ANUNCI
Extracte del resultat dels punts tractats en el Ple de l’Ajuntament
Sessió ordinària de 28 d’abril de 2020
ASSUMPTES I RESULTATS
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR [25-02-2020. M04]. APROVACIÓ
S’aprova per unanimitat dels assistents.
2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1. Decrets d’Alcaldia: del núm. 162, de 3 de febrer de 2020 fins al núm. 315, de 28 de febrer de 2020; i del núm.
316, de 2 de març de 2020 fins al núm. 437, de 31 de març de 2020.
2.2. Actes de la Junta de Govern Local: M6/2020 (14-02-2020) fins a la M9/2020 (06-03-2020).
La Corporació queda assabentat.
3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1. Declaració Institucional de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, d’unió del municipalisme
valencià davant el Coronavirus. Junta de Portaveus FVMP (15 d’abril de 2020).
S’aprova per unanimitat.
3.2. Proposta dels grups municipals PSOE-COMPROMIS, sobre mesures econòmiques COVID-19.
S’aprova per majoria.
3.3. Decret 381/2020, de 13 de març, d'aprovació Pla Pressupostari a mig termini 2021-2023. Donar compte.
La Corporació queda assabentat.
3.4. Decret 414/2020, de 25 de març, d'aprovació mesures econòmiques per a la reducció de l’impacte virus
COVID-19. Donar compte
La Corporació queda assabentat.
3.5. Decret 437/2020, de 31 de març, d'aprovació de la Liquidació Pressupost 2019. Donar compte.
La Corporació queda assabentat.
3.6. Informe de la Sindicatura de Comptes Generalitat Valenciana, de fiscalització sobre els acords i resolucions
contraris a advertiments formulats pels interventors locals, omissió del tràmit de fiscalització prèvia i anomalies
detectades en matèria d’ingressos. Exercicis 2017-2018.
La Corporació queda assabentat.
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3.7 Modificació de l’Ordenança d’Ocupació de la vía pública: derogació Epígraf C) Taules i Cadires. Aprovació
provisional
S’aprova per unanimitat.
3.8. Expedient de modificació de crèdits per suplement de crèdits i crédits extraordinaris 2/2020 de l'Ajuntament
de Silla. Aprovació inicial
S’aprova per majoria.
3.9. Expedient Reconeixement Extrajudicial de crèdits 2/2020 de l'Ajuntament de Silla. Aprovació
S’aprova per majoria.
3.10. Expedient de modificació de crèdits per suplement de crèdits 2/2020 del Conservatori de Música.
Aprovació inicial
S’aprova per majoria.
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3.11. Expedient Reconeixement Extrajudicial de crèdits 1/2020 del Conservatori de Música. Aprovació
S’aprova per majoria.
3.12. Moció del grup municipal COMPROMIS SILLA: instar al Govern de l'Estat a eliminar la regla de despesa i
establir una fons de cooperació per al finançament local.
3.13. Moció grup municipal COMPROMIS SILLA: actuació municipal sobre polítiques econòmiques, expansives i
de reconstrucció del teixit empresarial.
3.14. Moció grup municipal COMPROMIS SILLA: emergència alimentària-covid-19.
3.15. Moció grup municipal COMPROMIS SILLA: escletxa digital_població escolar.
Es retiren de l’ordre del dia, en haver sigut inclosos els assumptes en la proposta del punt 3.2.
3.16. Moció grup municipal COMPROMIS SILLA: suport al sistema sanitari públic i univers.
S’aprova per majoria.
3.17. Moció grup municipal COMPROMIS SILLA: assignacions per assistència a comissions i plenaris.
S’aprova per unanimitat.
3.18. Moció grup municipal EUPV:SE, de mesures urgents de protecció social davant la crisis del covid-19.
S’aprova per unanimitat.
3.19. Moció grup municipal EUPV:SE, de mesures urgents d’estímul econòmic davant la crisi del covid-19.
S’aprova per unanimitat.
3.20. Moció grup municipal EUPV:SE, de mesures urgents de protecció de la joventut i de la cultura davant la
crisis del covid-19.
S’aprova per unanimitat.
3.21. Moció grup municipal EUPV:SE, de mesures urgents de serveis municipals davant la crisi del covid-19.
S’aprova per unanimitat.
3.22. Moció grup municipal PP, per a pal·liar l’impacte del covid 19: àrea social.
S’efectua votació dels 12 punts de la moció per separat: 10 aprovats per unanimitat i 2 desestimats.
3.23. Moció grup municipal PP, per a pal·liar l’impacte del covid 19: àrea econòmica.
S’efectua votació dels 8 punts de la moció per separat: 5 aprovats per unanimitat i 3 desestimats.
3.24. Moció grup municipal PP, per a pal·liar l’impacte del covid 19: àrea territori i serveis.
S’aprova per unanimitat.
3.25. Moció grup municipal PP, per a pal·liar l’impacte del covid 19: àrea interior.
S’aprova per unanimitat.
4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
No es tracta cap assumpte.
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5. PRECS I PREGUNTES
Es produeixen diverses intervencions.
Silla, 30 d’abril de 2020
L’alcalde
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