la plantilla i els llocs de treball, les compatibilitats dels llocs i els seus
complements.
El regidor de Serveis, Isidro P rieto, contesta: 1) La senyalització s’ha fet d’acord amb l’informe elaborat
a l’efecte per la Policia Local, abans que s’obriguera al trànsit aquesta avinguda. Demanarà un informe

específic. 2) No sap l’import exacte, però ja han actuat. S’ha encomanat la confecció d’un projecte
tècnic per a la seua execució a l’empara de la subvenció concedida al Pla d’Inversions Productives de
la CV (PIP) per a la plaça del Poble. És cert que no és una despesa que no ens correspon assumir a
l’Ajuntament, però comparteixen que actuar-hi és urgent. Després ja demanarem l’import que
corresponga al responsable: el titular de l’immoble és l’església. 3) Ací també han arribat aquestes
reclamacions dels veïns sobre la plaça de la Senyoria. Les papereres es col·locaran quan puguen. Pren
nota de la problemàtica del soroll generat per les trapes de les arquetes.
L’alcalde contesta: 4) El premi Rosa Antich no pretén fomentar “a veure qui trau millor nota”. L’esperit
del premi no és el de la competència, sinó el de l’esforç i el mèrit. L’esforç i el mèrit d’ambdues
guanyadores del premi ha quedat acreditat i els ha fet mereixedores del premi. La família promotora del
premi va ser consultada sobre la qüestió i va manifestar que era partidària que el premi fora compartit.
5) Està confeccionant-se un informe sobre la plantilla pels serveis municipals. Pren nota de la petició del
regidor.

Portaveu del grup VERDS: 1) Demana que es reposen els arbres de les avingudes de la població que
s’han mort i que es netegen els banquets bruts pels pardals. 2) Pregunta per la situació de les gestions
per tal que es reprenguen les emissions de Telehorta, especialment davant la proximitat de les festes
locals. 3) Manifesta la seua disconformitat amb la inclusió en el Llibre de Festes que s’ha distribuït per
la població, d’una butlleta que inclou informació de dades d’una activitat privada. 4) Diu que vol
recriminar a l’equip de govern la manca de participació de la resta d’integrants de la Corporació Local
en la presa d’acords que afecten el poble de forma notable, doncs ha llegit que s’ha modificat l’objecte
de tres dels procediments inclosos al PIP, que afecten especialment al Parc de les Eres i a la plaça del
Poble; més quan es criticava a l’anterior equip de govern per obscurantisme en la seua presa de
decisions. Que amb la modificació es pretén destinar 216.000 € a un edifici que no és municipal. Que a
l’acord de modificació es parla d’altres instal·lacions i voldria saber quines són.
El regidor de S erveis, Isidro Prieto, contesta dient que aquest equip de govern no ha sigut
obscurantista, doncs tots els regidors tenen la informació. Que, com també haurà llegit, la paralització
està motivada per informes tècnics. Per aquest motiu han hagut de modificar la destinació de la
inversió, encara que una part de la destinació està pendent de concretar més endavant. És per això que
a l’acord es parla de “Millora d’instal·lacions municipals”, sense concretar més, amb la finalitat de no
perdre una part de la subvenció. Que la façana de l’església ja porta acumulades factures per uns
40.000 € i la situació no porta signes de solucionar-se, per la qual cosa, si una subvenció ens dóna
l’oportunitat d’eliminar el, problema, entenen que han de fer-ho. Després ja es veurà de reclamar
l’import dels treballs al propietari de l’immoble. Que l’equip de govern està obert a qualsevol informació
o suggeriment sobre el tema.
L’alcalde contesta que estan mirant i es preocupen per la represa de les emissions de Telehorta. Ja
tenen demanada un cita a la Conselleria per tractar l’assumpte.

Portaveu del grup E-2000: 1) Pregunta si continua requerint-se de les empreses adjudicatàries de les
obres del Pla E i del PIP, l’acreditació del compliment de les obligacions de contractació de treballadors.
Demana que, si no és així, que es faça. 2) Dóna suport a la necessitat de solucionar el problemes de
Telehorta. 3) Demana informació sobre les notícies que ha rebut del fet que s’han parat els treballs al
Multifuncional, modificacions del projecte i possibles enderrocs. Manifesta que és necessari finalitzar
aquesta instal·lació i que és indiferent qui l’ha començat i qui ha fet cada cosa. 4) Demana informació
sobre el contingut el Conveni de compensació financera de les despeses de l’Oficina de Turisme.
El regidor de Serveis, Isidro Prieto, contesta: 1) Continuen fent-se els requeriments a les empreses. 3)
Està veient-se amb l’empresa adjudicatària la possibilitat d’una paralització parcial voluntària dels
treballs, entre d’altres raons per la manca de pagament de les certificacions ja expedides. També està
veient-se una possible modificació del projecte. S’ha demanat una pròrroga del termini, fins al 31 de
desembre. Els diners del Pla E s’invertiran. Que demanaran opinió en relació amb el projecte.
La regidora de Turisme, Amaga Garrido, contesta: 4) Es tractat de demanar la compensació de les
despeses que l’Ajuntament de Silla ha tingut per la seua condició de municipi turístic. L’Oficina de

Turisme s’ubicarà a la Casa de la Cultura quan aquesta estiga en condicions, ja que ara no hi ha llum.
Funcionarà sense crear nous llocs de treball. Ens han donat el mobiliari per a l’oficina.

Portaveu del grup PSOE: Comenta que no ha tingut accés a tota la informació. Pregunta on pot
aconseguir informació sobre les obres.
El regidor de Serveis, Isidro Prieto, contesta que veient les actes de la Junta de Govern Local i els
decrets de l’Alcaldia que es posen a disposició de tots les regidors.

I, sense més assumptes per a tractar, la Presidència alça la sessió.
I, perquè hi conste, estenc aquesta acta.

L’alcalde president

El secretari

