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

Llar dels Jubilats (sala d’actes)
24 de setembre de 2013

ASSISTENTS:

Sessió núm.
Hora:

8/2013
20.30 a 00.45 h

President: Serafín Simeón Peris (PP)

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

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

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

Secretari: J. Lluís Blanco Vega
Interventora: Manuela Montero Mouriz
A Silla, al lloc, la data i l’hora indicats, es reuneixen les persones relacionades, en la condició que per a
cadascuna s’hi assenyala, per tal de realitzar la sessió prèviament convocada. Els assumptes tractats, incloent‐
hi, si de cas, els tractats sense figurar en la convocatòria, són els del següent
ORDRE DEL DIA:
1. Pressa de possessió de nova regidora
2. Acta de la sessió anterior [23.07.2013]
3. Assumptes a tractar i debatre:
3.1. Sentència d’anul∙lació de les resolucions d’aprovació de dedicació exclusiva de regidor “no adscrit”:
compliment del requeriment de jutjat
3.2. Aplicació sentència d’anul∙lació de l’aprovació de dedicació exclusiva de regidor “no adscrit”:
acatament del dictamen del CJC i tancament del procediment
3.3. Regularització del contracte de concessió de la gestió dels “Serveis municipals de subministrament
d’aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla”: audiència amb proposta de resolució
3.4. Modificació pressupostària per suplements de crèdit 1/2013: aprovació
3.5. Pagament a proveïdors ~ RDL 8/2013: donar compte dels certificats emesos, de les factures
acceptades i de l’acceptació de la inclusió del pagament del deute de la GV pendent amb l’Ajuntament
de Silla
3.6. Execució del pressupost 2n trim/2013 i informe sobre compliment de la normativa d’estabilitat
pressupostària i de la regla de despesa: donar compte
3.7. Compte general exercicis 2010, 2011 i 2012: aprovació
3.8. Reglament del Consell Escolar Municipal: aprovació
3.9. Suport a la declaració de l’Albufera “Reserva de la Biosfera”
3.10. Proposta d’acord ~ Rebuig de l’eliminació de llocs de treball docent a Silla
3.11. Proposta d’acord ~ Rebuig de la proposta de fusió dels municipis xicotets

3.12. Proposta d’acord ~ Requeriment esmena deficiències/brutícia a l’av. d’Alacant
3.13. Proposta d’acord ~ Deute de la GV amb les farmàcies
3.14. Proposta d’acord ~ Preu de l’energia elèctrica dels pous de reg
3.15. Proposta d’acord ~ Mercat de cítrics i contractacions de personal de la campanya citrícola
3.16. Proposta d’acord ~ Actuacions institucionals per a pal∙liar el drama social dels desnonaments
3.17. Proposta d’acord ~ Corrupció política
3.18. Proposta d’acord ~ Reafirmació del comerç local
3.19. Proposta d’acord ~ Rebuig de la imposició de sancions a llauradors jubilats
3.20. Proposta d’acord ~ Rebuig de l’indult a conductor kamikaze
3.21. Proposta d’acord ~ Situació del poble sahrauí
4. Assumptes no inclosos en l’ordre del dia
5. Control de l’actuació dels òrgans del govern:
5.1. Resolucions municipals: Decrets [651/13‐1.000/13] i actes JGL [15/13‐27/13]
5.2. Intervencions

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

La Presidència obri la sessió amb un minut de silenci en manifestació de repulsa 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. Pressa de possessió de nova regidora
L’alcalde dóna la paraula al secretari de la Corporació Local, que dóna lectura als articles 182 i 108.8 de la Llei
orgànica de règim electoral general (LOREG) i a la credencial expedida per la Junta Electoral Central en data 29
de juliol de 2013, reconeixent a Carolina Manzano Martínez la condició de regidora electa. Seguidament, el
secretari informa que la regidora electa ha presentat la credencial, juntament amb la preceptiva declaració de
béns i d’activitats en la Secretaria municipal, per la qual cosa pot procedir a prendre possessió de la condició de
regidora en la fórmula legalment prevista a l’efecte.
L’alcalde demana a la nova regidora, que està present en la sessió, asseguda entre el públic, que passe avant
per a fer la presa de possessió de la condició de regidora. Així ho fa Carolina Manzano Martínez que, situant‐se
al costat de l’exemplar de la Constitució espanyola habilitat a l’efecte, manifesta en veu alta: «Jure, per la meua
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de la Corporació Local de Silla, amb
lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat».
L’alcalde dóna la benvinguda a la Corporació a Carolina Manzano Martínez, la convida a seure entre els
regidors i regidores, i li desitja que dedique la seua atenció als veïns de Silla. La nova regidora pren la paraula i
llig una xicoteta intervenció.
En finalitzar la intervenció els presents fan un aplaudiment.

2. ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR [23‐07‐2013]
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 23 de juliol de 2013, la qual s’ha fet arribar als
regidors i a les regidores amb anterioritat a la sessió.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 23 de juliol de 2013, sense introduir‐hi cap esmena.

3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
L’alcalde proposa, i tots els presents acorden, debatre de forma conjunta els dos punts següents, el 3.1 i 3.2.

3.1. Sentència d’anul∙lació de les resolucions d’aprovació de dedicació exclusiva de regidor “no adscrit”:
compliment del requeriment de jutjat
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es llig un extracte de la proposta d’acord.
S’inicia seguidament un debat amb dos torns d’intervencions, al llarg del qual regidors dels diferents grups
polítics municipals expliquen i motiven el seu posicionament i el sentit de la seua votació.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en
particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia.
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions:
Antecedents de fet
1. En data 8 d’octubre de 2010, el Jutjat C‐A núm. 3 de Valencia va dictar la sentencia 454/2010, en els termes
següents:

“...Que con su actuación el Ayuntamiento ha conferido al Sr. Machancoses derechos económicos y políticos superiores a los que le hubiesen
correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, otorgándole una Delegación de competencias en materia de “parques y jardines,
servicios, ciclo integral del agua, limpieza de edificios, limpieza viaria y recogida de residuos” ampliada mediante el decreto 27/2009 de la
alcaldía en materia de Agricultura y aprobándole en consecuencia un régimen de dedicación exclusiva con unas retribuciones anuales
brutas de 40.355,28 euros, régimen de competencias y de dedicación exclusiva de los que carecía antes de abandonar el grupo Popular y
adquirir la condición de miembro no adscrito”.

El fallo de la sentència, a la lletra, diu:
«ESTIMO el recurso planteado por el ABOGADO DEL ESTADO en la representación que por ministerio de la Ley ostenta ante el juzgado
contra la Resolución del Pleno del AYUNTAMIENTO DE Silla de fecha 24 de junio de 2009 por la que se modifica el Acuerdo Plenario de 11
de septiembre de 2007 sobre fijación de la dedicación exclusiva o parcial del alcalde y de los Regidores y a los decretos 730/2008 de 20 de
junio y 27/2009 de 12 de enero de la alcaldía de modificación de la delegación de funciones de los regidores proponiendo un aumento de
los derechos políticos y económicos de D. Alfonso Machancoses Peris, perteneciente en el momento de su toma de posesión al grupo
político Partido Popular de la Corporación y encontrándose en el momento de aprobar la Resolución impugnada en la condición de
miembro no adscrito, estando el AYUNTAMIENTO DE SILLA representado por la procuradora ANA BALLESTEROS NAVARRO y asistido por el
letrado MANUEL MATA GÓMEZ, ANULANDO las resoluciones impugnadas por no ser ajustadas a derecho, y todo ello sin efectuar expresa
condena en costas.»

2. La sentència de 1a instància fou recorreguda davant el Tribunal Superior de Justícia de la CV, recurs
d’apel∙lació 000128/2011. La sala contenciosa administrativa del TSJCV va resoldre el 17 d’octubre de 2012, en
el sentit de:
«1. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Silla contra la sentencia 454/2010, de 8 de octubre, que el
Jugado de lo Contencioso‐Administrativo núm. 3 de Valencia ha dictado en el proceso 135/2009. La decisión judicial de 1ª instancia accede
a la pretensión de invalidez que la Administración del Estado formuló en relación con un acuerdo del Pleno (de fecha 24 de junio 2009) y
dos de la Alcaldía del municipio apelante (de 20 de junio y 12 de enero 2009), a tenor de los que se ha producido una “...modificación de la
delegación de funciones de los Regidores proponiendo un aumento de los derechos políticos y económicos de D. Alfonso Machancoses Peris,
perteneciente en el momento de su toma de posesión al grupo político Partido Popular de la Corporación y encontrándose en el momento
de aprobar la resolución i pugnada en la condición de miembro no adscrito
2. Establecer la conformidad a Derecho de esta resolución judicial.»

3. El Jutjat de Contenciós Administratiu núm. 3 de València ha requerit d’aquest Ajuntament: «...la remisión de la
resolución definitiva que acuerde, conforme al fallo estimatorio dictado, la anulación de los acuerdos y decretos contenidos en el mismo, al
objeto de tener por ampliado el fallo dictado en sus propios términos conforme recoge el art. 103.2.a de la L.R.J.C.A.»

Fonaments de dret
1. Resulta aplicable la normativa següent:
− Constitució espanyola.
− Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
− Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
− Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LRJPAC), especialment els articles 62 i 102.
− Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LRJCA), especialment
els articles 103 i 109.
2. L’article 103.2 de la LRJCA, estableix:
«Les parts estan obligades a complir les sentències en la forma i els termes que en aquestes es consignen.»

3. S’estima procedeix, independentment d’altres consideracions jurídiques, atendre el requeriment rebut del
Jutjat del C‐A.
4. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: catorze vots a favor (8 PP, 4 PSOE, 1 VERDS, 1 BLOC), tres
abstencions (2 E‐2000, 1 EUPV), ACORDA:

Primer. Declarar, expressament, en compliment del requeriment del Jutjat C‐A núm. 3 de Valencia i en
compliment de la sentència 454/2010 dictada pel Jutjat (Pr. Ordinari 135/2009), l’anul∙lació dels decrets
730/2008 i 27/2009 i de l’acord plenari de data 24 de juny de 2008 pels quals es va aprovar que el càrrec de
regidor delegat de parcs i jardins, serveis, cicle integral de l’aigua, neteja d’edificis, neteja viària i recollida de
residus sòlids, desenvolupat pel regidor “no adscrit”, Sr. Machancoses, fóra en règim de dedicació exclusiva,
amb unes retribucions anuals brutes de 40.355,28 €.
Segon. Traslladar aquest acord al Jutjat C‐A núm. 3 de València, així com a la persona interessada, Alfonso
Machancoses Peris, per la seu coneixement i efectes oportuns.

3.2. Aplicació sentència d’anul∙lació de l’aprovació de dedicació exclusiva de regidor “no adscrit”: acatament
del dictamen del CJC i tancament del procediment
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es llig un extracte de la proposta d’acord.
Ateses les següents consideracions:
Antecedents de fet
1. En data 8 d’octubre de 2010, el Jutjat C‐A núm. 3 de Valencia va dictar la sentencia 454/2010, en els termes
següents:
“...Que con su actuación el Ayuntamiento ha conferido al Sr. Machancoses derechos económicos y políticos superiores a los que le hubiesen
correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, otorgándole una Delegación de competencias en materia de “parques y jardines,
servicios, ciclo integral del agua, limpieza de edificios, limpieza viaria y recogida de residuos” ampliada mediante el decreto 27/2009 de la
alcaldía en materia de Agricultura y aprobándole en consecuencia un régimen de dedicación exclusiva con unas retribuciones anuales
brutas de 40.355,28 euros, régimen de competencias y de dedicación exclusiva de los que carecía antes de abandonar el grupo Popular y
adquirir la condición de miembro no adscrito”.

El fallo de la sentència, a la lletra, diu:
«ESTIMO el recurso planteado por el ABOGADO DEL ESTADO en la representación que por ministerio de la Ley ostenta ante el juzgado
contra la Resolución del Pleno del AYUNTAMIENTO DE Silla de fecha 24 de junio de 2009 por la que se modifica el Acuerdo Plenario de 11
de septiembre de 2007 sobre fijación de la dedicación exclusiva o parcial del alcalde y de los Regidores y a los decretos 730/2008 de 20 de
junio y 27/2009 de 12 de enero de la alcaldía de modificación de la delegación de funciones de los regidores proponiendo un aumento de
los derechos políticos y económicos de D. Alfonso Machancoses Peris, perteneciente en el momento de su toma de posesión al grupo
político Partido Popular de la Corporación y encontrándose en el momento de aprobar la Resolución impugnada en la condición de
miembro no adscrito, estando el AYUNTAMIENTO DE SILLA representado por la procuradora ANA BALLESTEROS NAVARRO y asistido por el
letrado MANUEL MATA GÓMEZ, ANULANDO las resoluciones impugnadas por no ser ajustadas a derecho, y todo ello sin efectuar expresa
condena en costas.»

2. La sentència de 1a instància fou recorreguda davant el Tribunal Superior de Justícia de la CV, recurs
d’apel∙lació 000128/2011. La sala contenciosa administrativa del TSJCV va resoldre el 17 d’octubre de 2012, en
el sentit de:
«1. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Silla contra la sentencia 454/2010, de 8 de octubre, que el
Jugado de lo Contencioso‐Administrativo núm. 3 de Valencia ha dictado en el proceso 135/2009. La decisión judicial de 1ª instancia accede
a la pretensión de invalidez que la Administración del Estado formuló en relación con un acuerdo del Pleno (de fecha 24 de junio 2009) y
dos de la Alcaldía del municipio apelante (de 20 de junio y 12 de enero 2009), a tenor de los que se ha producido una “...modificación de la
delegación de funciones de los Regidores proponiendo un aumento de los derechos políticos y económicos de D. Alfonso Machancoses Peris,
perteneciente en el momento de su toma de posesión al grupo político Partido Popular de la Corporación y encontrándose en el momento
de aprobar la resolución i pugnada en la condición de miembro no adscrito
2. Establecer la conformidad a Derecho de esta resolución judicial.»

3. A l’expedient consten sengles informes jurídics sobre l’execució de la sentència referida. Un dels serveis
tècnics municipals de data 14 de febrer de 2013 i un altre de la Secretaria General de data de 15 de febrer de
2013.

4. En data 26 de febrer de 2013, el Ple de l’Ajuntament va incoar procediment tendent a resoldre sobre si
procedeix, o no, declarar la nul∙litat dels actes administratius de pagament a Alfonso Machancoses Peris, amb
DNI 19427038‐E, de les retribucions mensuals fixades per la seua dedicació exclusiva a l’ajuntament, durant el
període de juliol de 2008 a maig de 2009, en aplicació de les sentències dictades pel Jutjat C‐A núm. 3 de
València, sentència 454/2010, de data 8 d’octubre de 2010, i pel Tribunal Superior de Justícia de la CV,
sentència núm. 516/2012, de data 17 d’octubre de 2012; en les quals es van anul∙lar l’acord plenari de data de
24 de juny 2009 i els decrets de l'Alcaldia 730/2008, de 20 de juny, i 27/2009, de 12 de gener, d’aprovació de la
seua en dedicació exclusiva a l’Ajuntament.
L’acord plenari incloïa proposta de resolució.
5. Remés l’expedient complet al Consell Jurídic Consultiu de la CV, aquest ha emés dictamen en data 25 de
juliol de 2013 (exp. 330/2013), notificat a aquest Ajuntament en data 2 d’agost de 2013, al qual, al seu tram
final, a la lletra, es diu:

6. Els servies jurídics municipals han emés nou informe.
Fonaments de dret
1. Resulta aplicable la normativa següent:
− Constitució espanyola.
− Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
− Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
− Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LRJPAC), especialment els articles 62 i 102.
− Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LRJCA), especialment
els articles 103 i 109.
2. S’estima que procedeix, independentment d’altres consideracions jurídiques, resoldre el procediment incoat
amb data 26 de febrer de 2013, en el sentit que resulta del dictamen emés pel Consell Jurídic Consultiu de la CV
en data 25 de juliol de 2013 (exp. 330/2013).
3. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: catorze vots a favor (8 PP, 4 PSOE, 1 VERDS, 1 BLOC) i tres
abstencions (2 E‐2000, 1 EUPV), ACORDA:
Primer. Resoldre el procediment incoat amb data 26 de febrer de 2013 per a determinar si procedeix, o no,
declarar la nul∙litat dels actes administratius de pagament a Alfonso Machancoses Peris, amb DNI 19427038‐E,

de les retribucions mensuals fixades per la seua dedicació exclusiva a l’ajuntament, durant el període de juliol
de 2008 a maig de 2009, en aplicació de les sentències dictades (pel Jutjat C‐A núm. 3 de València, sentència
454/2010, de data 8 d’octubre de 2010, i pel Tribunal Superior de Justícia de la CV, sentència núm. 516/2012,
de data 17 d’octubre de 2012), en les quals es va anul∙lar l’aprovació de la seua dedicació exclusiva a
l’Ajuntament, en el sentit indicat pel Consell Jurídic Consultiu de la CV en el seu dictamen de data 25 de juliol
de 2013 (exp. 330/2013), i declara que No procedeix revisar aquests actes administratius.
Segon. Traslladar aquest acord a la persona interessada, Alfonso Machancoses Peris, per al seu coneixement i
efectes oportuns.
Tercer. Traslladar aquest acord al Consell Jurídic Consultiu de la CV, en compliment de l’article 7 del reglament
del Consell, aprovat pel Decret 138/1996, del Govern Valencià.

3.3. Regularització del contracte de concessió de la gestió dels “Serveis municipals de subministrament
d’aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla”: audiència amb proposta de resolució
S’ajorna per tots els presents, el tractament d’aquest assumpte.
El portaveu del grup EUPV pregunta si s’està fent l’estudi relatiu a les modificacions de les tarifes del servei des
de l’any 2005. Es contesta que els serveis tècnics l’estan preparant.

3.4. Modificació pressupostària per suplements de crèdit 1/2013: aprovació
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es llig un extracte de la proposta d’acord.
S’inicia seguidament un debat amb dos torns d’intervencions, al llarg del qual regidors dels diferents grups
polítics municipals expliquen i motiven el seu posicionament i el sentit de la seua votació.
El portaveu del grup VERDS anuncia que, en cas d’aprovar‐se la proposta, presentarà un recurs.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en
particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia.
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions:
Antecedents:
1. S’ha plantejat la necessitat de modificar crèdits en el Pressupost de despeses de l’exercici vigent, tal com
preveu l’article 21.5 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desplega el capítol primer del títol sisè del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i es fa la
proposta següent, mitjançant l’expedient 1/2013 de suplements de crèdits, redactat segons l’article 37.2 del
Reial decret 500/1990, i la base 10a del Pressupost general de l’Ajuntament.
Concretament, per la seua importància, convé ressaltar la necessitat de dotar el pressupost dels crèdits
necessaris per a la imputació de la despesa derivada de l'amortització (165.160,99€) i els interessos
(210.882,22€) del deute financer de l'Ajuntament de Silla, d'acord amb l'exigència de l'art. 14 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que consagra la "prioritat absoluta
del pagament del deute públic" i estableix que «Els crèdits pressupostaris per a satisfer els interessos i el capital
del deute públic de les administracions s'entendran sempre inclosos en l'estat de despeses dels seus
pressupostos [...] El pagament dels interessos i el capital del deute públic de les administracions públiques
gaudiran de prioritat absoluta enfront de qualsevol altra despesa», i que arreplega l'obligació establerta en la
Constitució espanyola en el seu art. 135.3 (redacció donada per l'article únic de la Reforma de la Constitució de
27 de setembre de 2011). Les administracions públiques que incomplisquen aquesta obligació assumiran, en la
part que els siga imputable, les responsabilitats que d’aquest incompliment s’hagueren derivat.
2. D'altra banda, també resulta necessari incrementar la partida pressupostària referent a l'aportació als grups
polítics a fi d'ajustar la previsió del 2013 al que estableixen les Bases d'Execució del Pressupost del 2012

prorrogat, que estima un import total de 28.200 €, a més de poder imputar dues mensualitats que van quedar
pendents, corresponents al 2012, per import total de 4.700 € (aprovant el corresponent reconeixement
extrajudicial de crèdits). En total, considerant el crèdit inicial de 22.000 €, fa falta augmentar la partida amb
10.900 €.
3. Finalment, és necessari injectar crèdit en les partides pressupostàries del grup 9 i es proposa que es faça a
través de la partida referent al contracte de neteja dels edificis municipals ja que, encara amb la reducció de
l'import mensual que resulta del nou contracte, la previsió per al 2013 és superior al crèdit inicial del
pressupost prorrogat del 2012.
Fonaments:
1. Resulta aplicable la normativa següent:
- Llei 7/1985, de bases del règim local.
- Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediments administratiu comú (LRJPAC)
- Llei 8/2010, de la GV, de règim local de la CV
- Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) (RD 2568/1986)
- Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (RDLegislatiu 2/2004)
- Text refós de la llei general d’estabilitat pressupostària (RDL 2/2007).
- Reial decret 500/1990.
- Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) (Llei 7/2007).
- Reglament municipal per a la gestió de la RLT
2. Resulten especialment rellevants, pel que fa aquest assumpte, l’article 162 i següents del TRLRHL.
3. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament per majoria simple.

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: dotze vots a favor (8 PP, 4 PSOE), dues abstencions (2 E‐2000) i
tres encontra (1 VERDS, 1 BLOC, 1 EUPV), ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de Modificació de crèdits del pressupost per a l’exercici 2013 de
l’Ajuntament de Silla 1/2013, per un import global de 390.767,84 €, finançada amb baixes de crèdit i destinada
a suplements de crèdits, que seguidament es detalla:
A) S’augmenten crèdits en les aplicacions pressupostàries i pels imports que seguidament es detallen:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
0112
310
0112

913

9121
9203

489
227

DENOMINACIÓ
Interessos de préstecs
Operacions financeres
Amortització préstecs a mitjà i llarg
Operacions financeres
termini
Subvencions
Grups polítics
Treballs realitzats altres empreses
Edificis municipals

Total

IMPORT
210.882,22 €
165.160,99 €
10.900 €
3.824,63 €
390.767,84 €

B) Es redueixen els crèdits en les aplicacions pressupostàries i pels imports que seguidament es detallen:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
1331
227
1510
120
1510
121
1510
160
1510
226
1510
227
1151
120

DENOMINACIÓ
Treballs realitzats altres empreses (Grua)
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
Quotes socials (S.S.)
Despeses diverses
Treballs realitzats altres empreses
Retribucions bàsiques

Recollida de vehicles
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Obres

IMPORT
14.724,63
9.439,91€
9.195,75€
6.174,48€
2.600€
1.500€
18.152,24€

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
1151
121
1611
210
2321
202
3230
226
3320
212
3320
226
3322
202
3380
226
3420
130
3422
213
3422
227
4100
204
4311
226
4920
206

DENOMINACIÓ
Retribucions complementàries
Rep. mantenim. i conserv. Infr.
Arrendament edifici
Despeses diverses
Rep. mantenim. i conserv. edificis
Despeses diverses
Arrendament edifici
Despeses diverses
Personal laboral fix
Rep. mantenim. i conserv. maq. i instal.
Treballs realitzats altres empreses
Arrendament financer vehicles
Despeses diverses
Arrendament equips informàtics
TOTAL BAIXES

Obres
Clavegueram i vessament d’aigües
Centre dia per a menors
EPA
Biblioteques i arxius
Biblioteques i arxius
Arxius
Festes populars
Piscina d’Estiu
Piscines municipals
Piscines municipals
Consell Local Agrari
Fira S. Sebastià
Administració electrònica

IMPORT
10.024,91€
500€
1.600€
477,03
264€
1.300€
6.317€
20.000€
6.969,51€
25.127,95
225.000€
9.419.13€
7.179€
14.802,30
390.767,84€

Segon. Exposar al públic aquest acord, amb inserció de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini
de 15 dies, durant els quals les persones interessades podran examinar els expedients i presentar reclamacions
davant del Ple de l’Ajuntament.
Si no es presenta cap al∙legació en el termini assenyalat, l’acord esdevindrà definitiu sense més tràmit.

3.5. Pagament a proveïdors ~ RDL 8/2013: donar compte dels certificats emesos, de les factures acceptades i
de l’acceptació de la inclusió del pagament del deute de la GV pendent amb l’Ajuntament de Silla
La interventora dóna compte de les gestions realitzades per a acomplir aquest segon pla de pagament als
proveïdors de l’Ajuntament. Informa dels certificats emesos i de les dades resultants.
Seguidament els regidors dels diferents grups plantegen preguntes sobre les dades el pla per a l'Ajuntament de
Silla i la Intervenció contesta.
S'assenyala que, amb l'adhesió al pagament de proveïdors per a percebre el deute que la GV té amb
l'Ajuntament mitjançant el sistema previst en aquest Reial Decret Llei, es renuncia a l'exigència d'interessos pel
retard en el cobrament dels imports endeutats, amb la qual cosa es renuncia a la pretensió d'exigir‐los que fou
acordada fa un temps pel Ple de l'Ajuntament.
La Corporació en queda assabentada.

3.6. Execució del pressupost 2n trim/2013 i informe sobre compliment de la normativa d’estabilitat
pressupostària i de la regla de despesa: donar compte
La interventora dóna compte de l’informe sobre compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària i de la
regla de despesa. Comenta que el resultat és positiu. Els informes s’han lliurat abans de la sessió plenària.
Tots els presents en queden assabentats.

3.7. Compte general exercicis 2010, 2011 i 2012: aprovació
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es llig un extracte de la proposta d’acord.
Es produeix una única intervenció, del portaveu del grup BLOC, en la qual explica el seu vot en contra.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en
particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia.

Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions:
1. Estan pendent d'aprovació els Comptes generals referents als exercicis 2010, 2011 i 2012, en compliment del
que disposa l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i en l'article 212
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.
2. Format i informat el Compte general de cadascun dels tres exercicis per la Intervenció Municipal, han sigut
comprovats els llibres, els documents i els justificants oportuns, així com tota la documentació annexa a
aquesta i exigida per la vigent legislació.
3. El 18 de juliol de 2013 la Comissió Especial de Comptes va informar favorablement els Comptes generals
referents als exercicis 2010, 2011 i 2012 i, sotmesos a informació pública els referits Comptes per mitjà
d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província en data 2 d'agost de 2013, ha transcorregut el període
d'informació pública sense que s'haja presentat cap reclamació.
4. Correspon resoldre al Ple, per majoria simple.

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: vuit vots a favor (8 PP), vuit abstencions (4 PSOE, 2 E‐2000, 1
VERDS, 1 EUPV) i un en contra (1 BLOC), ACORDA:
Primer. Aprovar els Comptes generals dels exercicis pressupostaris 2010, 2011 i 2012.
Segon. Rendir els Comptes generals així aprovats i trametre tota la documentació que els integren al Tribunal
de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de la GV.

3.8. Reglament del Consell Escolar Municipal: aprovació
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es llig un extracte de la proposta d’acord.
Es produeix una única intervenció, del regidors del grup E‐2000, en la qual explica l'abstenció del seu grup.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en
particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia.
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions:
Antecedents
1. El Consell Escolar Municipal de Silla és l’òrgan col∙legiat consultiu i de participació democràtica en la
programació i control de l’ensenyament de nivell no universitari per part de la comunitat local.
2. L’article 12 del Decret 11/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen
els consells escolars territorials i municipals, estableix que els consells escolars elaboraran i aprovaran un
Reglament propi de règim interior per al funcionament i l’organització. Si no n’hi ha, o en tot allò no previst en
aquest, s’aplicaran els preceptes que la Llei de procediment administratiu estableix per als òrgans col∙legiats.
3. El Consell Escolar Municipal de Silla, en la reunió del 22 de juliol de 2013, va tractar aquesta assumpte i va
emetre el seu parer favorable a la proposta de reglament.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
− Constitució espanyola
− Estatut d’Autonomia de la CV
− Article 12 del Decret 11/1989, de 17 de juliol, de la Generalitat Valenciana

2. Correspon resoldre a l’Alcaldia.

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: quinze vots a favor (8 PP, 4 PSOE, 1 VERDS, 1 BLOC, 1 EUPV) i
dues abstencions (2 E‐2000), ACORDA:
Primer. Aprovar el Reglament del Consell Escolar Municipal de Silla.
En l’expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Corporació Local, del reglament aprovat.
Segon. Sotmetre l’acord d’aprovació del reglament a informació pública pel termini de 30 dies comptadors des
de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals es poden presentar les
al∙legacions, suggeriments i/o reclamacions que s’estimen adients. En cas de no presentar‐se’n cap, l’acord
esdevindrà definitiu sense més tràmit.
Tercer. Traslladar aquest acord a la Direcció Territorial d’Educació de València i als sectors amb representació
en el Consell Escolar Municipal.

3.9. Suport a la declaració de l’Albufera “Reserva de la Biosfera”
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es llig un extracte de la proposta d’acord.
S’inicia seguidament un debat amb un torn d’intervencions, al llarg del qual regidors dels diferents grups
polítics municipals expliquen i motiven el seu posicionament i el sentit de la seua votació.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en
particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia.
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions:
1. El 7 de març de 2011, el que era vicepresident tercer del Consell, durant la presentació dels actes previstos
per a la commemoració del centenari de l'adquisició de l'Albufera i de la Devesa per l'Ajuntament de València i
del 25 aniversari de la declaració de Parc Natural, va afirmar que la l’Albufera es convertiria en la primera
reserva de la biosfera de la CV i va afegir que la Generalitat Valenciana demanaria a la UNESCO la declaració del
Parc Natural de l’Albufera com a Reserva de la Biosfera i que, a aquest efecte, s'estava recaptant el suport dels
13 municipis de l'àmbit del parc natural i d’altres institucions per a sotmetre, a continuació, la proposta a
informació pública i trametre‐la al Ministeri de Medi Ambient per a la seua tramitació davant la UNESCO.
2. Aquestes declaracions d'intencions no eren la primera vegada que s'efectuaven, ja que va ser la mateixa
alcaldessa de València qui, el 10 de gener de 2011, declarava que seria una fita històrica que el mateix any que
es commemorava l’esmentat centenari s'assolira la declaració com a reserva de la biosfera.
3. En aquesta línia, el 7 de novembre 2012, davant la visita del comissari europeu de Medi Ambient i del
ministre d'Agricultura i Medi Ambient, la mateixa alcaldessa va demanar l'ajuda del comissari europeu per a la
candidatura del Parc Natural de l'Albufera com a Reserva de la Biosfera.
4. La Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient havia sol∙licitat l'adhesió inicial de 32 institucions,
entre les quals es trobava la Diputació de València. De les 32 entitats, només 6 han remès l'adhesió a la
proposta per escrit.
5. Cal que l’Ajuntament de Silla, en la condició de municipi integrant del Parc de l’Albufera, manifeste el seu
suport a la iniciativa i la seua adhesió a la sol∙licitud d’aprovació d’aquesta declaració.

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: quinze vots a favor (8 PP, 4 PSOE, 1 VERDS, 1 BLOC, 1 EUPV) i
dues abstencions (2 E‐2000), ACORDA:

Primer. Reafirmar el compromís de l’Ajuntament de Silla amb l’entorn natural de l’Albufera, tot manifestant el
suport i l’adhesió a la iniciativa de sol∙licitud a la UNESCO la declaració del Parc de l’Albufera com a “Reserva
Natural de la Biosfera”, per tal de contribuir al coneixement i preservació dels seus valors mediambientals i al
seu reconeixement com a llegat que ens han fet arribar les generacions passades i que tenim obligació de
conservar i fer arribar a les generacions futures.
Segon. Traslladar aquest acord a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la GV, així com
als ajuntaments dels municipis integrants del Parc Natural de l’Albufera.

3.10. Proposta d’acord ~ Rebuig de l’eliminació de llocs de treball docent a Silla
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. Es llig un extracte de la proposta.
S’inicia seguidament un debat amb dos torns d’intervencions, al llarg del qual regidors dels diferents grups
polítics municipals expliquen i motiven el seu posicionament i el sentit de la seua votació.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en
particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia.
Finalitzat el debat i ateses les següents consideracions:
1. Davant de la “Resolució de 2 d’abril de 2013, de la Conselleria d’Educació de la GV, per la qual s’actualitza el
catàleg d’unitats educatives, es modifiquen els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes, de
determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i
Educació Especial, de titularitat de la Generalitat”, publicada en el DOCV de data 5 d’abril de 2013, hem de
manifestar que les “retallades” són l’única raó per la qual la Conselleria ha hagut de publicar aquesta resolució.
Aquestes “retallades” tenen dues formes molt concretes:
a) L’augment de ràtio de 25 a 30 alumnes per aula, que fa que el nombre d’unitats siga menor que en cursos
anteriors, cosa que comprovem amb l’arranjament escolar per al curs 2013‐14.
b) La reducció de les plantilles de mestres, amb la qual desapareixen al voltant de 400 llocs de treball i es
transformen més de 800, que canvien d’especialitat. Com es pot veure, l’escola pública no és una prioritat per a
l’Administració valenciana. Mesures com l’augment de ràtio i la retallada de plantilles són un greu atac a la
qualitat de l’ensenyament i a les condicions laborals del professorat.
Aquesta resolució (retallades) afecta a l’escola pública del nostre poble amb la disminució de 7 llocs de treball
als centres educatius de nostre poble i afecten en l’atenció als menors dels nostres centres i a la qualitat de la
nostra educació.
Una vegada més, des de l’Administració es retallen els drets dels més dèbils. Estem en desacord amb aquestes
retallades que vulneren els drets dels xiquets a rebre una educació individual que tinga cura de les seues
necessitats. Necessitats que estan recollides en la Carta internacional dels drets dels xiquets. L’educació és un
dret i no un servei que s’oferta segons les necessitats del mercat. Cal treballar per una escola pública inclusiva
perquè els recursos destinats a l’alumnat amb necessitats educatives especials beneficien també la resta
d’alumnat.
Per altra part, també es vulneren els drets dels professionals que van obtindre la plaça en un concurs de
trasllats. Plantilles que es van signar el 1996 amb tots els sindicats, un document que havia estat consensuat i
que ha donat estabilitat a les plantilles i als equips de treball durant 14 anys en l’escola pública. Ara la
Conselleria imposa una normativa que, amb les seues retallades, ha provocat el rebuig de les famílies, mestres i
sindicats.
2. S’estima adient que el Ple de l’Ajuntament s’hi manifeste.

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: nou vots a favor (4 PSOE, 2 E‐2000, 1 VERDS, 1 BLOC, 1 EUPV) i
vuit en contra (8 PP), ACORDA:
Primer. Manifestar el desacord de l’Ajuntament de Silla amb la Resolució de 2 d’abril de 2013, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport de la GV, per la qual s’actualitza el catàleg d’unitats educatives de la CV i requerir
de la Conselleria que continue fent l’arranjament escolar basant‐se en l’anterior ordre de plantilles.
Segon. Exigir de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la GV el manteniment de les actuals plantilles als
centres CP Lluís Vives, CP Reis Catòlics i CP El Patí.
Tercer. Traslladar aquest acord a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la GV, als serveis territorials
d’Educació, a la Inspecció Educativa, als claustres i la direcció dels col∙legis públics de Silla i a les AMPA dels
col∙legis.

3.11. Proposta d’acord ~ Rebuig de la proposta de fusió dels municipis xicotets
Tots els grups municipals acorden la retirada d’aquest punt.

3.12. Proposta d’acord ~ Requeriment esmena deficiències/brutícia a l’av. d’Alacant
El grup municipal E‐2000, autor de la proposta, manifesta que la retira, tot esclarint que ja s'ha actuat sobre
aquesta precària situació.

A les 23.55 h, l’alcalde, amb la conformitat de tots els regidors presents, resol deixar damunt la taula la resta de
punts a tractar, interrompre la sessió per tal d’obrir un torn d’intervencions del públic i reprendre la sessió una
vegada finalitzada la interrupció de la sessió amb el punt relatiu a intervencions dels regidors.
No s’hi produeix cap intervenció del públic.

A les 23.58 h, l’alcalde reprén la sessió en el en el punt 5.2 de l’ordre del dia.

5.2. Intervencions
La Presidència obri el punt i es produeixen diferents preguntes i contestacions, entre d’altres les següents:
El portaveu del grup EUPV: 1) Pregunta per un escrit sobre un gual i si s’ha contestat. L’alcalde comenta que no
sap res d’aquest assumpte.
El portaveu del grup VERDS: 2) Pregunta per què es rebaixa la partida de Benestar Social en 7.500 €. 3)
Demana que es faça l'obertura d’una finestra en una aula del col∙legi públic. 4) Pregunta com està el
procediment de l'expropiació de la Casa del Figuero.
El regidor del grup E‐2000, Alejandro Serrador: 5) Felicita Telehorta per la seua tasca. 6) Hi ha pobles que
obliguen a rodar els solars però no amb tanca d'obra, sinó d'altre tipus. S'hauria de mirar per fer‐ho també ací.
7) Comenta que amb els projectes de llei del PP hi ha frases típiques que dir‐les passarà a ser delicte.
El portaveu del grup BLOC: 8) Fa esment d'un article publicat al diari La Vanguardia sobre la CV, el dia d’avui. Diu
que a Silla el menjador social serveix 46 desdejunis a xiquets amb deficiències nutricionals. També es mencionen
iniciatives de preparar entrepans per a xiquets necessitats. Diu que continuarà insistint en aquest assumpte. 9)
Durant les Festes d'Agost va haver‐hi mancança d’urinaris. El passatge Rex feia molta olor. Demana que es mire

d'augmentar el nombre d'urinaris a la plaça i on es fa la festa, al parc de l'Estació, lloc el qual no li pareix el més
idoni per als actes de festes. 10) Pregunta per l’onada de robatoris a dones majors i a xiquetes i hi demana
informació. 11) Demana que s'estudie l'habilitació d'un accés per a minusvàlids a la vorera del carrer de Sant Roc,
prop d’un comerç. 12) Pregunta com està la cessió de carreteres per part de la GV a determinats municipis. A Silla
li'n pertocarà un tram. 13) En un informe de la CGT sobre punts negres a les carreteres, figuren tres punts
conflictius al terme de Silla. Es pregunta si el municipi hauria de prendre part i dir‐hi alguna cosa. 14) Pregunta
per la situació en què es troba la sala de plens.

El portaveu del grup E‐2000: 15) Vol insistir en la necessitat de rebaixar l'altura de les voreres a l'av. d’Alacant
enfront del parc. Els veïns ho demanen. 16) Comenta que els veïns d'una finca pretenen veure l'expedient
d’una obra, ja que voldrien fer un seguiment d’aquest. 17) El regidor vol sumar‐se a la denúncia del problema
d’inseguretat que s’està patint. Abans era al camp i ara s’ha traslladat al poble. Demana un pla estratègic per a
detectar/pal∙liar aquest problema. 18) Manifesta que les pintades aparegudes a les parets properes al col∙legi
Lluís Vives les ha pogut fer qualsevol. El seu partit no ha sigut. De tota manera el seu partit sempre ha defés, i
continuarà fent‐ho, que els espanyols van primer, així com també la preferència dels productes espanyols
sobre altres.
La regidora del grup PSOE, Josefina Zaragozá: 19) Hi ha alguna activitat prevista per a la celebració del 9
d’Octubre?
El regidor del grup PSOE, Iván Cuenca: 20) A les parets, al costat del CEIP Lluís Vives hi ha dues pintades. Insta
que s’investigue qui ho ha fet. Aquestes pintades són insult a la intel∙ligència i una falta d'humanitat. E‐2000 diu
que no ho ha fet, però resulta que ompli amb els seus adhesius el mobiliari urbà. 21) Denuncia que els
semàfors del carrer de Juan Ramón Jiménez tenen últimament descoordinacions grans. Demana que els
reprogramen.
El portaveu del grup E‐2000 contesta: 20) E‐2000 està fent una campanya, però els papers s’apeguen amb celo,
no amb adhesius i es poden llevar més fàcilment. S’hi arrepleguen reivindicacions de moltes persones. Hi ha
molta gent a la qual es podria sancionar.
L’alcalde: 20) De tota manera, siga quin siga el mètode, el resultat és que s'embruta el poble.
La regidora de Benestar Social, Pilar Bermell: 21) Vol manifestar l'agraïment als voluntaris del menjador social.
22) La Fundació “La Caixa” ha aprovat una ajuda de 7.500 € per a un projecte promogut des de l’Ajuntament de
Silla dirigit a facilitar l'accés a pròtesis en casos de necessitat. L'Ajuntament hi aporta el 25%. Es mirarà per fer
la despesa en comerços del poble. En el projecte participa el Club de Bàsquet Silla i també s’hi ha implicat
Càritas. Vol agrair la implicació que estan tenint diverses entitats del poble, La Caixa i l’administrativa del
Departament de Benestar.
Seguidament la regidora de Benestar contesta: 8) Se sent enganyada en l’assumpte del menjador social. Es va
enviar els tècnics municipals als col∙legis per a arreplegar informació i dades i els directors els van dir que no hi
havia problemes de desnutrició de xiquets. Ho preguntaren també al Centre de Salut i tampoc no els van dir
que n'hi haguera cap cas per fer saltar l’alarma. 2) El traspàs de la partida no s’ha signat. 9) Pareix que els
robatoris han sigut cosa de menors d’edat, segons li ha informat l’educador. Alguns d'ells estan en un centre de
menors de carrer; existeixen diversos casos en un centre de menors.
El regidor de Territori i Serveis, Isidro Prieto, contesta: 6) Ho estudiaran. Podria afectar al PGOU i a les
ordenances urbanístiques vigents.7) Hi ha un recurs de la Diputació Provincial contra el catàleg aprovat per la
GV per a la cessió d'una relació de vials als municipis.
La regidora de Festes, Amada Garrido, contesta: 8) Estan treballant per a recuperar la festa del 9 d’Octubre. 9)
Estaran pendents per augmentar el nombre d’urinaris per al proper any.

El regidor d’Educació, Alfonso Benaches, contesta: 3) Manifesta que la col∙locació de la finestra no és
manteniment i correspon a la Conselleria fer‐ho. L’assumpte és antic. El curs passat es va oferir al col∙legi que ells
compraren la reixa i la brigada municipal la col∙locaria, però no han contestat. Els tècnics estan mirant el projecte
per a demanar‐ho a la conselleria.
L’alcalde contesta: 4) De la Casa del Figuero encara no s'ha rebut notícia del Jurat Provincial d'Expropiacions. 5)
També vol felicitar Telehorta per la seua tasca i més avui que el farà el Ple en directe. 10) S'ha agafat als autors
d'alguns dels robatoris. Són menors d’edat problemàtics. 11) S'anoten la petició d'un pas per a minusvàlids. 12)
Estudiaran en deteniment l'existència de punts negres vials al terme de Silla i si cal ho portaran al Ple. 15) La
rebaixa de les voreres està en la llista de feines pendents, però es veuen molt limitats pels recursos limitats de
l’Ajuntament. Per això sols poden acudir a les urgències. 16) Els veïns poden passar per l’Oficina Tècnica. Si es veu
alguna cosa es requerirà, igual que es fa a tot el món. Pareix que hi ha un conflicte veïnal. 21) Recull la petició de
reprogramar els semàfors. 14) A la sala de plens li falta una xicoteta espenta perquè estiga a punt per al proper
any.
Sense més assumptes a tractar, l’alcalde alçà la sessió i, perquè hi conste, estenc aquesta acta.

L’alcalde president

El secretari

