ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
Lloc: Nau de la Cultura (sala de Plens)
Data: 25 de febrer de 2020
ASSISTENTS:

Sessió núm.: 04/2020
Hora: 20:05 a 00:30 h

President: Vicente Zaragozá Alberola

Regidors i regidores:
Regidors/es del grup municipal PSOE
Josefina Zaragozá Naranjo (PSOE)
Jose Iván Cuenca Navarro (portaveu)
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 COMPROMIS MUNICIPAL
Raquel Sánchez Grande (portaveu)

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
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Ordre del dia:
1.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN DEFENSA DEL SECTOR AGRARI
2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 8 DE MARÇ DE 2020
3 . ACTES DE LA SESSIÓ ANTERIOR [28-01-2019. M03]. APROVACIÓ
4. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
4.1 Decrets d’Alcaldia: del número 1 de data 02 de gener de 2020 fins al número 161 de data 31 de gener de 2020
4.2 Actes de la Junta de Govern Local: M 2/2020 (17-01-2020) a M 5/2020 (07-02-2020).
5. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
5.1 Representants municipals als òrgans col·legiats: modificació designació vocal Consell Escolar CEIP Reis Catòlics.
5.2 Ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis per las polígons
àrees industrials i enclavaments tecnològics per a l’exercici 2020: sol·licitud ~ ratificar
5.3 Donar compte:
5.3.1 Rendició trimestral pressupost 2019. Quart trimestre 2019.
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5.3.2 Període Mitjà de Pagament. Quart trimestre 2019.
5.3.3 Morositat. Quart trimestre 2019.
5.4 Modificació de Crèdits per crèdits extraordinaris 1/2020. Aprovació
5.5 Modificació de crèdits per suplements de crèdit 1/2020. Aprovació
5.6 Modificació puntual número 14 del PGOU de Silla: aprovació municipal versió final rectificada i remissió a
Conselleria per a la seua aprovació definitiva
5.7 Modificació puntual número 15 del Pla General d’Ordenació Urbana: sotmetre la versió preliminar i l’estudi
d’integració paisatgístic a informació pública i consulta a les administracions públiques i organismes afectats
5.8 Moció del grup municipal Popular “Solicitando al Ministerio la Inversión necesaria para impulsar el Plan de Mejora de
Calidad de Cercanías de la Comunidad Valenciana 2017-2025 y solventar los problemas de cancelaciones y
retrasos en el servicio de cercanías
6. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
7.PRECS I PREGUNTES
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

La Presidència obri la sessió amb un minut de silenci en manifestació de repulsa de la violència, en particular de la
violència de gènere. A continuació, es procedeix a tractar els assumptes de l’ordre del dia amb el resultat que tot seguit
s’indica.
1.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN DEFENSA DEL SECTOR AGRARI
Es dóna compte de la moció presentada pel Grup Municipal Popular.
Las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana convocaron una tractorada y manifestación el 14 de
febrero en Valencia ante la situación límite de los agricultores y ganadores.
En ese sentido también reclamaron a las distintas administraciones que plasmen una serie de medidas a corto, medio y
largo plazo que garanticen una rentabilidad digna para los productores valencianos.
El Consell Local Agrari acordó, en la sesión celebrada el pasado 11 de febrero, apoyar la manifestación convocada por
las principales organizaciones de la Comunidad Valenciana con la tabla reivindicativa que acompaña a la convocatoria
de la misma y que se diera a conocer a la población a través de un bando municipal, para que se colocara en el
Ayuntamiento, en la sede del Consell Local Agrari, en la Oficina de Atención al Ciudadano, en los diferentes motores de
Silla, así como usando las redes sociales del propio Ayuntamiento.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset vots a favor (12 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA:
1. Apoyar las reinvidaciones manifestadas por las principales organizaciones agrarias de Comunidad
Valenciana, el 14 de febrero en Valencia con la tabla reivindicativa que acompaña a la convocatoria de la
misma (se anexa tabla).
2. Apoyar el acuerdo adoptado por el Consell Local Agrari de Silla en la reunión del 11 de febrero.
3. Del presente acuerdo se dará traslado a la Presidencia de la Generalitat, a la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, a las organizaciones agrícolas de la Comunidad Valenciana, a los Grupos
Parlamentarios de Les Corts Valencianes y al Consell Local Agrari de Silla.
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TABLA REINVIDICATIVA




Revisar la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, crear un Observatorio de
precios y que se persiga la venta a pérdidas en la Ley de Comercio Minorista.
Presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de las personas aseguradas en el sistema de seguros
agrarios.
Implantación de un seguro de costes/ingresos agrarios.
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Activar medidas de gestión de crisis, cuando la situación lo requiera, del Fondo de Crisis previsto por la PAC
y/o fondos nacionales.
Desarrollo normativo de todas las posibilidades de excepción en ataeria de competencia que permite la PAC.
Puesta en marcha de un Plan de reconversión y reestructuración para los sectores agrarios en crisis.
Simplificación y armonización de la normativa ganadera.
Control, mejora y simplificación de la gestión de la sanidad animal y vegetal, principalmente, respecto a la
Tuberculosis, la Xylella fastidiosa y amenazas como el HLB.
Disponibilidad de materias activas para hacer frente a las plagas y enfermedades.
Estudio previo y evaluación posterior del impacto de los acuerdos con terceros países.
Obligatoriedad de informaren las etiquetas las diferentes normativas de los productos procedentes.
Fiscalidad justa y ágil en su gestión por parte de los productores con una actualización del sistema fiscal
agrario.
Revisión del Código Penal para mejorar la lucha contra los robos en el sector agrario.
Ley de Emergencia por daños de fauna sobre la agricultura y ganadería.
Análisis de los recursos hídricos e inversión en obras hidráulicas.
Promover la reputación de los agricultores y ganaderos por su contribución ambiental.

2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 8 DE MARÇ DE 2020
Es dóna compte de la declaració institucional sobre el 8 de Març de 2020 Dia Internacional de la dona presentada per la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a la qual se li afig la presentada pel Grup Municipal Compromís. Es
transcriu literalment:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El feminisme i la lluita pels drets de la dona no és un moviment nou. Ja al segle XVIII, Mary Wollstonecraft publica el
1792: «A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects», posicionant-se com una de
les primeres obres feministes de la literatura i de la filosofia. Amb el naixement d’aquesta obra, Wollstonecraft comença
a obrir camins que reivindiquen els drets de les dones, com l’educació, entre altres coses, possibilitant així una nova
onada de moviments socials on les dones seran partícips i protagonistes.
El 8 de març, esdevé una data clau en les agendes i els calendaris, una data que es marca com una fita a la història
pels drets aconseguits, recuperats, però també una data per recordar que encara hi ha molt de camí per recórrer.
El 8 de març de 1908, vora 130 treballadores d’una fàbrica tèxtil es declaraven en vaga per tal de reivindicar unes
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condicions laborals simples i justes: aconseguir la jornada laboral de 10 hores, la igualtat salarial, temps per la
lactància, així com una millora de les condicions higièniques en les que treballaven. Arran d’aquest fet, d’aquesta
demanda, l’amo de la empresa, ordena tancar les portes de la fàbrica i provocar un incendi, abrasant així a totes les
dones que hi havia dins.
Anys més tard, en 1910, té lloc la primera Conferència Internacional de Dones Socialistes a Alemanya, liderada per
Clara Zetkin i és allà on es proposa commemorar el 8 de març en record de la mort d’aquestes treballadores,
denominant-lo així El Dia de la Dona Treballadora.
Amb tot això, l’onada del feminisme, de la lluita per reivindicar els drets de les dones, comença a créixer i a expandirse: cada vegada són més les dones i els homes que justifiquen aquesta lluita com la seua pròpia, i reconeixen el
feminisme com el moviment social que ha d’agrupar a tots els sectors socials.
D’aquesta manera, una de les primeres demandes i èxits, és l’assoliment del sufragi femení, del dret a vot, celebrat per
primera vegada el 21 de desembre de 1918 a Gran Bretanya, malgrat que encara amb algunes restriccions respecte
dels homes. A Espanya, el sufragi universal es va aprovar l'1 d'octubre de 1931, en la 2a República, amb 161 vots a
favor (dels partits de dretes i una gran majoria del PSOE, a excepció d'Indalecio Prieto i els seus seguidors de xicotets
nuclis republicans); 121 en contra (Acció Republicana, Partit Republicà Radical i el Partit Republicà Radical Socialista)
i 188 abstencions; tenint un paper destacat en aquells dies Clara Campoamor.
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A l’estat espanyol, la incorporació real de les dones al treball esdevé quan aquestes comencen a formar-se per tal de
millorar en les seues professions, sent entre 1920 i 1936, quan sorgeixen les primeres dones amb càrrecs importants
(com María de Maeztu o Concha Espina, per fer una breu menció). D’acord amb això i tot seguint el recorregut del
cronograma feminista, al 1952 les Nacions Unides declaren el 8 de març com el Dia Internacional de la Dona, usant
com a símbol d’aquesta celebració el color lila, ja que d’aquest color eren els teixits que treballaven les dones a la
fàbrica tèxtil quan van ser cremades.
La crisi econòmica de la passada dècada, ens va portar cap a una involució en els drets de les dones que va produir una
major desigualtat, empobriment, feminització de la precarietat, retallada en drets socials i pèrdua de drets de la
ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats, provocant sobretot l'augment de la desocupació en les dones, on a finals de
l'any 2010 la taxa de desocupació femenina superava el 20%.
A nivell internacional continuen produint-se situacions d’extrema vulnerabilitat relacionada amb les situacions de
migració, tant per problemes econòmics com polítics o causats pels conflictes oberts.
Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés d’igualtat entre dones i homes ja que la
precarietat laboral, la cura de les persones en situació de dependència, etc. recauen de forma majoritària sobre les
dones quan les institucions públiques no les cobreixen. A més, aquests treballs del sector de les cures són
majoritàriament desenvolupats per dones, sent ocupacions considerades de menor valia i per tant pitjor remunerats.
Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i dones, i en 2017 se situà com a l’estat del món
amb una menor escletxa de gènere segons dades del Fòrum Econòmic Mundial. S’ha convertit en el primer país en
aprovar per llei (1 de gener de 2018) que les empreses amb 25 treballadors o més i els organismes públics, controlen i
demostren que les seues treballadores i treballadors guanyen el mateix jornal pel mateix treball realitzat. Cal tindre
present que segons dades d’organismes oficials les dones europees tenen una renda de més del 20% inferior a la dels
homes, que en realitat és com si les europees treballaren gratis des d’octubre fins al final d’any.
A l'Estat Espanyol la bretxa salarial se situa en el 15 % segons l'INE (Institut Nacional d'Estadística), això vol dir
que, encara que estiguem per davall de la mitjana de la UNION EUROPEA, continue havent-hi una desigualtat salarial
que cal eliminar. Això no sols afecta al llarg de tota la vida laboral, sinó que, una vegada arribada l'edat de jubilació,
veiem com aqueixa bretxa es reprodueix en la pensió, deixant així a un major nombre de dones en situació de
pobresa, en edat avançada, a més.
Malgrat la Llei estatal 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes de 2007, és evident que
hi ha molta feina a fer.
Encara ara, queda de relleu que les dones segueixen patint desigualtats respecte dels homes, trobant-se amb obstacles
com «el sostre de vidre» (expressió que fa referència a la barrera invisible que representa les limitacions que troben
les dones per ascendir en la seua carrera professional), els micromasclismes diaris com el mansplaining (anglicisme
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usat per a designar l’acció i efecte d’un home que explica a una dona alguna cosa que segurament ella ja sap), o les
narratives paternalistes o condescendents des d’una mirada masculina. Amb això, ens topem també amb la
reivindicació de l’ús del llenguatge inclusiu, un llenguatge on tots i totes senten que formen part i que les inclou d’igual
manera.
Per últim, cal destacar per la seua contemporaneïtat, l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, la qual marca
l’acció global pel desenvolupament fins l’any 2030 i configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per assolir un
objectiu en comú: el desenvolupament mundial sostenible. Dins d’aquesta Agenda 2030, trobem dos objectius (ODS) 8 i
10, els quals vetllen per un treball digne i un creixement econòmic i per la reducció de les desigualtats, respectivament.
Són aquests objectius els que exigeixen un sistema de governança multinivell eficaç: cada nivell de govern
(internacional, nacional, regional i local), ha de ser responsable de comprometre’s, mitjançant consensos, aliances i
col·laboracions amb altres sectors, a impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades. Veiem per tant, que el
feminisme queda recollit dins d’Agenda 2030, com un objectiu a implantar, assolir i consolidar per la ONU.”
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset vots a favor (12 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA:
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Primer. Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure activitats dirigides a reforçar el
principi d’igualtat entre homes i dones, sumant-nos al lema de l'ONU «soc de la generació de la igualtat»
Segon. Instar el Govern a la presentació i aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral, entre homes i dones, a fi de garantir
de manera efectiva el dret a la conciliació, així com les mesures que facen possible la igualtat en l'ocupació.
Tercer. Com a Ajuntament ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de caràcter transversal i en el pressupost a
avaluar i fer el seguiment dels acords presos en matèria d’igualtat a través de plans d'igualtat tant per a la ciutadania
com per a les plantilles municipals i donar-ne compte periòdicament a aquest ple.
Quart. Impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat així com la no discriminació de la dona, per
a propiciar l’eliminació de polítiques que encara es donen de forma encoberta en determinades professions en què les
dones embarassades són penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un «rendiment anormal».
Cinqué. Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones, quan així ho necessiten, compten amb
l'atenció necessària mitjançant els serveis públics, perquè les tasques de la cura familiar no suposen una
desigualtat a l'hora de la integració efectiva de la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera professional.
Sisé. Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l'OIT (Organització Internacional del Treball) per
a la dignificació del treball a la llar i les cures.
Seté. Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les institucions a seguir treballant per la igualtat i
en avançar en el desenvolupament de les polítiques per la igualtat i contra la violència masclista i de gènere.
Manifestem la importància del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, i la dotació i continuïtat pressupostària per
garantir la seua aplicació. Manifestem la importància cívica i política del Pacte Valencià contra la violència de gènere
i masclista i la dotació i continuïtat pressupostària per a garantir la seua aplicació. El nostre Ajuntament està adherit /
te previst adherir-se a aquest pacte i és compromet a aplicar-lo i a actuar d’acord amb les seues propostes.
Huité. Com a Ajuntament, ens adherim a l'acord a què s’ha arribat en les Corts Valencianes el passat 30 de gener, pel
qual es reforça l'acord del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i per tant, ens comprometem
també a continuar fent valdre les mesures d’aquest Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a qualsevol tipus de
posicionament polític que negue l'existència de la violència de gènere i masclista o que propugne la minoració de les
mesures de protecció de les dones. Cal recordar que la violència contra les dones és un tema que ha sigut objecte d’un
pacte d’Estat.
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Nové. Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de tracta i de prostitució.
Desé. Exigir a les Administracions Públiques un finançament suficient per tal de portar a terme les polítiques d’igualtat
així com les polítiques educatives i les socials. Ens calen unes polítiques àmplies, no és tracta de resoldre situacions
d’especial precarietat de caràcter assistèncialista sinó de garantir els drets de la ciutadania, i és urgent que
desaparega la discriminació que patim en el finançament. Ens cal doncs, reclamar, amb l'objectiu de millorar l'Estat del
Benestar al nostre país, una reforma urgent de l'actual model de finançament autonòmic i local.
Onzé. Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per la Vaga mundial de dones del dia 8 de
març convocada a nivell mundial pel Moviment Feminista.
Dotzé. Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i especialment a la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, al Ministeri de Presidència, Relacions amb les
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Corts i Igualtat del Govern d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com que es
publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la nostra població.
Tretzé. L’ Ajuntament de Silla es compromet a fer un treball de recerca de les dones del poble que han destacat al
llarg de la història, mitjançant la creació d’una beca d’estudis de gènere per a la investigació de les dones del poble.
Catorzé. Crear un apartat específic al portal de l’ajuntament on estiga tota la informació sobre estes dones i dels
col·lectius de treballadores feminitzats i precaritzats, a la fi de donar difusió de les seues vides.
Quinzé. En col·laboració amb altres associacions del poble elaborarem exposicions per a fer-les valdre i donar-les a
conèixer.
Setzé. Proposarem a estes dones per nomenar els carrers del nostre poble (per canvi o per nova creació).
Disseté. Crear un premi entre l’alumnat per fomentar la recerca i divulgació de genealogia de dones del poble, tant
col·lectivament com individual. Dones del passat i també del present. Cada 8 de Març, el dedicarem a una d’estes
dones.

3.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR [28-01-2020. M03]. APROVACIÓ
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de gener de 2020, la 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 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 setze vots a favor (11 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de gener de 2020, sense introduir-hi cap esmena
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4.- CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
4.1 Decrets d’Alcaldia: del número 1 de data 02 de gener de 2020 fins al número 161 de data 31 de gener de 2020
4.2 Actes de la Junta de Govern Local: M2/2020 (17-01-2020) a M 5/2020 (07-02-2020)
Pren la paraula el portaveu del grup municipal EUPV:SE que pregunta pels següents decrets:
-Decret. 4/2020, de 2 de gener: Concessió LO 2019068
-Decret 8/2020, de 3 de gener, de declaraciló del vehicle amb referència Vehi. Ab. 2019-062, com a Residu Sòlid Urbà
-Decret 12/2020, de 3 de gener Denegació de sol·licitud de local municipal expt. 98 Silla Ciudadana
13/2020, de 3 de gener: Contrato privado «Carrozas, animación y personal para la cabalgata de Reyes Magos 2020»
(2020_EXP_ S669_ 001): adjudicación
-Decret 14/2020, de 3 de gener: Contrato privado Contrato privado « Carrozas, animación y personal para la cabalgata
de Reyes Magos 2020» (2020_EXP_ S669_ 002): adjudicación
- Decrets de dobles guals
A continuació pren la paraula la portaveu del grup municipal Compromís Municipal que pregunta pel decret 64/2020, de
15 de gener: PMUS: Contestació requeriment al Servei de Mobilitat Urbana
Seguidament la regidora del grup municipal del PP pregunta pels següents decrets:
-Decret 3/2020, de 2 de gener: Exp 1/2020 de Transferència de crèdits
-Decret 16/2020, de 7 de gener: Admissió a tràmit de la reclamació patrimonial corresponent a Vanesa Rubio Bonet
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-Decret 17/2020, de 7 de gener: Admissió a tràmit de la reclamació patrimonial corresponent a Carmen Heredia Heredia
-Decret 18/2020, de 7 de gener: Admissió a tràmit de la reclamació patrimonial corresponent a Antonio González Albelda
-Decret 121/2020, de 23 de gener: Admissió a tràmit de la reclamació patrimonial corresponent a Efren García Blasco
El Ple de l'Ajuntament, queda assabentat.

5.-ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE
5.1 Representants municipals als òrgans col·legiats: modificació designació vocal Consell Escolar CEIP Reis
Catòlics.
Es dóna compte de la motivació de la proposta:
Antecedents
1. Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de 25 de juny de 2019, va aprovar, el que tot seguit s’indica.
Seguidament es transcriuen les consideracions, el resultat de la votació i la part resolutiva de l’acord adoptat:
«1.9 Representants municipals als òrgans col·legiats: designació titulars i suplents
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb setze vots a favor (12 PSOE-PSPV, 3 PP, 1 COMPROMIS MUNICIPAL) i una
abstenció (1 EUPV:SE), ACORDA:
N) CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES
Centres d’Educació Infantil i Primària
CONDICIÓ
Vocal CEIP Reis Catòlics

TITULAR
Laura Millán Palau

Fonaments:
1. Resulta aplicable la següent normativa:
- Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.
- Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
- Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les EE.LL.
- Estatuts, reglaments i resta de la normativa reguladora de ens, organismes i òrgans amb representació
d’aquesta Corporació Local.
2. Correspon resoldre al Ple Municipal.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset vots a favor (12 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA:
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Primer. Aprovar la modificació de la designació del representant d’aquesta Corporació Local al Consell Escolar del
Centre d’Educació Infantil i Primària Reis Catòlics:
CONDICIÓ
Vocal CEIP Reis Catòlics

TITULAR
Trinidad Martínez Jiménez

Segon. Traslladar aquest acord a les persones interessades i al Centre d’Educació Infantil i Primària Reis Catòlics

5.2 Ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis per als
polígons àrees industrials i enclavaments tecnològics per a l’exercici 2020: sol·licitud ~ ratificar
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Es dona compte del contingut de l’acord 3.1 de la Junta de Govern Local, de data 14 de febrer de 2020, que tot seguit
es transcriu:
«3.1 Ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis per
las polígons àrees industrials i enclavaments tecnològics per a l’exercici 2020: sol·licitud
Antecedents
1. L’ Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, ha publicat la convocatòria d’ajudes per a projectes
d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i
enclavaments tecnològics per a l’exercici 2020.
2. Els Serveis tècnics municipals han preparat la memòria tècnica de les actuacions a realitzar al polígon de l’Alteró
3. Consta certificat emès per la Intervenció municipal, de data 13 de febrer de 2020, que acredita l’existència de crèdit
adequat i suficient per cobrir l’aportació municipal que s’estima en un 50% del cost total de les actuacions (cost previst
per a la anualitat corresponent a l’exercici 2020).
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
 Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
 Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
 Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
 Resolució de 8 de gener de 2020 del president de l’ Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la
qual es convoquen ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i
serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per a l’ exercici 2020.
 Ordre 22/2016 de 27 d’octubre de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la
qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’industrialització.
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de 21 de juliol, Reglament General de
Subvencions.
2. Correspon resoldre a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat de tots els membres assistents, ACORDA:
Primer. Aprovar la memòria tècnica i actuacions a realitzar per al polígon de l’Alteró, amb caràcter anual, executable en
2020.
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Segon. Sol·licitar una subvenció, segons Resolució de 8 de gener de 2020 del president de l’ Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a projectes d’inversió per a la millora,
modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons,àrees industrials i enclavaments tecnològics per les
actuacions a realitzar al polígon de l’Alteró, amb caràcter anual, executable en el 2020, per import de 99.999,99 euros.
Tercer. Assumir el compromís de finançament de la part del pressupost no subvencionat i necessari per a la realització
de les actuacions de “Millora del polígon industrial de l’Alteró” per a l’exercici 2020.
Així mateix, i per al cas que el finançament subvencionat de les actuacions siga inferior al 50% del cost total de les
actuacions, l’Ajuntament de Silla es compromet a tramitar la modificació pressupostària corresponent, als efectes
d’incloure en el pressupost la/es partida/es que reflectisquen el suplement del finançament necessari per a cobrir la
totalitat del cost de les actuacions objecte de la present convocatòria, i de la seua acreditació fefaent en un termini de
quinze dies comptats des de la recepció de la notificació de concessió, si és el cas.»
Quart. Ratificar aquest acord a la propera sessió plenària que s’hi celebre de conformitat amb l’establert a la Resolució
de 8 de gener de 2020 del president de l’ Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es
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convoquen ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en
polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per a l’ exercici 2020.»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset vots a favor (12 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA l’ anteriorment transcrit.

5.3.Donar compte:
5.3.1 . Rendició trimestral pressupost 2019. Quart trimestre 2019.
Es dóna compte del contingut de l’informe emès per la Interventora Municipal de data 31 de gener de 2020.

“CUMPLIMIENTO
DE
LAS
O BL I G AC I O N E S
T RI M E S T R AL E S
DE
S UM I N I S T R O
DE
I NF O RM A C I Ó N D E L A L E Y 2 / 2 0 1 2 L O E P S F, D E S AR R O L L A D A P O R L A O R D E N H AP / 2 1 0 5 / 2 0 1 2 .

I.

NORMATIVA APLICABLE


Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.



Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (en adelante rdl 2/2004).



RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988.



Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales.



Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

Antecedentes de hecho
Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en
adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas,
y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en
correcto funcionamiento del sector público.
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La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF, la obligación de las
Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la
citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y
procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos.
Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de LOEPSF, lo ha realizado el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en
concreto, sobre las obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha recogido en su artículo 16.
Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de información de las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, han entrado en vigor el 1 de enero de 2013, de conformidad
con la disposición transitoria única de la Orden.
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del cumplimiento de la obligación de
remisión y recepción de información “En las Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.”
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente;
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II.

INFORME

PRIMERO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información
De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y el desarrollo del mismo realizado por la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, este
interventor ha volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las Entidades Locales”,
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, correspondiente al cuarto trimestre de 2019.
SEGUNDO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.
Para suministrar la información requerida, correspondiente al cuarto trimestre de 2019, y a pesar de que la normativa
no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, esta intervención considera
necesario la elaboración del presente informe, que resume la información volcada, los principales criterios de
estimación seguidos, y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al
cierre del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de
gasto.
Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la información, recoge en el
apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la necesidad de dar traslado al pleno de la Corporación del
resultado del informe de evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas preventivas, correctivas y
coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, imponer a las entidades locales, cuando se apreciase un
riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al
cierre del ejercicio, y las limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría.
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que
desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir
informe de intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al Pleno en los supuestos de
expedientes de modificación de créditos. En la actualidad tras la entrada en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial
de desarrollo sobre las obligaciones de suministro de información, según contestación emitida por la Subdirección
General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales a pregunta de Cosital Network, la verificación del
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la aprobación
de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización trimestral del informe de intervención de
cumplimiento de los objetivos a que se refiere la Orden HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de manera
preceptiva la elaboración de un Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos.
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía, para que se proceda a su elevación
al pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos.
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TERCERO.- Contenido de la información
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte de la que se recoge en el
artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se ha materializado en los formularios que ha diseñado la
Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual
antes citada.
CUARTO.- Observaciones y explicación de los contenidos:
En relación a la información a suministrada y las previsiones de evolución de las ORN y los DRN al cierre del
ejercicio, se detalla los cálculos realizados en relación a la acreditación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria:
- Se ha tenido en cuenta el estado de ejecución del presupuesto y se ha hecho previsión del cierre del ejercicio a fecha
31.12.2019.
QUINTO.- CONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:
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Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 31.12.2019, y a salvo de últimas operaciones que se puedan
realizar hasta confeccionar la liquidación definitiva del Presupuesto 2019, el Ayuntamiento de Silla, ante una previsión a
cierre del ejercicio,
La ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y los entes dependientes que
prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en el
Presupuesto General del ejercicio 2019
Cumplirá el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una capacidad de financiación al cierre del
ejercicio de 938.362,25€.
Cumplirá el objetivo de la regla de gasto, de acuerdo con el límite de la regla de gasto del PEF vigente, con una
diferencia positiva de 258.269,39€.
La deuda viva al final del periodo se sitúa en 5.234.954,99€”»
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat
5.3.2 Període Mitjà de Pagament. Quart trimestre 2019
Es dóna compte del contingut de l’informe emès per la Interventora Municipal de data 31 de gener de 2020.
“Manuela Montero Mouriz, Interventora del Ayuntamiento de Silla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.1.b.6º
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y dentro del control interno permanente que se me
encomienda en virtud del art. 29.2 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local, en relación al
ASUNTO: Cálculo del Período Medio de Pago a proveedores (PMP) correspondiente al CUARTO trimestre del ejercicio
2019.
INFORMO
IPRIMERO.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera LOEPYSF-, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en
el sector público, después de disponer que las actuaciones de las Administraciones Públicas están sujetas al principio
de sostenibilidad financiera (art. 4 LOEPYSF), en su redacción dada por la LO 6/2015, de 12 de junio,define ésta como
la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y
morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa
europea. Entendiéndose que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los
proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. Para el cumplimiento del principio de
sostenibilidad financiera las operaciones financieras se someterán al principio de prudencia financiera.
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_
El artículo 13 LOEPYSF establece la Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera, que, por lo que respecta
al período medio de pago, dispone -en el apartado 6º- que las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo
medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la
previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa
sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de
gasto a la ejecución del plan de tesorería.
_
Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo
máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de
tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo
medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras
medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su
periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
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El artículo 18.5 LOEPYSF dispone que el órgano interventor de la Corporación Local realizará el seguimiento del
cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.
_
En el caso de las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando el órgano interventor detecte que el período medio
de pago de la Corporación Local supera en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de
morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería de acuerdo con lo
previsto en el artículo 13.6, formulará una comunicación de alerta, en el plazo de quince días desde que lo detectara, a
la Administración que tenga atribuida la tutela financiera de las Corporaciones Locales y a la junta de gobierno de la
Corporación Local. La Administración que tenga atribuida la tutela financiera podrá establecer medidas cuantificadas de
reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que la Corporación Local
deberá adoptar de forma que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a
proveedores. Cuando sea la Comunidad Autónoma quien tenga atribuida la citada tutela financiera deberá informar de
aquellas actuaciones al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
_
Si aplicadas las medidas anteriores persiste la superación en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la
normativa de morosidad se podrá proceder por el órgano competente de la Administración General del Estado, previa
comunicación de la Comunidad Autónoma en el caso de que ésta ostente la tutela financiera de la Corporación Local, a
la retención de recursos derivados de la participación en tributos del Estado para satisfacer las obligaciones pendientes
de pago que las Corporaciones Locales tengan con sus proveedores. Para ello, se recabará de la Corporación Local la
información necesaria para cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a los
mencionados recursos.
_
SEGUNDO.- Mediante el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se desarrolla la metodología de cálculo del periodo
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo de aplicación a todas las entidades Locales (entidades del art. 2.1
LOEPYSF). Dicho Real Decreto ha sido recientemente modificado por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre.
Conviene destacar que el cálculo del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere este real decreto no
modifica ni altera el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la normativa en materia de morosidad y
cuyo incumplimiento estará sujeto a lo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y demás normativa aplicable, sin perjuicio de
que sirva como un elemento adicional que permita fomentar la reducción de los plazos para el pago a los proveedores
reduciendo el nivel de morosidad en las Administraciones Públicas en beneficio de los acreedores.
_
Respecto a las entidades del artículo 2.2 LOEPYSF, aparece regulado en la Disposición adicional tercera (Cálculo del
período medio de pago a proveedores de las entidades a las que se refiere el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril), de tal manera que este tipo de entidades distintas de las sociedades mercantiles, calcularán
trimestralmente, en el caso de entidades vinculadas o dependientes a una Corporación Local, su período medio de pago
a proveedores de acuerdo con la metodología establecida en este real decreto.
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_
Esta información deberá ser comunicada por las entidades, el día siguiente a su publicación y de acuerdo con los
modelos tipo de publicación facilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la Administración a
la que estén vinculadas o de la que sean dependientes, quien también publicará esta información con la periodicidad
indicada en el apartado anterior.
_
TERCERO.- Para el cálculo del período medio de pago, el Real Decreto 635/2014, en la redacción dada por el Real
Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, establece las siguientes condiciones:
_
OPERACIONES SELECCIONADAS:
- Todas las facturas expedidas desde el 1/01/2014, que estén registradas en el registro de facturas de la Entidad Local.
- Las certificaciones de obras aprobadas a partir del 1/01/2014.
OPERACIONES EXCLUIDAS:
- Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administración Públicas en el
ámbito de la contabilidad nacional
- Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los pagos a proveedores.
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- Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de
ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o
administrativos.
CUARTO.- La norma distingue entre un PMP global y un PMP de cada Entidad.
_1º. Hay que entender que el PMP global, se trata de un PMP consolidado de todas las entidades que forman el
perímetro de consolidación de la Entidad Local correspondiente en términos de contabilidad nacional que estén
clasificados como Administraciones Públicas. Así, respecto al PMP global de la Entidad Local, la fórmula es la siguiente
Período medio de pago global a proveedores

∑ (período medio de pago de cada entidad x importe operaciones de la
entidad)
= -----------------------------------------------------------------------------------------------∑ importe operaciones de las entidades

Se entenderá por importe de las operaciones de la entidad el importe total de pagos realizados y de pagos pendientes
en los términos indicados a continuación.
_
2º. PMP de cada entidad:
_
a. PMP global de cada Entidad (art. 5.1, en su redacción dada por el RD 1040/2017, de 22 de diciembre):
Período medio de pago de (ratio operaciones pagadas x importe total de pagos realizados) + (ratio operaciones
cada entidad
pendientes de pago x importe total pagos pendientes)
= ---------------------------------------------------------------------------------------------------importe total pagos realizados + importe total pagos pendientes
_
b. Pagos realizados en el mes (art. 5.2, en su redacción dada por el RD 1040/2017):
Ratio de las operaciones pagadas
∑ (número de días de pago x importe de la operación
pagada)
= -------------------------------------------------------------------------------------------------------importe total de pagos realizados
Se entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde:
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material por parte de la
Administración.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios
prestados, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o
sistema equivalente, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración, en los supuestos en los que o bien
no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o bien la
factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.
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_
c. Operaciones pendientes de pago al final del mes (art. 5.3, en su redacción dada por el RD 1040/2017):
Ratio de las operaciones pendientes
∑ (número de días pendientes de pago x importe de la operación
de pago
pendiente de pago)
= -----------------------------------------------------------------------------------------------importe total de pagos pendientes
Se entenderá por número de días pendientes de pago, los días naturales transcurridos desde:
a) La fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta el último día del periodo al que se refieran los datos
publicados.
b) La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios
prestados hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.
c) La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o
sistema equivalente, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados, en los supuestos en los que
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o bien no resulte de aplicación un procedimiento de aceptación o comprobación de los bienes o servicios prestados o
bien la factura se reciba con posterioridad a la aprobación de la conformidad.
_
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, las Corporaciones Locales
remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se
prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de
pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie
histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan garantizar la
accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a
las comunidades autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación
_
Por su parte, la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, relativa a la publicación
del periodo medio de pago a proveedores en la Administración Central, Comunidades Autónomas, Administraciones de
la Seguridad Social y Corporaciones Locales dispone que "la primera publicación mensual del periodo medio de pago a
proveedores realizada de conformidad con la metodología prevista en la modificación del artículo 5 del Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, tendrá lugar en el mes de junio de 2018 referida a los datos del mes de abril de 2018, y la
primera publicación trimestral será en el mes de septiembre de 2018 referida al segundo trimestre de 2018.
_
SEXTO.- Efectuados los cálculos citados, que constan en el expediente, los ratios obtenidos son los siguientes:
_PMP GLOBAL DE LA ENTIDAD LOCAL

ENTIDAD
Del Ayuntamiento
Del O.A.L.

A)
B)
C)
Ratio del PMP de Ratio del PMP de ptes. de Importe Oper.pagadas
pagos
pago
23,57
23,18
1.506.409,94
11,41
1,00
11.754,72

SUMA TOTAL

"(1)

RATIO PMP GLOBAL
DE
LA
ENTIDAD
LOCAL
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"[(3)+(4)]
23,30

/

D)
Importe Oper.ptes.
pago
1.168.980,75
5.264,92
"(2)

de A *C

B*D

"(3)

"(4)

[(1)+(2)]=

SÉPTIMO.- Conclusión
_1º. La información obtenida debe remitirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
_2º. La información obtenida debe publicarse en el portal web de la Entidad Local.
_3º. A tenor de lo expuesto y con los datos obtenidos de la contabilidad municipal, la Entidad Local CUMPLE el
período medio de pago previsto en la Ley”»
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat

5.3.3 Informes de Tresoreria i Intervenció en compliment amb la Llei 15/2010 de 5 de juliol, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Quart trimestre de 2019.
Es dóna compte del contingut de l’informe emès per la Interventora Municipal de data 31 de gener de 2020.
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“Informe d’Intervenció i Tresoreria: assumpte: informes de Tresoreria i Intervenció en compliment amb la Llei
15/2010 de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Quart trimestre de 2019.
1.- FONAMENTS LEGALS.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, modifica la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials per la qual s’incorporaren als nostre ordenament jurídic la Directiva
2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 2000.
Aleshores les modificacions que introdueix, entre altres i en consideració al assumpte esmentat són les següents:
Article tercer. Modificació de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic
Article 216 Pagament del preu
4. L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les
certificacions d'obra o dels documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns entregats
o serveis prestats, sense perjuí del que estableix l'article 222.4, i si es demorara, haurà d'abonar al contractista, a partir
del compliment de l’esmentat termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de
cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials. Perquè hi haja lloc a l'inici del còmput de termini per a la meritació
d'interessos, el contractista deurà d'haver complit l'obligació de presentar la factura davant del registre administratiu
corresponent, dins del termini i la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data d'entrega efectiva de les
mercaderies o la prestació del servei.
Sense perjuí del que estableixen els articles 222.4 i 235.1, l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra o els
documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns entregats o serveis prestats dins dels
trenta dies següents a l'entrega efectiva dels béns o prestació del servei, excepte acord expresso en contra establit en el
contracte i en algun dels documents que regisquen la licitació, sempre que no siga manifestament abusiu per al creditor
en el sentit de l'article 9 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
En tot cas, si el contractista incomplira el termini de trenta dies per a presentar la factura davant del registre
administratiu, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins transcorreguts trenta dies des de la data de presentació de la
factura en el registre corresponent, sense que l'Administració hi haja aprovat la conformitat, si és procedent, i efectuat el
corresponent abonament.
(Número 4 de l'article 216 redactat per la disposició final primera de la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del
Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors («B.O.E.» 15 juliol) .Vigencia: 16 juliol 2014)
Article quart. Morositat de les Administracions Públiques.
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3. Els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe
sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessariament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les s’estiga incomplint el termini.
4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Plenari de la Corporació local aquest informe haurà de ser
remés, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, i els de les Comunitat Autònoma que
segons l’Estatut d’Autonomia, tinguen atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals .
Article quint. Registre de factures en les Administracions locals.
Article quint derogat per la disposició derogatòria de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic («B.O.E.» 28 desembre) .Vigencia: 17 gener
2014
En el seu lloc, l'article 10 d'esta nova norma, relatiu a les Actuacions de l'òrgan competent en matèria de comptabilitat,
disposa:
Els òrgans o unitats administratives que tinguen atribuïda la funció de comptabilitat en les Administracions Públiques:
1. Efectuaran requeriments periòdics d'actuació respecte a les factures pendents de reconeixement d'obligació, que
seran dirigits als òrgans competents

SECRETARIA
Pl. del Poble, 1 ▪ 46460 SILLA (l’Horta Sud) ▪ Tel. 961219790 ▪ secretaria@silla.es ▪ www.silla.es ▪ CIF P4623200E

15

2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures respecte als quals hagen transcorregut més de tres
mesos des que van ser anotades i no s'haja efectuat el reconeixement de l'obligació pels òrgans competents. Este
informe serà remés dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural de l'any a l'òrgan de control intern.
I l'article 12, en relació a les Facultats i obligacions dels òrgans de control intern, disposa:
2. Anualment, l'òrgan de control intern elaborarà un informe en què avaluarà el compliment de la normativa en matèria
de morositat. En el cas de les Entitats Locals, este informe serà elevat al Ple.
2.- INFORME
En compliment del que s’ha exposat anteriorment es presenten els informes de tresoreria i intervenció del QUART
trimestre de 2019, d'on s'obtenen els següents totals:

Pagaments
realitzats
Pendent
pagament

de

Factures > 3
mesos
en
registre i sense
OR

Ajuntament
Conservatori
Ajuntament
Conservatori

Ajuntament
Conservatori

Import
pagat/pendent
de
pagament
dins del PLP
677.802,19
10.686,50
568.194,62
5.198,37

Import
pagat/pendent
de
pagament
fora del PLP
810.872,98
1.068,22
836.132,12
1.045,04

Import pendent
reconeixement

Període
mitjà
d’operacions
pendents
reconeixement
280,61
96,00

212.609,23
978,49

Període
mitjà
de
pagament/pendent de
pagament
36,65
18,20
68,76
17,60

D’acord amb el punt 4 de l’article quart de la Llei 15/2010, aquest informe pot presentarse davant del Ple per al seu
debat. En tot cas, s’ha de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, i els de les Comunitat
Autònoma que segons l’Estatut d’Autonomia, tinguen atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals”»
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat

5.4 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 1/2020
Es dóna compte del contingut de l’informe emès per la Interventora Municipal de data 18 de febrer 2020.
“Antecedents.
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1.

Vista la proposta de l’Alcaldia, relativa a l’expedient número 1/2020, de modificació de crèdits per crèdits
extraordinaris, que motiva les següents necessitats:
a. Mobiliari oficines municipals. No s´ha previst aquesta partida pressupostària en els crèdits inicials del
Pressupost 2020, i cal tindre en compte un import, encara que no siga significatiu, per a possibles
necessitats (com per exemple, les que siguen conseqüència de decisions en matèria de seguretat i
prevenció de riscos en el lloc de treball, etc.).
b. S’ha previst l’adquisició de bicicletes per a possibilitar els desplaçaments que fan els empleats
municipals de l’àrea de Participació ciutadana entre les diferents instal·lacions municipals, de forma
més ràpida, eficaç i eficient. Es va fer aquesta previsió amb càrrec a la partida 3371.625 (mobiliari),
quan el que procedeix d'acord amb la necessitat exposada és emprar la partida referent als elements
de transport (624).

2.

La totalitat d’augments de crèdits en despeses es financen amb els mitjans previstos en l’article 177 RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i en els
articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el RDL 2/2004.

A les 22:35 ix de la Sala de Plens la regidora del grup municipal PSOE-PSPV Carmen Giner Zaragozá
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El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels assistents, amb dotze vots a favor (11 PSOE-PSPV, 1 COMPROMIS
MUNICIPAL), vots en contra (3 PP) i dos abstencions [1 EUPV:SE, 1 PSOE (per absència)], ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris en les partides que es
detallen, amb el resum següent:

CREDITS EXTRAORDINARIS
Aplicació
Pressupostària
9202
625
3371
624

Descripció

Euros
2.000,00€
999,00€

Oficines municipals. Mobiliari.
Joventut. Elements de transport
TOTAL DESPESES

2.999,00€

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, en els
termes següents:
Baixes o anul·lacions en aplicacions de despeses
Aplicació
Descripció
Pressupostària
Euros
3371.625
Joventut. Mobiliari.
999,00€
9209.12009
Personal. Retribucions bàsiques.
2.000,00€
TOTAL DESPESES

2.999,00€

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»
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat
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«El portaveu del grup municipal PP, llig la següent esmena:
“D. Ignacio Ventura García portavoz del Grupo Popular en el ayuntamiento de Silla, conforme a lo previsto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno Municipal la
siguiente enmienda de modificación de créditos(punto 5.4 de la convocatoria del pleno de febrero 2020)
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DE CRÈDITOS (PUNTOS 5.4 DE LA CONVOCATORIA PLENO FEBRERO):
INCLUIR EN LA MODIFICACIÓN DE CRÈDITOS EXTRAORDINARIOS 1/2020:
1. En el apartado primero:
Aumentar la siguiente aplicación presupuestaria por el importe indicado
PROGR
ECON
IMPORT
3380
489
Aportacions
i Festes Populars
7.000€
Subvencions
2.- En el apartado segundo incluir la reducción en la siguiente aplicación de gastos por el importe señalado
PROGR
ECON
IMPORT
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3380

22699

Despeses Diverses

- 7.000€

Festes Populars

En SILLA, a 25 de FEBRERO de 2020»
Pren la paraula el President, que diu què per fer una modificació de crèdit se requereix d’un informe econòmic
El portaveu del grup municipal PP diu que aquesta modificació no se va conèixer abans de la comissió informativa
d’economia. Y que aquest punt se va tractar en la mateixa comissió. Per la qual cosa entenen que podria presentar-la
abans del Ple, que és el que s’ha fet.
El regidor municipal del PSOE Ivan Cuenca Navarro, pregunta la destinació dels 7.000€
El portaveu del grup municipal del PP contesta que per a les comissions falleres
El President conclou dient que fins que no hi haga informe d’intervenció aquest punt no s’inclourà
Pren la paraula la Secretària general que diu que se té que votar per a poder incloure aquest punt en l’ordre del dia, no
obstant vol fer constar en acta que aquest punt ha d’anar acompanyat de l’informe preceptiu de la Interventora.
Aquesta esmena se deixa sobre la taula
A les 22:35 ix de la Sala de Plens la regidora del grup municipal PSOE-PSPV Carmen Giner Zaragozá
5.5 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS 1/2020. L’OOAA CONSERVATORI DE MUSICA
Es dóna compte del contingut de l’informe emès per la Interventora Municipal de data 18 de febrer de 2020.
«Antecedents
Els serveis que presta aquest Ajuntament, les obres que executa i les activitats que promou i realitza en l’àmbit de les
seues competències exigeixen augmentar les despeses en les partides que es detallen a continuació. En concret, es
tracta de:
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Els serveis que presta aquest Ajuntament, les obres que executa i les activitats que promou i realitza en l’àmbit de les
seues competències exigeixen augmentar les despeses en les partides que es detallen a continuació. En concret, es
tracta de:
1. Partides pressupostàries del Capítol 1 de Personal que es veuen incrementades per l’increment del 2% previst
en el Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l'àmbit del sector públic. Aquest increment ja estava previst en els crèdits inicials del Pressupost
2020, però amb càrrec a la partida pressupostària del Fons de Contingència (9290.500).
2. La diferència entre el total de la partida 9290.500 (15.816,09€) i la necessitat relativa a l’increment del 2%
(9.302,38€), es proposa que servisca per a finançar les possibles necessitats imprevistes en la plantilla de
professors del conservatori (per baixes o qualsevol altra causa). Aquesta quantitat ascendeix a 6.513,71€.
Fa la seua entrada a la Sala de Plens la regidora del grup municipal del PSOE-PSPV Carmen Giner Zaragozá i en
aquest moment s’absenta el regidor del grup municipal del PSOE-PSPV Benigno Bodón Valliente
El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels assistents, amb vots a favor (11 PSOE-PSPV, 3 PP, 1 COMPROMIS
MUNICIPAL),i dos abstencions [1 EUPV:SE, 1 PSOE (per absència)], ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment l’ expedient de modificació de crèdits de l’OOAA Conservatori de Musica per suplement de
crèdits en les partides que es detallen, amb el resum següent:
Partida pressupostària
3261.131
Conservatori. Lab.temporal

Import
8.594,95€
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3261.1302
3261.16000
9200.12009
9200.16000
9200.12103

Conservatori. Altres remuneracions.
Conservatori. Seguretat social.
Serv. Generals. Retribucions bàsiques.
Serv. Generals. Seguretat social.
Serv. Generals. Altres complements.
TOTAL

4.544,84€
2.054,08€
218,70€
147,24€
256,28€
15.816,09€

SEGON. Aquesta modificació es finança integrament mitjançant el fons de contingència d’execució pressupostària:
Partida pressupostària
9290.500

Imprevistos i funcions no classificades.

Import
15.816,09€

TOTAL

15.816,09€

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 i
trametre una còpia autoritzada de l’expedient aprovat a la Delegació d’Economia i Hisenda de la Comunitat Valenciana i
a l’òrgan competent de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.
SISÉ. Aprovada definitivament aquesta modificació, comptabilitzar amb càrrec a les partides pressupostàries
corresponents, les operacions i factures objecte del reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2019 del Conservatori»
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat

5.6 MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 14 DEL PGOU DE SILLA: APROVACIÓ MUNICIPAL VERSIÓ FINAL
RECTIFICADA I REMISSIÓ A CONSELLERIA PER A LA SEUA APROVACIÓ DEFINITIVA
Torna a incorporar-se a la sessió del Plenari el regidor del grup municipal del PSOE-PSPV Benigno Bodón Valiente
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
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Ateses les consideracions següents:
Antecedents
 Per acord de Ple de data 30 d’octubre de 2018 l’Ajuntament de Silla aprovà la versió final del document de la
modificació puntual número 14 del PGOU de Silla i va acordar remetre aquesta a la Conselleria competent en
matèria d’urbanisme per a la seua aprovació definitiva.


A requeriment de la Cap de secció de Planejament de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat, es requereix a l’Ajuntament de Silla perquè s’afegisca un annex que detalle el càlcul dels estàndards
dotacionals globals, per tal de justificar l’equilibri entre les dotacions públiques i la edificabilitat total de
planejament vigent i la modificació puntual proposada, complint amb el que determina l’article 63.3 de la
LOTUP.



S’ha emès informe per l’arquitecte municipal en data 27 d’agost de 2019.



S’ha elaborat una nova proposta a introduir en la versió final de la Modificació puntual número 14 del PG,
acompanyada de la següent documentació:
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Annex IV. Càlcul dels estàndards dotacionals globals.
Detall del plànol O.06m. Ordenació detallada. Ordenació-Alineacions i Rasants. El Centre Històric (escala
1/1000).



Per Decret 1513/2019, de 4 d’octubre, es resolgué el que seguidament s’indica:

“Primer. Sotmetre a informació pública i audiència als interessats els canvis substancials de la versió final de la
modificació puntual número 14 del Pla General pendent d’aprovació definitiva per la Conselleria competent,
acompanyats dels informes que la sustenten, pel termini de 20 dies hàbils.
Segon. Notificar el present acord als interessats i publicar-ho al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina
web de l’Ajuntament de Silla, d’acord amb el previst a l’article 53 de la LOTUP.
Tercer. Requerir a l’òrgan ambiental i territorial l’emissió d’un informe que determine que les modificacions que es
pretenen introduir no tindran efectes significatius sobre el medi ambient.”
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Es notifica als interessats i es publica al DOGV número 8679 de data 18 de novembre de 2019 i a la pàgina
web de l’Ajuntament de Silla en data 19 de novembre de 2019.



Remès el Decret a la Conselleria d’Agricultura, Direcció General de Medi Natural, per Registre d’entrada
13914/2019, de 20 de desembre, es notificà a l’Ajuntament de Silla l’informe ambiental i territorial estratègic
complementari al que es conclou emetre informe ambiental i territorial estratègic complementari favorable en el
procediment simplificat d’avaluació ambiental de canvi substancial de la modificació puntual número 14 del
PGOU, per considerar que no té efectes significatius al medi ambient.



Transcorregut el termini concedit no s’ha presentat cap al·legació, observació o suggeriment, sols s’ha
presentat per registre d’entrada escrit de la mercantil Cegas (Nedgia, Grupo Naturgy) en el que es comuniquen
les instal·lacions de gas, propietat de Nedgia Cegas, SA, existents actualment a l’entorn de l’esmentada
modificació, així com la disposició de capacitat d’ampliació del subministrament en tots els sectors en el que
existeixen en l’actualitat instal·lacions de gas, i capacitat de canalització i subministrament en els que són
susceptibles de ser urbanitzats i/o edificats.



S’ha emès informe jurídic per la TAG d’urbanisme en data 7 de febrer de 2020 amb la conformitat de la
Secretaria General segons l’article 3.4 del RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
1) Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
2) Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
3) Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
4) Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana ( LOTUP).
2. Resulten d’especial rellevància, pel que fa a l’objecte d’aquest assumpte, els preceptes següents:
2.1. L’article 57.1, d) de la LOTUP: “Una vegada concloses les anteriors actuacions, el pla serà sotmès a aprovació pel
Ple de l’Ajuntament o òrgan que corresponga. Quan es modifique l’ordenació estructural, l’aprovació definitiva
correspondrà a la conselleria competent en urbanisme. Els plans que tinguen com a objecte una diferent zonificació o ús
urbanístic de zones verdes previstes requeriran dictamen previ del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana.”
2.2. L’article 57.2 de la LOTUP: “L’acord d’aprovació definitiva, junt amb les seus normes urbanístiques, es publicaran
per a la seua entrada en vigor al Butlletí Oficial de la Província. Quan l’aprovació definitiva siga municipal, abans de la
publicació, es remetrà una còpia digital del pla a la Conselleria competent en matèria d’ordenació del territori i urbanisme
per a la seua inscripció al Registre Autonòmic d’Instruments de Planejament Urbanístic.”
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3. S’ha emès informe jurídic per la TAG d’urbanisme en data 7 de febrer de 2020, la proposta d’acord del mateix es
reprodueix literalment:
“Primer. Aprovar, pel que fa a aquest Ajuntament, la versió final rectificada de la Modificació puntual número 14 del Pla General de Silla.
Segon. Remetre la versió final rectificada de la Modificació puntual número 14 del Pla General de Silla a la Conselleria competent per a la seua aprovació
definitiva, d’acord amb el previst a l’article 57.1 d) de la LOTUP.
Tercer. Traslladar l’expedient tramitat a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana als efectes oportuns.”

4. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels assistents, amb catorze vots a favor (12 PSOE-PSPV, 1 COMPROMIS
MUNICIPAL, 1 EUPV-SE), i tres abstencions (3 PP) ACORDA:
Primer. Aprovar, pel que fa a aquest Ajuntament, la versió final rectificada de la Modificació puntual número 14 del Pla
General de Silla.
Segon. Remetre la versió final rectificada de la Modificació puntual número 14 del Pla General de Silla a la Conselleria
competent per a la seua aprovació definitiva, d’acord amb el previst a l’article 57.1 d) de la LOTUP.
Tercer. Traslladar l’expedient tramitat a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat
Valenciana als efectes oportuns»

5.7 MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 15 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA: SOTMETRE LA VERSIÓ
PRELIMINAR I L’ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIC A INFORMACIÓ PÚBLICA I CONSULTA A LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ORGANISMES AFECTATS
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
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Ateses les consideracions següents:
Antecedents
 Aquest Ajuntament està tramitant un procediment tendent a l’aprovació de la modificació puntual número 15 del
PGOU de Silla.
 Per acord de Junta de govern celebrada en data 21 d’octubre de 2019 es va emetre informe favorable
ambiental i territorial, del que es donà compte al Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 19 de
desembre de 2019.
 Per Registre d’entrada 324/2020, de data 17 de gener, es presenta per la cooperativa Consum, S. Coop. V la
versió preliminar i l’estudi d’integració paisatgística de la modificació puntual número 15 del PGOU de Silla.
 S’ha emès informe per l’arquitecte municipal en data 7 de febrer de 2020.
 S’ha emès informe per la TAG d’urbanisme en data 12 de febrer de 2020 amb la conformitat de la Secretaria
General segons l’article 3.4 del RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris
de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
 Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
 Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
 Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
 Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana ( LOTUP).
2. Resulten d’especial rellevància, pel que fa a l’objecte d’aquest assumpte, els preceptes següents:

SECRETARIA
Pl. del Poble, 1 ▪ 46460 SILLA (l’Horta Sud) ▪ Tel. 961219790 ▪ secretaria@silla.es ▪ www.silla.es ▪ CIF P4623200E

21

L’article 57.1 de la LOTUP preveu el que seguidament s’indica: Quan un pla no estiga subjecte al procediment ordinari
d’avaluació ambiental i territorial estratègica, una vegada realitzades les actuacions previstes en els articles 50 i 51
d’esta llei, se seguiran els tràmits següents:
5) Informació pública durant un període mínim de 45 dies, assegurant, com a mínim, les mesures mínimes de
publicitat exigides per l’article 53.2 d’esta llei. El termini mínim serà de vint dies quan es tracte d’estudis de
detall.
6) Durant el mateix termini d’informació pública es consultarà els organismes afectats, amb petició dels informes
exigibles d’acord amb la legislació sectorial, i també les entitats subministradores dels serveis públics urbans
que puguen resultar afectades. La falta d’emissió dels informes esmentats en el termini d’un mes permetrà
prosseguir la tramitació de les actuacions. La conselleria competent per a l’aprovació dels instruments de
planejament, a través de la direcció general corresponent, exercirà les funcions de coordinació necessàries en
relació amb l’obtenció dels informes corresponents a les consultes que es realitzen als òrgans de la Generalitat
en esta fase del procediment.
3. S’ha emès informe per l’arquitecte municipal en data 7 de febrer de 2020 que es reprodueix literalment:
“INFORME DE CONFORMITAT
Atès la sol·licitud que presenta Javier Vidal Pastor, en rep. CONSUM S. COOP. V. (RG núm. 00324, de 17 de gener de 2020), en
relació a la modificació núm. 15 del Pla General que s’està tramitant, relativa a la inclusió en la normativa urbanística del Pla General
de l’ús de magatzem logístic, informe:
1.- Es va emetre l’informe ambiental i territorial estratègic favorable en el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial
estratègica, de la Modificació Puntual núm. 15 del Pla General, sempre i quan es complisquen els següents condicionats, prèviament a
la seua aprovació definitiva:
[...
1) A la fi de garantir un desenvolupament territorial i urbanístic sostenible, la utilització racional del sòl i la conservació del medi
natural des de una perspectiva de gènere i inclusiva, d’acord amb els criteris i regles per a la planificació amb perspectiva de
gènere de l’Annex XII de la LOTUP, s’haurà d’incloure en la memòria de la MP-15 del PG, un apartat que ho justifique.
2) S’ha d’incorporar en la documentació de la MP-15 del PG, l’apartat corresponent a la incidència de risc d’inundació de l’àmbit
afectat sobre la cartografia del sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables (SNCZI) i la seua correlació amb el
PATRICOVA, indicant els condicionats i l’adequació de les noves edificacions que han de tindre en compte, considerant com a
referència les mesures proposades en l’Annex I del PATRICOVA, que al final seran les que l’ajuntament impose, en el seu cas,
en compliment d’allò que determina l’art. 20 del PATRICOVA.
A tal efecte, es considera oportú, que es sotmeta a consulta la versió preliminar de la MP-15 del PG, a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, entre altres administracions públiques afectades.
3) La MP-15 del PG ha d’incloure, a banda de les mesures correctores indicades en l’estudi d’integració paisatgística aportat,
com a mesura compensatòria dels efectes negatius sobre el paisatge, la proposada en el document inicial estratègic, “... que
cualquier acción edificatoria en aplicación del precepto de las normas urbanísticas objeto de la presente modificación (Centros
de Logística), aportará a las arcas municipales una cantidad equivalente al 3% del PEM de la acción edificatoria excluyendo las
instalaciones específicas de la actividad; siendo destinado dicho importe a la implantación de medidas de protección
medioambiental y eliminación o disminución de impacto ambiental en otras zonas que así lo requieran y a actuaciones de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas dentro del municipio...”
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4) S’ha d’incloure, en el nou apartat c de l’art. 7.7 de les normes urbanístiques del Pla General que es proposa, la necessitat i
obligació d’aportar un estudi de mobilitat previ a la implantació d’aquest tipus d’activitats logístiques, dirigit a evitar qualsevol
tipus de congestió viària, derivada dels desplaçaments i increment del trànsit i de les operacions de càrrega i descàrrega, la
superació de la qual condicionarà l’autorització municipal; i sempre en coherència amb els objectius fixats en el Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible de Silla (PMUS), ara en fase de tramitació.
...]
2.- S’aporta la versió preliminar de la modificació puntual núm. 15 del Pla General juntament amb l’estudi d’integració paisatgística, el
qual formarà part integrant i inseparable de la modificació del planejament, una volta s’aproven definitivament.
a) Pel que fa a la versió preliminar, es comprova que s’ha inclòs:
- l’annex que conté l’informe d’impacte de gènere.
- la incidència de risc d’inundació de l’àmbit afectat per la modificació puntual del Pla General.
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- la mesura compensatòria dels efectes negatius sobre el paisatge.
- la necessitat i obligació d’aportar un estudi de mobilitat previ a la implantació d’aquest tipus d’activitats logístiques.
- les mesures d’integració proposades en l’estudi d’integració paisatgística.
b) Pel que fa a l’estudi d’integració paisatgística,es comprova que s’ha inclòs:
-el resultat del pla de participació pública que es va efectuar en el seu dia.
-una proposta de mesures d’integració, incloent la mesura compensatòria dels efectes negatius sobre el paisatge, establida en
el 3% del pressupost d’execució material de l’acció edificatòria excloent les instal·lacions específiques de l’activitat.
3.- Per la qual cosa, la documentació aportada ÉS CONFORME i, d’acord amb l’art. 57 de la llei 5/2014, d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), cal sotmetre-la a informació pública i a consulta de les següents
organismes/administracions públiques:
Administració pública
Servei Territorial d’Urbanisme
Servei d’Ordenació del Territori
Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge
Direcció General d’Indústria i Energia
Confederació Hidrogràfica del Xúquer
Així com també es demanarà informe a les entitats subministradores dels serveis públics urbans que poden resultar afectades.
S’ha de tenir en compte que, la falta d’emissió dels informes esmentats en el termini establert permetrà seguir la tramitació de la
modificació puntual del Pla General.”

4. S’ha emès informe jurídic per la TAG d’urbanisme en data 12 de febrer de 2020 la proposta d’acord es reprodueix
literalment:
“Per tot això, es formula la següent PROPOSTA D’ACORD:
Primer: Sotmetre a informació pública pel termini de 45 dies la versió preliminar i l’estudi d’integració paisatgística de la modificació
puntual número 15 del PGOU de Silla, així com realitzar consulta als organismes i administracions públiques afectades (Servei
Territorial d’Urbanisme, Servei d’Ordenació del Territori, Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge, Direcció General d’Indústria i
Energia, Confederació Hidrogràfica del Xúquer) i a les empreses subministradores d’aigua, energia elèctrica, gas, telefonia i
telecomunicacions.
Segon: Publicar anuncis al DOGV i en la premsa escrita de gran difusió amb indicació de l’adreça electrònica per a la seua consulta.”

5. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.
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El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset vots a favor (12 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA
Primer: Sotmetre a informació pública pel termini de 45 dies la versió preliminar i l’estudi d’integració paisatgística de la
modificació puntual número 15 del PGOU de Silla, així com realitzar consulta als organismes i administracions públiques
afectades (Servei Territorial d’Urbanisme, Servei d’Ordenació del Territori, Servei d’Infraestructura Verda i Paisatge,
Direcció General d’Indústria i Energia, Confederació Hidrogràfica del Xúquer) i a les empreses subministradores d’aigua,
energia elèctrica, gas, telefonia i telecomunicacions.
Segon: Publicar anuncis al DOGV i en la premsa escrita de gran difusió amb indicació de l’adreça electrònica per a la
seua consulta»

5.8 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR «SOLICITANDO AL MINISTERIO LA INVERSIÓN NECESARIA
PARA IMPULSAR EL PLAN DE MEJORA DE CALIDAD DE CERCANÍAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 20172025 Y SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE CANCELACIONES Y RETRASOS EN EL SERVICIO DE CERCANÍAS»
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Es dóna compte de la moció presentada pel Grup Municipal Popular.
«Exposición de motivos
Llevamos mucho tiempo sufriendo un caos en el servicio de Cercanías de RENFE. El gobierno de España ha
reconocido que ha habido 7.593 cancelaciones del servicio de trenes de cercanías en el 2019, 14 veces más que en el
2015 que fue de 543 cancelaciones.
A ello se suman miles de retrasos en dicho servicio que no es comunicado con la suficiente antelación por parte de
Cercanías a los usuarios de este servicio, con lo que ello conlleva de pérdida de tiempo y retrasos para miles de
personas para llegar al trabajo, a los centros educativos o a las gestiones que tengan que realizar en los lugares de
destino. Una impuntualidad que ha llegado a ser del 11% del servicio de cercanías.
A ello ha llevado a una reducción del número de pasajeros en pocos años de casi el 40%, pasando de 25,4 millones de
usuarios en 2006 a 15,5 millones de 2018, usuarios que buscan soluciones alternativas de transporte, optando
mayoritariamente por el transporte individual; soluciones que suelen ser peores desde el punto de vista de la
sostenibilidad, tanto por el mayor gasto económico que supone, como por el perjuicio medioambiental que ocasionan
dichas alternativas.
El Ministro de Fomento del Gobierno de España, Iñigo de la Serna, presentó en diciembre de 2017 El Plan de mejora de
la calidad de cercanías de la Comunitat Valenciana, que tenía previsto destinar algo más de 1436 millones de euros al
plan de mejora de los núcleos de cercanías entre Valencia-Castellón y Valencia-Alicante, pero también a la
modernización de infraestructuras, la extensión de la red y a la renovación de trenes y estaciones.
La inversión de ADIF estaba prevista en 1081 millones mientras que RENFE tendría que invertir otros 354 millones en la
renovación de los trenes. Un plan que se prolongaba hasta 2025 aunque el grueso de las actuaciones se preveía que
acabaran en 2022. Dicho Plan contó con el entusiasta recibimiento de la Generalitat y de muchos ayuntamientos
valencianos que estuvieron en aquella presentación, donde el Presidente Ximo Puig, aplaudió este proyecto que: “ponía
fin a la sequía de inversiones de gobiernos anteriores”, según sus propias palabras.
Una sequía que al parecer ha vuelto con el cambio de gobierno en junio de 2018, dado que se paralizaron la mayoría de
estas inversiones, muchas de ellas ya contempladas en los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados por
el Gobierno de Mariano Rajoy en mayo de 2018.
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Esta paralización del Plan desde junio del 2018, ha vuelto mudo a Puig, que ha estado callado desde entonces, y
solamente ha dicho en las últimas semanas que convocarán a la comisión mixta para el seguimiento de este plan que
debería estar en plena ejecución.
Una comisión, por cierto, que debería reunirse cada 6 meses y que no lo ha hecho desde hace casi dos años. Pedir la
convocatoria de esta mesa no es la solución para los miles de usuarios de Cercanías; lo que debe hacer el Presidente
de la Generalitat es exigir que se cumplan los compromisos y el plazo que dio en 2017 el Ministro de Fomento y que el
actual ministro “valenciano” Abalos ha olvidado en un cajón, que se ponga a ejercer de verdadero valenciano y que pise
más los servicios de cercanías de RENFE y menos las zonas internacionales de los aeropuertos.
Pero no sólo es un problema sólo de infraestructuras, sino también de la gestión de las empresas públicas. La
administración actual de RENFE y ADIF ha paralizado contratos cuyo procedimiento ya estaba iniciado, y la gestión de
los recursos humanos deja mucho que desear, reconociendo todo el mundo, hasta la propia dirección de las empresas
públicas, que la falta de personal es uno de los principales problemas que afectan al servicio que se presta. Incluso los
sindicatos ferroviarios han denunciado esta situación, afirmando alguno de ellos, como el del Sector Ferroviario de la
CGT, que el PSOE desangra el ferrocarril convencional (16/9/19).
Los diputados y senadores del Partido Popular de la Comunidad Valenciana han realizado en los últimos dos meses 85
preguntas al Gobierno de España sobre los retrasos, cancelaciones y planes de desarrollo de cercanías de RENFE en
nuestra Comunitat, sin
que hasta la fecha se les haya respondido a ninguno, lo que demuestra el poco interés que
tiene el Ministerio en solventar estos problemas y las pocas explicaciones que dan al respecto.
Además el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados registró una PNL el mes pasado para mejorar todas las
líneas de cercanías de la Comunitat Valenciana, y ante la inacción del Gobierno de España, en agosto de 2019, el
Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, registró una resolución, que se aprobó por UNANIMIDAD de todos los
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partidos políticos en la Comisión de Infraestructuras el pasado 12 de noviembre, donde se pedía que se reactivara, por
parte del Ministerio, el Plan de mejora de la calidad del servicio de cercanías en la Comunidad Valenciana que se
presento a finales del 2017.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente:
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset vots a favor (12 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA
Que el pleno del ayuntamiento de Silla:
1. Se suma a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, aprobada por unanimidad de todos los partidos
políticos, en Les Corts, en el seno de la Comisión de Infraestructuras, instando al Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana a reactivar el Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías en la Comunidad
Valenciana 2017-2015 que presentó el Ministerio de Fomento en Valencia en diciembre del 2017.
2. Solicita al Ministerio y a su empresa pública RENFE que resuelva, a la mayor brevedad, los problemas de
sustitución de personal y organización interna que están provocando las actuales cancelaciones que sufre la
red de Cercanías de la Comunidad Valenciana.
3. Exije a la Generalitat Valenciana que reclame el cumplimiento de dicho Plan al Gobierno de España.
4. Insta al Gobierno de España a incluir en los presupuestos del 2020 la partida económica necesaria para la
ejecución de dicho Plan.
5. Que esta moción sea remitida a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso, del Senado y de Les Corts
para su conocimiento y apoyo esta justa reivindicación

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

7. PRECS I PREGUNTES
S’obri el torn de precs i preguntes, realitzant-se diverses 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; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.

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