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La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragoza Campos
29/09/2021 10:13

FIRMADO POR

Expediente 823085Z

NIF: P4623200E

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/09/2021 10:29

FIRMADO POR

Lloc: Connexió Videoconferència
Data: 27 de juliol de 2021
ASSISTENTS:

Sessió núm.: 10/2021
Hora: 20:02 a 22:40 h

President: Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)

Regidors i regidores:
Regidors/es del grup municipal PSOE
Jose Iván Cuenca Navarro (portaveu)
Josefina Zaragozá Naranjo
Felipe Garcia Iborra
Trinidad Martínez Jiménez
Carmen Giner Zaragozá
Francisco Gómez Rebollo
Laura Millán Palau
Manuel Rosales Cobo
Maria Pilar Castaño Lemos
Benigno Bodón Valiente
Amparo Alapont Chilet

Regidors/es del grup municipal PP
Ignacio Ventura Garcia (portaveu)
Cristina Antón Zaragozá
Inmaculada Gutiérrez González

Secretària general: Paz Zaragozá Campos
Interventora: Manuela Montero Mouriz

Regidors absents / Regidores absentes

Regidora del grup municipal
MUNICIPAL
Raquel Sánchez Grande (portaveu)

COMPROMIS

Regidor del grup municipal EUPV:SE
Valentín Mateos Mañas (portaveu)

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. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINARIA [29-06-2021. M09]: APROVACIÓ.
2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1. Resolucions SEGRA: de la núm. 1.676 de 21/06/2021 fins a la núm. 1.956 de 16/07/2021.
2.2. Actes de la Junta de Govern Local: M24/2021 (18-06-2021) fins a la M27/2021 (09-07-2021).

3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
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3.1. Resolució Nº 1829 de 02/07/2021. "Resolució nomenament Tinents d'Alcalde" - SEGRA 472801
~ donar compte.
3.2. Resolució Nº 1834 de 02/07/2021. "Nomenament de membres de la Junta de Govern Local" SEGRA 472881 ~ donar compte.
3.3. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les bases per concedir ajudes per a material
escolar a l’alumnat d’infantil, primària i secundària, i a les aules d’infantil per sufragar materials i
Vicente Zaragozá Alberola
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accions educatives del projectes d’innovació educativa.
3.4. Aprovació inicial de l’Ordenança de l’Ajuntament de Silla reguladora de les bases per a concedir
ajudes econòmiques a l’alumnat d'Educació Infantil de primer cicle (2-3 anys) de les Escoles
Infantils no publiques.
3.5. Modificació de crèdits per suplement de crèdits expt. 5/2021.
3.6. Conveni col·laboració Alcàsser - Beniparrell - Silla, assistència tècnica projecte "Renovació
urbana y activitat econòmica"» (Exp. 795315E): aprovació conveni.
4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA

5. PRECS I PREGUNTES
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

L’Alcalde proposa un minut de silenci en manifestació de repulsa de la violència, en particular de la violència
de gènere i per totes les víctimes de la pandèmia provocada pel coronavirus. La Presidència obri la sessió i
procedeix a tractar els assumptes de l’ordre del dia amb el resultat que tot seguit s’indica.
L’Alcalde explica per què es realitza la reunió telemàtica, a causa de la situació en la qual es troba el municipi de Silla en
relació al COVID-19 i les característiques del saló de Plens.

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINARIA [29-06-2021. M09]: APROVACIÓ.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de juny de 2021, els qual s’ha fet
arribar als regidors i a les regidores amb anterioritat a la sessió.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes-del-ple/ es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària
i, en particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la
Secretaria municipal.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSOE, 3
PP, 1 COMPROMÍS, 1 EUPV), ACORDA:
Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de juny de 2021, sense introduir-hi
cap esmena.
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2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1. Resolucions SEGRA: de la núm. 1.676 de 21/06/2021 fins a la núm. 1.956 de 16/07/2021.
2.2. Actes de la Junta de Govern Local: M24/2021 (18-06-2021) fins a la M27/2021 (09-07-2021).
La Presidència obri el punt i es produeixen diferents preguntes i contestacions en relació amb els
Decrets/Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local, aprovades a l’Ajuntament.
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
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En la pàgina web http://www.silla.es/actes-del-ple/ es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària
i, en particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la
Secretaria municipal.

Valentín Mateos Mañas, portaveu del grup municipal EUPV:SE, reitera que es tornen a veure contractes
menors de direcció facultativa d'obres, pensem igual que la majoria de les Juntes Consultives de
Contractació, que no és un contracte menor.
També, pregunta pel contracte de lloguer de la plaça de bous i més contractes ja realitzats per tema festes,
com van a quedar.
De la Junta de Govern M27: el contracte menor de redacció del projecte d'habitatge de rehabilitació social,
quina és l'estratègia de l'Ajuntament respecte al parc municipal d'habitatges?.
Raquel Sánchez Grande, portaveu del grup municipal COMPROMÍS, fa preguntes sobre dos temes, un
d'aquests està en molts Decrets i formula una pregunta, ja que el 22 de juny va començar la campanya
d'estiu, però fins al 30 de juny no va haver-hi llista de monitors, a què es deu aquest retard.
I en relació a la Resolució 1897 de convocatòria del Consell Local Agrari i la Resolució 1953 de la
convocatòria del Consell escolar municipal; per què no està la convocatòria del Consell de la Dona?.
Ignacio Ventura García, portaveu del grup municipal PP, pregunta per les Resolucions Nª 1844 i Nº 1892, on
s’anuncia l'absència de l'Alcalde i li agradaria saber quin ha sigut el motiu. També, en relació a l’acta de la
Junta de Govern del 25/06/2021, en la relació núm. 39 de 2021 de reconeixement d'obligacions, hi ha
factures d'obres en el cementeri. El motiu de les obres sembla ser que va ser el despreniment d'algunes
làpides. Quan es va produir aqueix despreniment? Quan es va prendre la decisió d'intervindre? Quins són
els nínxols afectats? S'ha contractat per urgència alguna empresa per a fer les obres? Quan s'han avisat als
familiars? Quan es finalitzaran? Li agradaria que se li aclarira com s'actuarà a partir d'ara en aquest
assumpte.
El membres presents del Ple de l’Ajuntament queden assabentats.
3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1. Resolució Nº 1829 de 02/07/2021. "Resolució nomenament Tinents d'Alcalde " - SEGRA 472801~
donar compte
Es dóna compte del contingut de la Resolució Núm. 1829, de 2 de juliol de 2021, que seguidament es
transcriu:
«Nomenament Tinents d’ Alcalde
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Vicente Zaragozá Alberola, alcalde de la Corporació Local de Silla, en exercici de les facultats i les
obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició i ateses les següents consideracions:
I. Antecedents de fet.
1. Amb data 15 de juny de 2019 la Corporació Local ha celebrat sessió plenària extraordinària de constitució
i elecció de nou alcalde.

Vicente Zaragozá Alberola
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FIRMADO POR

2. Per tal d’aconseguir un idoni funcionament de l’Ajuntament i per tal d’assegurar la continuïtat i
permanència en exercici de les funcions pròpies de l’Alcaldia, cal designar, els/les regidors/es que, han
d’assumir la condició de tinents d’alcalde.
3. Per Decret 1.028/2019, de 18 de juny, es va nomenar com a tinents d’Alcalde als regidors següents:
1r Tinent d’alcalde a Iván Cuenca Navarro.
2n Tinent d’alcalde a Jose Fina Zaragozá Naranjo.
3r Tinent d’alcalde a Benigno Bodón Valiente.
4t Tinent d’alcalde a Francisco Gómez Rebollo.
5é Tinent d’alcalde a Maria Pilar Castaño Lemos.
4. Es considera convenient fer un canvi en dos dels nomenaments de Tinents d’alcalde realitzats per a
mantindre l'objectiu de l'idoni funcionament de l'Ajuntament de Silla, que quedarà de la manera següent:
4t Tinent d’alcalde: Manuel Rosales Cobo.
5é Tinent d’alcalde: Amparo Alapont Chilet.

II. Fonaments.
1. Resulta aplicable la normativa següent:
- Llei 7/1985, de Bases de Règim Local (articles 20, 21 i 23).
- Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), els articles 52 i 53
pel que fa la Junt de Govern Local.
- ROF, (articles 53, 46 a 4) pel que fa els tinents d’alcaldia.
2. Correspon resoldre a l’Alcaldia.
RESOLC:
Primer. Nomenar el 4t i 5e Tinents d’alcalde, als regidors següents:
4t Tinent d’alcalde: Manuel Rosales Cobo.
5é Tinent d’alcalde: Amparo Alapont Chilet.
Segon. Correspondrà als nomenats substituir, pel seu ordre de nomenament a aquesta Alcaldia en l’exercici
de les seues atribucions en els supòsits legalment previstos.
Tercer. Notificar aquesta resolució a les persones nomenades amb la finalitat de què presten, en el seu cas,
l’acceptació del nomenament.
Quart. Inserir anunci d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i als Taulers d’edictes municipals.
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Cinquè. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.
Sisè. Els nomenaments seran efectius des del dia següent a la data de la present resolució.
I, perquè conste, signe amb la secretària general de la Corporació Local, Paz Zaragozá Campos.»
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Els membres del Ple de l’Ajuntament queden assabentats de la Resolució Núm. 1829, de 2 de juliol de
2021, transcrita

3.2. Resolució Nº 1834 de 02/07/2021. "Nomenament de membres de la Junta de Govern Local" SEGRA 472881 ~ donar compte
Es dóna compte del contingut de la Resolució Núm. 1834, de 2 de juliol de 2021, que seguidament es
transcriu:
«Nomenament de membres de la Junta de Govern Local
Vicente Zaragozá Alberola, alcalde de la Corporació Local de Silla, en exercici de les facultats i les
obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició i ateses les següents consideracions:
Antecedents de fet
1. Amb data 15 de juny de 2019 la Corporació Local ha celebrat sessió plenària extraordinària de constitució
i elecció de nou alcalde.
2. Per tal d’aconseguir un idoni funcionament de l’Ajuntament, cal designar els/les regidors/es que han
d’integrar la Junta de Govern Local.
3. Per Decret d’Alcaldia Nº 1.029/2019, de 18 de juny, es va nomenar com a membres de la Junta de
Govern Local als regidors següents:
1r Tinent d’alcalde a Iván Cuenca Navarro.
2n Tinent d’alcalde a Jose Fina Zaragozá Naranjo.
3r Tinent d’alcalde a Benigno Bodón Valiente.
4t Tinent d’alcalde a Francisco Gómez Rebollo.
5é Tinent d’alcalde a Maria Pilar Castaño Lemos.
4. Per Resolució d’Alcaldia Nº 1829 de 02/07/2021: Resolució nomenament Tinents d'Alcalde, s’ha canviat
els nomenaments del 4t i 5é Tinents d’Alcalde, son els regidors següents:
4t Tinent d’alcalde: Manuel Rosales Cobo.
5é Tinent d’alcalde: Amparo Alapont Chilet.

Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
- els articles 20, 21 i 23 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local.
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- els articles 52 i 53 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
(ROF), pel que fa la Junt de Govern Local.
- els articles 53, 46 a 48 del ROF, pel que fa els tinents d’alcaldessa.
2. Correspon resoldre a l’Alcaldia.
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RESOLC:
Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern Local als regidors/es següents:
1r Tinent d’alcalde a Iván Cuenca Navarro.
2n Tinent d’alcalde a Jose Fina Zaragozá Naranjo.
3r Tinent d’alcalde a Benigno Bodón Valiente.
4t Tinent d’alcalde a Manuel Rosales Cobo.
5é Tinent d’alcalde a Amparo Alapont Chilet.
Segon. Correspondrà a la Junta de Govern Local, així integrada, i baix la Presidència d’aquesta Alcaldia,
l’assistència permanent a la mateixa en l’exercici de les seues atribucions, així com les que li delegue
qualsevol òrgan municipal o expressament li atribuïsquen les lleis.
Tercer. Notificar aquesta resolució a les persones nomenades amb la finalitat de què presten, en el seu cas,
l’acceptació del nomenament.
Quart. Inserir anunci d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i als Taulers d’edictes municipals.
Sisè. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.
Setè. Els nomenaments seran efectius des del dia següent a la data de la present resolució.
I, perquè conste, signe amb la secretària general de la Corporació Local, Paz Zaragozá Campos.»
Els membres del Ple de l’Ajuntament queden assabentats de la Resolució Núm. 1834, de 2 de juliol de
2021, transcrita.

3.3 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les bases per concedir ajudes per a material
escolar a l’alumnat d’infantil, primària i secundària, i a les aules d’infantil per sufragar materials i
accions educatives del projectes d’innovació educativa.
L’assumpte es deixa sobre la taula.

3.4 Aprovació inicial de l’Ordenança de l’Ajuntament de Silla reguladora de les bases per a concedir
ajudes econòmiques a l’alumnat d'Educació Infantil de primer cicle ( 2-3 anys ) de les Escoles
Infantils no publiques.
L’assumpte es deixa sobre la taula.
3.5 Modificació de crèdits per suplement de crèdits expt. 5/2021.
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Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
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Antecedents.
Davant de la necessitat de modificar crèdits en el Pressupost de despeses de l’exercici vigent, tal i com
preveu l’article 21.5 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es
fa la proposta següent, mitjançant l’expedient 2/2021 de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris,
redactat segons l’article 37.2 del Reial decret 500/1990, i la base 10a del Pressupost general de
l’Ajuntament.
Donat que es va realitzar una modificació de crèdits, TC.17 i TC.22, per transferència entre partides
pressupostàries que pertanyen al mateix grup de funció o entre partides del capítol I amb independència de
la seua classificació funcional, necessària per a finançar despeses que es consideraven urgents i que no
admetien demora (major import del projecte obres instal·lacions piscina coberta i contracte de manteniment
instal·lacions piscina coberta, respectivament), utilitzant per al seu finançament la baixa de partides
pressupostàries que no obstant això, es considerava necessària la seua reposició mitjançant la instrucció
del corresponent expedient de suplement de crèdit perquè el crèdit minorat sí que serà precís durant l'últim
trimestre de l'any.
Considerada l’existència de crèdits d’aplicacions del Pressupost vigent no compromeses, les dotacions de
les quals s’estimen reductibles sense pertorbació del respectiu servei. En particular, la partida de despeses
diverses festes populars, vista la cancel·lació de les festes d'agost.
D’altra banda, també es proposa la reposició del crèdit utilitzat amb càrrec a la partida pressupostària
3371.22699 per a fer front a les despeses de monitors d’educació especial en la escola d’estiu, transferint
fons de la partida 3263.480 que pertany al programa d’inclusió social educativa
Vist Informe d’Intervenció emès a l’efecte en data 15 de juliol de 2021.

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb dotze (12) vots a favor (12 PSOE-PSPV) i
cinc (5) abstencions (3 PP, 1 COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA:
PRIMER. Incoar expedient de modificació de crèdits per suplement de crèdits en les partides que es
detallen, amb el resum següent:
Suplement de crèdit
Aplicació
Pressupostària
3200
22699
3261
22699
3261
22799
3322
22799
3322
625
3340
623
3342
22699
3346
22699

Descripció
Educació. Despeses diverses.
Centre de formació. Despeses diverses
Centre de formació. Altres empreses.
Arxius. Treballs altres empreses.
Arxius. mobiliari
Cultura. Maquinaria
Setmana de les lletres. Despeses diverses
Cronista. Despeses diverses

Euros
1.000,00€
800,00€
4.289,07€
2.500,00€
3.000,00€
2.000,00€
4.000,00€
1.000,00€
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Suplement de crèdit
Aplicació
Pressupostària
3371
22699
3379
22699

Descripció
Infància, adolesemcia i joventut. Despeses diverses
Tercera edat. Despeses diverses
Total suplement de crèdit
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Euros
6.000,00€
1.802,85€
26.391,92€

SEGON. Aquesta modificació es finança mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions del
Pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals s’estimen reductibles sense pertorbació del
respectiu servei.
Aplicació
Pressupostària
3263
480
3380
22699

Descripció
Inclusió social. Ajudes individuals
Festes populars. Despeses diverses
Total finançament

Euros
6.000,00€
20.391,92€
26.391,92€

TERCER. Exposar-ho al públic, mitjançant la inserció de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, pel
termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions
davant del Ple de l’Ajuntament.
QUART. Considerar l’expedient aprovat, definitivament, si no es presenten reclamacions en el termini
establert d’exposició al públic.
QUINT. Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum per capítols en el Butlletí Oficial de la
Província.
SISÉ. Trametre una còpia autoritzada de l’expedient aprovat a la Delegació d’Economia i Hisenda a la
Comunitat Valenciana i a la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.

3.6 Conveni col·laboració Alcàsser - Beniparrell - Silla, assistència tècnica projecte "Renovació
urbana y activitat econòmica"» (Exp. 795315E): aprovació conveni.
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1. Per Providència de l’alcaldia de data 02 de juny de 2021 es va sol·licitar als serveis tècnics municipals
perquè es realitzaren les actuacions administratives procedents per portar a terme la tramitació del conveni
de col·laboració entre els Ajuntaments d’Alcàsser, Beniparrell i Silla per licitar el contracte administratiu de
serveis per el desenvolupament de l’assistència tècnica del projecte “Renovació urbana i activitat
econòmica”, en base a la previsió de l’article 31 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
públic (LCSP).
2. En data 08 de juny de 2021, l’Arquitecte Municipal i la Responsable de l’àrea de Promoció Econòmica
emeten informe, així com l’esborray del conveni de col·laboració i memòria justificativa.
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3. La Secretaria General, en data 23 de juny de 2021, hi ha emés informe.
4. Per Resolució Nº 1754 de 25 de juny, s’inicia el procediment administratiu per a la tramitació del conveni
de col·laboració entre els Ajuntaments d’ d’Alcàsser, Beniparrell i Silla per licitar el contracte administratiu de

FIRMADO POR

públic (LCSP); així com es remtre l’esborrany del conveni de col·laboració elaborat a tal efecte pels serveis

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/09/2021 10:29

serveis per el desenvolupament de l’assistència tècnica del projecte “Renovació urbana i activitat
econòmica”, en base a la previsió de l’article 31 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
tècnics municipals de Silla per tal que els Ajuntaments d’Alcàsser i Beniparrell donen la seua conformitat al
mateix, en un termini màxim de deu dies hàbils a contar des del dia següent a la notificació de la present
resolució.
5. En data 13 de juliol de 2021 (RE núm. 8199) s’ha rebut conformitat de l’Ajuntament de Beniparrell.
6. En data 14 de juliol de 2021 (RE núm. 8252) s’ha rebut conformitat de l’Ajuntament d’Alcàsser.
7. Existeix crèdit suficient i adequat amb càrrec a la partida pressupostària 3374.22799 del pressupost
vigent.
8. La interventora municipal, en data 15 de juliol de 2021, hi ha emés informe de fiscalització limitada prèvia
favorable amb observacions.

Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:


Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).



Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).



Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).



Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. (LRJSP)



Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana



Decret d'Alcaldia 1241/2020, de 21 d'Octubre.

2. Resulten d’especial rellevància, pel que fa a l’objecte d’aquest assumpte, els preceptes següents:
2.1. L'article 31.2 de la LCSP disposa que «(…) las entidades pertenecientes al sector público podrán en
todo caso, acordar la realización conjunta de contrataciones específicas.» Per tant, es viable la
contractació conjunta per dos o més poders adjudicars amb un mateix objecte, plantejat com un supost
esporàdic per aprofictar economies d’escala.
2.2. L'article 31.3 de la LCSP estableix: «Cuando un procedimiento de contratación se desarrolle en su
totalidad de forma conjunta en nombre y por cuenta de varias entidades, estas tendrán la responsabilidad
conjunta del cumplimiento de sus obligaciones. Ello se aplicará también en aquellos casos en que una sola
entidad administre el procedimiento, por cuenta propia y por cuenta de las demás entidades interesadas.»
2.3 L’article 111.1 de la Llei de règim local de la CV determina que «Las entidades locales de la Comunitat
Valenciana podrán cooperar entre sí o con la administración del Estado o de la comunidad autónoma a
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través de convenios o acuerdos que tengan por finalidad la ejecución en común de obras, la prestación de
servicios comunes o la utilización conjunta de bienes o instalaciones».
2.4 Artícles 47 i seguents de la Llei 40/2015 (LRJSP).
3. El present conveni deurà complir les condicions de l’artícle 6.1 de la Llei 9/2017 (LCSP), la seua finalitat
deu ser garantir que els els serveis públics que incumbeixen a les entitats, es presten de manera que
s'aconseguisquen els objectius que tenen en comú, i que el desenvolupament d'aquesta cooperació es guie
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/09/2021 10:29

FIRMADO POR

únicament per consideracions relacionades amb l'interés públic.
4. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSOEPSPV, 3 PP, 1 COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’ d’Alcàsser, Beniparrell i Silla per licitar
el contracte administratiu de serveis per el desenvolupament de l’assistència tècnica del projecte
“Renovació urbana i activitat econòmica”, en base a la previsió de l’article 31 de Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector públic (LCSP).
Segon. Autoritzar la despesa a la primera anualitat, per import de 8.514,65€ (IVA inclòs), amb càrrec a la
partida pressupostària 3374.22799 del pressupost vigent.
Tercer. Adoptar el compromís de dotar amb càrrec al pressupost 2022 la despesa corresponent a la segona
anualitat del contracte, per import de 1.178,95€, necessari perquè aquesta Administració puga procedir a
licitar el corresponent contracte.
Quart. Requerir als Ajuntament de Beniparrell i a l’Ajuntament d’Alcàsser perquè procedisquen a la
signatura de l’esmentat conveni, prèvia aprovació pels seus òrgans competents.
Així mateix, s'ha de requerir als Ajuntaments d’Alcàsser i Beniparrell que al mateix temps que aproven el
conveni, adopten els acords d'autorització de la despesa que se'ls ha assignat, i el compromís de dotar amb
càrrec al pressupost 2022 els imports referits a la segona anualitat.
Cinquè. Inscriure el conveni una vegada s’haja subscrit en el Registre de Convenis d’aquest Ajuntament.
Sisè. Notificar el següent acord als interessats.

4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.
No hi han.

5. PRECS I PREGUNTES
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S’obri el torn de precs i preguntes, realitzant-se diverses intervencions.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes-del-ple/ es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària
i, en particular, el debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la
Secretaria municipal.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
29/09/2021 10:29

FIRMADO POR

Valentín Mateos, li va sol·licitar a la regidora d’Educació, Laura Millán Palau, el ràtio d'ocupació en els
diferents col·legis, la informació facilitada ha segut el nombre màxim d'alumnes, el que demanen es el ràtio.
Continua el portaveu del grup EUPV referent a una moció de Esquerra Unida on es plantejava la necessitat
de construir un nou Centre de Salut: pregunta si hi ha hagut reunions i li agradaria saber quin ha sigut la
resposta de la Conselleria.
Raquel Sánchez pregunta quantes places gratuïtes de 2 anys hi ha a Silla i quantes es crearan. També
pregunta sobre les següents qüestions: quantes aules d'infantil hi ha?, ha repercutit la baixada de la
natalitat?, es mantindran els desdoblaments durant el pròxim curs?, té Tècnic d'Educació la Regidoria
d'Educació? li sembla bé que l’Edificant es pospose al 2022?, percentatge de valencià en els dos instituts?. I
en relació al cementeri: s'han posat en contacte amb les famílies abans de dur a terme alguna actuació?.
Ignacio Ventura, en relació al cementeri, insten que localitzen com més prompte millor als familiars. Els
veïns del carrer Safor tenen un problema amb el parc de gossos, han vingut a intervindre en el Ple i no se'ls
ha facilitat la possibilitat. Solicitem que es puguen fer els plens presencials i s'habilite el local necessari, i si
algun veí vol fer una pregunta, que se li faculte perquè puguen fer telemàticament les preguntes. Lee les
preguntes d'un veí sobre el parc de gossos.
També, pregunta si s'ha rebut notificació de les Conselleria sobre el reajustament d'anualitats del Edificant. I
finalment, saber quan s'executarà la reforma d'urgència del Col·legi Verge dels Desemparats.

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