ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
Lloc: Casa Consistorial (Sala de Plens)
Data: 30 de juny de 2020
ASSISTENTS:

Sessió núm.: 08/2020
Hora: 20:07 a 22:43 h

President: Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)

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

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

Secretària general: Paz Zaragozá Campos
Interventora: Manuela Montero Mouriz

Regidors absents / Regidores absentes

Regidora del grup municipal 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. ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS: ORDINARIA [26-05-2020. M07] APROVACIÓ.
2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1. Decrets d’Alcaldia: del núm. 525, de 4 de maig de 2020 fins al núm. 660, de 29 de maig de 2020.
2.2. Actes de la Junta de Govern Local: M12/2020 (15-05-2020) fins a la M16/2020 (12-06-2020).
3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1. Acceptació de la delegació de competències efectuada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
de la Generalitat Valenciana en matèria d’Infraestructures Educatives en l’Ajuntament de Silla. CEIP Sant Roc.
3.2. Acceptació de la delegació de competències efectuada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
de la Generalitat Valenciana en matèria d’Infraestructures Educatives en l’Ajuntament de Silla. CEIP Lluís Vives.
3.3. Sentència núm. 212/2020, de 25 de febrer, del Tribunal Superior Justicia Comunitat Valenciana (Assumpte núm.
AP-251/2018), en recurs interposat per Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, SA: interposició de recurs de
cassació.
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3.4. Modificació de crèdits per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 4/2020. Ajuntament.
3.5. Modificació de crèdits per suplements de crèdit 3/2019. Conservatori.
3.6. Xarxa d'Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de l'Agenda 2030: Adhesió.
3.7. Moció del Grup Municipal Popular: EDIFICANT.
4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
5.PRECS I PREGUNTES
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

L’Alcalde proposa un minut de silenci en manifestació de repulsa de la violència, en particular de la violència de gènere i
per totes les víctimes de la pandèmia provocada pel coronavirus. La Presidència obri la sessió i procedeix a tractar els
assumptes de l’ordre del dia amb el resultat que tot seguit s’indica.

1. ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS: ORDINARIA [26-05-2020. M07] APROVACIÓ.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de maig 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.
L’alcalde pregunta si hi alguna intervenció.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb desset (17) vots a favor (12 PSOE, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV), ACORDA:
Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de maig de 2020, sense introduir-hi cap esmena.

2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1. Decrets d’Alcaldia: del núm. 525, de 4 de maig de 2020 fins al núm. 660, de 29 de maig de 2020.
2.2. Actes de la Junta de Govern Local: M12/2020 (15-05-2020) fins a la M16/2020 (12-06-2020).
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La Presidència obri el punt i es produeixen diferents preguntes i contestacions en relació amb els Decrets d’Alcaldia i els
acords de la Junta de Govern Local, aprovades a l’Ajuntament.
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 la documentació d’aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria
municipal.

La regidora i portaveu del grup municipal COMPROMIS, Raquel Sánchez Grande, pregunta pel decret següent:
- Decret 541/2020, de 9 de maig. Personal de reforç brigada d’obres i serveis (operatiu neteja COVID-19): operaris
programa d’emergència social.
El membres presents del Ple de l’Ajuntament queden assabentats.

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

2

3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
Es tracten conjuntament els punts 3.1. i 3.2. La Secretària General explica tots dos assumptes.
3.1. Acceptació de la delegació de competències efectuada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport de la Generalitat Valenciana en matèria d’Infraestructures Educatives en l’Ajuntament de Silla. CEIP Sant
Roc.
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament de Silla de data 25 de setembre de 2018, va acordar adherir-se al Pla de cooperació entre la
Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la
reforma i l’equipament de centres públics docents de la Generalitat establit mitjançant Decret Llei 5/2017, de 20
d’octubre de 2017, publicat al Diari Oficial de la generalitat Valenciana de 26 d’octubre de 2017.
2. L’Ajuntament de Silla sol·licità la inclusió en el programa de cooperació «Edificant» de quatre inversions, en un dels
centres públics d’Educació Infantil i Primària existents en el municipi (CEIP Sant Roc, CEIP El Patí, CEIP Reis Catòlics,
CEIP Lluís Vives), havent estat informades favorablement i validades totes elles, les quals es refereixen:



Actuació 46007967-99999-IND-SILLA-7464. CEIP Sant Roc. Rehabilitació integral del pavelló aulari infantil.
Implantació de l’ascensor de l’edifici de primària.



Actuació 46019805-99999-IND-SILLA-7465. CEIP El Patí. Remodelació del serveis higiènics de la zona infantil
i pati exterior. Instal·lació de la coberta al pati.



Actuació 46015678-99999-IND-SILLA-7466. CEIP Reis Catòlics. Adequació del sistema de calefacció de la
cuina. Renovació de la xarxa elèctrica.



Actuació 46014911-99999-IND-SILLA-7467. CEIP Lluís Vives. Rehabilitació integral de l’edifici. Implantació
d’un ascensor.

3. En data 11 de juny de 2020 es rep en aquest Ajuntament la proposta de resolució del Conseller d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport de delegació de competències en matèria d’Infraestructures Educatives a l’ Ajuntament de
Silla per l’actuació: Rehabilitació integral del pavelló aulari infantil. Implantació de l’ascensos de l’edifici de primària.
CEIP Sant Roc.
4. La secretària i la interventora han emés informe de data 16 de juny de 2020.
Fonaments
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· Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LRBRL)
· Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana (LRLCV)
· Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local (TRRL)
· Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAP)
· Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (LRJSP)
· Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación entre la
Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación,
reforma, y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat.
· Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb desset (17) vots a favor (12 PSOE, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV), ACORDA:
Primer.- Acceptar la delegació de competències efectuada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
de la Generalitat Valenciana, en matèria d’Infraestructures Educatives en l’Ajuntament de Silla, per a l’actuació «
Rehabilitació integral del pavelló aulari infantil. Implantació de l’ascensor de l’edifici de primària. CEIP Sant Roc.» (codi
46007967), en virtut del que disposa el Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix el règim
jurídic de cooperació entre la Generalitat i les Administracions Locals de la Comunitat per a la construcció, ampliació,
adequació, reforma i l’equipament dels centres públics docents de la Generalitat, de conformitat amb els termes de la
citada norma i dels articles 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local i 146 de la Llei
8/2010, de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local, ratificant-se a l’acord del Ple de data 25 de setembre de 2018,
en el sentit de que no es faça us de la bestreta del finançament per part de l'Ajuntament, prevista en l'article 5.3 del
Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre de 2017.
Segon.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport la memòria econòmica de cobertura de la
despesa de data 30 de juliol de 2019, a la que fa referència en el punt tercer de la part dispositiva de la seua proposta.
Tercer.- Els termes del contingut i l’abast de la delegació s’ajustaran a la proposta de resolució del Conseller
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport rebuda en data 11 de juny de 2020.
Quart.- Facultar a l’alcalde, Vicente Zaragozá Alberola, per a la signatura de quants documents resulten necessaris per
a l’execució del present acord, així com de la resta de documentació exigida en la normativa reguladora.
Cinquè.- Traslladar a aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a l’àrea tècnica i a l’àrea
d’intervenció.

3.2. Acceptació de la delegació de competències efectuada per la Conselleria d’Educació, investigació, Cultura i
Esport de la Generalitat Valenciana en matèria d’Infraestructures Educatives en l’Ajuntament de Silla. CEIP Lluís
Vives.
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
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Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament de Silla de data 25 de setembre de 2018, va acordar adherir-se al Pla de cooperació entre la
Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la
reforma i l’equipament de centres públics docents de la Generalitat establit mitjançant Decret Llei 5/2017, de 20
d’octubre de 2017, publicat al Diari Oficial de la generalitat Valenciana de 26 d’octubre de 2017.
2. L’Ajuntament de Silla sol·licità la inclusió en el programa de cooperació «Edificant» de quatre inversions, en un dels
centres públics d’Educació Infantil i Primària existents en el municipi (CEIP Sant Roc, CEIP El Patí, CEIP Reis Catòlics,
CEIP Lluís Vives), havent estat informades favorablement i validades totes elles, les quals es refereixen:



Actuació 46007967-99999-IND-SILLA-7464. CEIP Sant Roc. Rehabilitació integral del pavelló aulari infantil.
Implantació de l’ascensor de l’edifici de primària.



Actuació 46019805-99999-IND-SILLA-7465. CEIP El Patí. Remodelació del serveis higiènics de la zona infantil
i pati exterior. Instal·lació de la coberta al pati.



Actuació 46015678-99999-IND-SILLA-7466. CEIP Reis Catòlics. Adequació del sistema de calefacció de la
cuina. Renovació de la xarxa elèctrica.



Actuació 46014911-99999-IND-SILLA-7467. CEIP Lluís Vives. Rehabilitació integral de l’edifici. Implantació
d’un ascensor.
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3. En data 11 de juny de 2020 es rep en aquest Ajuntament la proposta de resolució del Conseller d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport de delegació de competències en matèria d’Infraestructures Educatives a l’ Ajuntament de
Silla per l’actuació: Rehabilitació integral del pavelló aulari infantil. Implantació de l’ascensos de l’edifici de primària.
CEIP Sant Roc.
4. La secretària i la interventora han emés informe de data 16 de juny de 2020.
Fonaments
· Ley 7 /1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LRBRL)
· Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana (LRLCV)
· Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local (TRRL)
· Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAP)
· Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (LRJSP)
· Decreto Ley 5/2017, de 20 de octubre, del Consell, por el que se establece el régimen jurídico de cooperación entre la
Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación,
reforma, y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat.
· Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb desset (17) vots a favor (12 PSOE, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV), ACORDA:
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Primer.- Acceptar la delegació de competències efectuada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
de la Generalitat Valenciana, en matèria d’Infraestructures Educatives en l’Ajuntament de Silla, per a l’actuació «
Rehabilitació integral del pavelló aulari infantil. Implantació de l’ascensor de l’edifici de primària. CEIP Sant Roc.» (codi
46007967), en virtut del que disposa el Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix el règim
jurídic de cooperació entre la Generalitat i les Administracions Locals de la Comunitat per a la construcció, ampliació,
adequació, reforma i l’equipament dels centres públics docents de la Generalitat, de conformitat amb els termes de la
citada norma i dels articles 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local i 146 de la Llei
8/2010, de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local, ratificant-se a l’acord del Ple de data 25 de setembre de 2018,
en el sentit de que no es faça us de la bestreta del finançament per part de l'Ajuntament, prevista en l'article 5.3 del
Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre de 2017.
Segon.- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport la memòria econòmica de cobertura de la
despesa de data 30 de juliol de 2019, a la que fa referència en el punt tercer de la part dispositiva de la seua proposta.
Tercer.- Els termes del contingut i l’abast de la delegació s’ajustaran a la proposta de resolució del Conseller
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport rebuda en data 11 de juny de 2020.
Quart.- Facultar a l’alcalde, Vicente Zaragozá Alberola, per a la signatura de quants documents resulten necessaris per
a l’execució del present acord, així com de la resta de documentació exigida en la normativa reguladora.
Cinquè.- Traslladar a aquest acord a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a l’àrea tècnica i a l’àrea
d’intervenció.
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3.3. Sentència núm. 212/2020, de 25 de febrer, del Tribunal Superior de Justícia Comunitat Valenciana
(Assumpte núm. AP-215/2018), en recurs interposat per Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, SA:
interposició de recurs de cassació.
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedentes
1. Visto que por el letrado del Ayuntamiento de Silla, se da traslado de la sentencia n.º 212/2020, de 25 de febrero, del
Tribunal Superior Justicia Comunidad Valenciana (Asunto nº”AP-251/2018). Interpuesto por HIDRAQUA, GESTIÓN
INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE S.A, contra “Sentencia nº 360/2017 (PO 425/2015) de 15 de diciembre de 2017
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Valencia, que estima parcialmente recurso frente a
desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud -18 diciembre de 2014 y 19 de febrero de 2015,
reiterado el 12 de mayo de 2015 y resolución y propuesta de liquidación del contrato de concesión de la gestión de
servicios municipales de agua potable y alcantarillado del término municipal de Silla suscrito en su momento por
HIDRAQUA y el AYUNTAMIENTO DE SILLA el 29 de abril de 2010”. En el escrito de demanda la parte actora solicitaba
8.756.479,75 € en concepto de daños emergente y 637.539,05 € de lucro cesante. La sentencia fijó en concepto de
liquidación de dicho contrato, a fecha de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, de la cantidad de CINCO
MILLONES CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
(5.190.868,37 €), cantidad que será actualizada, en fase de ejecución de contrato, conforme los parámetros señalados
en los fundamentos jurídicos de la presente resolución cuando finalice la efectiva prestación de dichos servicios por la
entidad Hidraqua.
2. Visto que la sentencia ESTIMA PARCIALMENTE el recurso planteado por HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE
AGUAS DE LEVANTE, S.A., contra “Sentencia nº 360/2017 (PO 425/2015) de 15 de diciembre de 2017 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 6 de Valencia, que estima parcialmente recurso frente a desestimación
presunta por silencio administrativo de la solicitud -18 diciembre de 2014 y 19 de febrero de 2015, reiterado el 12 de
mayo de 2015 y resolución y propuesta de liquidación del contrato de concesión de la gestión de servicios municipales
de agua potable y alcantarillado En el escrito de demanda la parte actora solicitaba 8.756.479,75 € en concepto de
daños emergente y 637.539,05 € de lucro cesante. La sentencia fijó en concepto de liquidación de dicho contrato, a
fecha de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, de la cantidad de CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.190.868,37 €), cantidad que será
actualizada, en fase de ejecución de contrato, conforme los parámetros señalados en los fundamentos jurídicos de la
presente resolución cuando finalice la efectiva prestación de dichos servicios por la entidad Hidraqua. SE REVOCA
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ÚNICAMENTE EN CUANTO NO RECONOCE COMO PARTIDAS INDEMNIZABLES POR EL AYUNTAMIENTO DE
SILLA A HIDRAQUA: a) 601.304,36 € de intereses del canon fijo; b) 655.141,57€ de lucro cesante
3. Visto que el Letrado ha informado que la sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación
ante el Tribunal Supremo.
4. Visto el informe emitido por la Secretaria del Ayuntamiento y la Interventora del Ayuntamiento de fecha 12 de junio de
2020.
Fundamentos
1. Resulta aplicable la normativa siguiente:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de régimen local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local.
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2. Resultan de especial relevancia:
1. El artículo 22.2.j) de la LRBRL establece que corresponde al Pleno: “El ejercicio de acciones judiciales y
administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria”.
En este caso, estamos ante una materia de competencia plenaria (acuerdo de liquidación del contrato del agua).
2. El artículo 54.3 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril establece que: “Los acuerdos para el ejercicio de
acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las Entidades locales deberán adoptarse previo
dictamen del Secretario, o, en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado”, manifestándose
en el mismo sentido el artículo 222.1 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre.
La exigencia del dictamen es una garantía para que el órgano que ha de adoptar los acuerdos a que se refiere lo haga
con pleno conocimiento de causa.
En la sentencia, a las partidas reconocidas en la Sentencia del Juzgado (5.190.868,37 euros) se añaden los intereses
sobre el canon fijo (601.304,36 euros) y el lucro cesante (655.141,57 euros). Se rechazan las pretensiones sobre la
compensación del interés legal sobre el canon variable, sobre el desequilibrio por insuficiencia probatoria, así como
sobre las demás partidas reclamadas.
Se considera que es necesario interponer el recurso de casación tal y como nos recomiendan los letrados, ya que no
compartimos el criterio de la Sala en relación con el lucro cesante. La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de enero
de 2013 (rec. 5082/2010) dejó claro que entre los efectos de una anulación (figura distinta a la resolución) no está el
lucro cesante. Por ello consideramos que, siquiera, en relación con este punto la sentencia debería ser recurrida en
casación.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb desset (16) vots a favor (12 PSOE, 3 PP, 1
COMPROMÍS) i 1 vot abstenció (1 EUPV-SE), ACORDA:
Primero. Interponer recurso de casación contra la sentencia n.º 212/2020, de 25 de febrero, del Tribunal Superior
Justicia Comunidad Valenciana (Asunto nº”AP-251/2018. interpuesto por HIDRAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS
DE LEVANTE S.A, contra “Sentencia nº 360/2017 (PO 425/2015) de 15 de diciembre de 2017 dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Valencia.
Segundo. Otorgar la representación y defensa de esta Corporación en el presente procedimiento a favor de los
letrados, Carlos Morales Ruiz y Carlos Mínguez Plasencia, y de los procuradores, David García Riquelme y Ramón
Rodríguez Nogueira, siempre y cuando resulten ser adjudicatarios del contrato que se está tramitando actualmente para
Co
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la representación y defensa jurídica en juicio del Ayuntamiento de Silla en recurso de casación: liquidación del contrato
“Servei d’aigua potable i clavegueram al terme municipal de Silla” (Exp. 2019_EXP_S663_002), mediante procedimiento
negociado sin publicidad.
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favorable.

Tercero. Que se realicen los trámites necesarios para impulsar el procedimiento, hasta conseguir una resolución

3.4. Modificació de crèdits per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 4/2020. Ajuntament.
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
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Antecedents
1.
Vista Providència de l’Alcaldia de 23 de juny de 2020 d’inici d’expedient de modificació de crèdits per suplement
d crèdits i crèdits extraordinaris 4/2020 finançat amb baixes de crèdit.
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.
3.

Vist Informes d’Intervenció emès a l’efecte en data 23 de juny de 2020.

El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb tretze (13) vots a favor (12 PSOE, 1 COMPROMÍS) i 4
vots d’abstenció (1 EUPV-SE, 3 PP), ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment l’ expedient de modificació de crèdits per suplement de crèdits i crèdits extraordinaris en
les partides que es detallen, amb el resum següent:
Suplement de crèdit
Aplicació
Pressupostària
3111

623

Descripció programa
Salut Pública

Descripció econòmic

Euros

Inversió
nova
en
maquinaria,
instal·lacions tècniques i utillatge

2.600,87 €

Total suplement de crèdit

0

Crèdit extraordinaris
Aplicació
Pressupostària
3420

632

Descripció programa
Piscina d'Estiu

Descripció econòmic
Inversió reposició
construccions

edificis

i

Euros
altres

9.461,74 €

Total crèdit extraordinari

0

SEGON. Aquesta modificació es finança mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions de Pressupost
vigent no compromeses, les dotacions de les quals s’estimen reductibles sense pertorbació del respectiu servei.
Finançament
Aplicació
Pressupostària
3231
3410
Co
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632
623

Descripció programa
Inversions col·legis
Maquinaria
i
poliesportiu

instal·lacions

Descripció econòmic
Centres educatius
Ponència d'esports

Euros
4.523,36,€
7.539,25 €

Total finançament

0

TERCER. Exposar-ho al públic, mitjançant la inserció de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de 15
dies, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions davant del Ple de
l’Ajuntament.
QUART. Considerar l’expedient aprovat, definitivament, si no es presenten reclamacions en el termini establert
d’exposició al públic.
QUINT. Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum per capítols en el Butlletí Oficial de la Província.
SISÉ. Trametre una còpia autoritzada de l’expedient aprovat a la Delegació d’Economia i Hisenda a la Comunitat
Valenciana i a la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.
3.5. Modificació de crèdits per suplements de crèdit 3/2020. Conservatori.
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Es comenta que hi ha un error en la convocatòria en fer referència a l'any 2019 i procedeix la seua correcció ja que es
tracta d'una modificació de crèdit per suplements de crèdit número 3 de l'any 2020 del Conservatori. Es dóna compte del
contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1.

Vist Decret 437/2020, de 31 de març, d’aprovació de la Liquidació del Pressupost 2019.

2.

Vist Informe d’Intervenció emès en relació a la Liquidació del Pressupost 2019 de data 31.03.2020, i l’Informe
d’Intervenció de data 14.04.2020 d’Addenda de l’anterior Informe, del que resulta:

Ajuntament
Superàvit= 825.564,78
RTGG= 1.140.876,32
Deute viu= 5.234.954,99

Conservatori
Superàvit=50.097,30
RTGG= 165.236,09
Deute viu= 0

Dades consolidats
875.662,08
1.306.112,41
Deute viu= 5.234.954,99
(413) i (555)= 648.197,62, dels
quals queden a la data pendent
d’aplicar 297.241,24€
PMP 1T2020=
Compleix la D.A. 6ª?

El romanent de tresoreria per a despeses generals és superior al superàvit obtingut en la liquidació, i per tant, d’acord
amb les dades consolidats referits, cal que el romanent de tresoreria, per l’import del superàvit (per ser inferior) s’aplique
de la manera següent:


Atendre les obligacions pendents d'aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l'exercici
anterior en el compte de Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost, o equivalents i a cancel·lar,
amb posterioritat, la resta d'obligacions pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades al
tancament l'exercici anterior.

En la comptabilitat de l’ Ajuntament de Silla consta, a 31.12.2019, un import en el compte de creditors per operacions
pendents d’aplicar a Pressupost de 637.120,97€. No obstant:
-

Factures per un import de 204.869,92€ han sigut incloses dins del reconeixement de crèdits extrajudicial que va
aprovar el Ple en l’acord d’aprovació definitiva del Pressupost 2020, i s’ha dotat dels crèdits necessaris amb
càrrec a les seues previsions inicials, per la qual cosa no cal finançar amb el RTGG aquestes factures.

-

Factures per import de 146.086,46€ es corresponen amb despeses corrents procedents de l’exercici 2019 que
en l'exercici anterior tenien consignació pressupostària i es va tramitar el procediment corresponent però el
document que acredita la despesa ha tingut entrada en l'entitat local en el present exercici. Es tracta d'un
supòsit d'imputació a pressupost corrent de despeses d'exercicis anteriors degudament adquirits (art. 176.2.b)
TRLHL), que han tingut crèdit adequat i suficient en el Pressupost corrent, i per tant, no cal fer ús del romanent
per al seu finançament.

No obstant, també existeixen a la comptabilitat pagaments pendents d’aplicar susceptibles d’aquesta destinació (així cal
entendre el terme de “equivalents” al que es fa referència en la lletra a) de la Disposició Addicional Sexta de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera), per import de 8.313,55 €.
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En la comptabilitat de l’Organisme Autònom consta, a 31.12.2019, un import en el compte de creditors per operacions
pendents d’aplicar a Pressupost de 2.763,10€.
Per tant, per la diferencia 875.662,08– 286.164,59 (OPAS Ajuntament pendents d’aplicació a la data) – 8.313,55
(Pagaments pendents d’aplicar Ajuntament) – 2.763,10 (OPAS Conservatori)= 578.420,84€, anirà a la següent
destinació del RTGG de la prelació establida per disposició addicional 6a de la LOEPSF.


Si es complira amb el PMP, podria ser (es pot destinar sempre a reduir l’endeutament) el finançament de les
despeses sen els termes previstos en l’article 3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, amb el límit del
superàvit previst al tancament de l'exercici. Les majors despeses no serien computables a efectes de la regla
de despesa, però sí que es consideren per determinar el compliment de l'objectiu d'estabilitat.
Així, en el moment de plantejar l’aplicació del romanent a les despeses socials cal tindre en compte si es
compleix amb el PMP i si l’estimació de la liquidació corresponent a l’exercici 2020 que es calcula amb ocasió
de la rendició trimestral del pressupost preveu superàvit. En aquest cas, i tan sols per la quantitat de superàvit
que s’estime, seria possible la destinació a les despeses socials.
En aquest sentit, i a la data, hem de fer al·lusió a l'article 20 del Reial decret llei 11/2020 de 31 de març, pel
qual s'adopten les mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19
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aclareix que el límit màxim serà el 20 per cent de l'import que s’ha calculat. O siga 20% dels 578.420,84€=
115.684,17€.
Per a l'aplicació d’aquest superàvit haurà d'aprovar-se una modificació al Pressupost de 2020 mitjançant crèdit
extraordinari o suplement de crèdit finançat amb el Romanent líquid de Tresoreria, que es tramitarà per decret o
resolució del President de la Corporació.
A l'expedient de modificació de crèdit no li serà aplicable les normes sobre reclamació o publicitat dels
pressupostos a què es refereix l'Article 169 del TRLRHL.
Tales decrets o resolucions seran objecte de convalidació en el primer Ple posterior que se celebre, exigint-se
per a això el vot favorable d'una majoria simple, i la posterior publicació en el Butlletí Oficial corresponent.
La falta de convalidació plenària no tindrà efectes anulatoris ni suspensius del decret aprovat, sense perjudici
d'acudir a la via de reclamació economicoadministrativa, per al que el còmput de terminis es produirà a partir de
la data de publicació de l'acord plenari.
L'import de despesa realitzada d'acord amb el que es preveu en els apartats anteriors, no es considerarà com a
despesa computable a l'efecte de l'aplicació de la regla de despesa definida en l'article 12 de la LOEPSF.
A aquest efecte, les Entitats Locals hauran de remetre emplenat l'Annex III del Reial decret llei 11/2020, relatiu
a les despeses socials finançades amb el superàvit en virtut art. 3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.
Aquesta obligació de remissió s'estableix en desenvolupament del principi de transparència reconegut en la
LOEPSF.
La informació serà remesa per mitjans electrònics a través dels models normalitzats i sistema que el Ministeri
d'Hisenda habilite a aquest efecte.
L'incompliment de les obligacions de subministrament d'informació, tant en el referit als terminis establits el
correcte contingut i idoneïtat de les dades o la manera d'enviament derivats de les disposicions del Reial decret
llei 11/2020 podrà portar aparellada la imposició de les mesures previstes en els articles 20 i següents de la
LOEPSF.


Si hi haguera diferència entre els 578.420,84€ i l’import destinat en el seu cas a les despeses socials de
l’apartat anterior, la diferència aniria a reduir deute mitjançant amortització anticipada.

La diferència entre l’import del RTGG i el superàvit pressupostari, 430.450,33€, seria de lliure ús per l’Ajuntament, en el
sentit que pot utilitzar-lo per a qualsevol mena de despesa en el marc del TRLRHL, si bé afectarà les regles fiscals la
qual cosa no suposa un incompliment de la normativa vigent, sinó que implicarà l'obligació d'aprovar un pla econòmic
financer si en la liquidació de 2020 es constatara un incompliment d'aquelles regles fiscals.”
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Vista proposta de RRHH d’ampliació duració dels contractes Conservatori, a la vista de l’Informe de necessitat del Cap
Àrea Animació Ciutadana de data 22 de maig que estableix
“Segons la RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de
Règim Especial, per la qual s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als
ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2020/2021. En el
tercera resolució (partb) prescriu que la realització de la prova serà de l’1 de juliol al 10 de juliol de 2020.
Les proves d’admissió a les ensenyaments professionals són de caràcter eliminatori i se ha de crear un tribunal format
per 3 professors dels quals no han donat classe al alumne durant el curso escolar. El conservatori oferta 17
especialitats,se ha de realitzar un tribunal per especialitats segons les inscripcions sol·licitades. En circumstancies
normals es realitzava en juny durant dos dies.
Davant de les circumstancies i les mesures sanitàries considerem que la prova es deuria realitzar en tres dies, al
finalitzar les proves se ha de realizar un claustre del professorat per aprovar la memòria on hi ha un apartat referent a
les proves d’accés.
La proposta és realitzar les proves d’accés els dies 1,2 i 3 de juliol i realitzar al final de la jornada el claustre i el consell
escolar per a la aprovació de la memòria final de curs.
Per tot el que s’exposa caldrà fer una ampliació dels contractes de tota la plantilla del conservatori fins al dia 3 de juliol”.
S’ha proposat una despesa com a conseqüència de l’ampliació dels contractes dels professors per import total de
7.273,05 €, de la subalterna per import de 225,85 €, i de la productivitat del secretari del Conservatori per import de
89,45€ corresponent a eixa semana.

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

10

I vista la inexistència de crèdit adeqüat i suficient per a fer front a aquestes despeses, d’acord amb l’Informe emès per
aquesta Intervenció en data 22 de juny de 2020, s’ha emés igualment informe desfavorable de la Cap de RRHH en data
22 de juny de 2020 per aquest mateix motiu. No obstant, l’Alcalde proposa la seua contractació en data 22 de juny de 2020 en
els següents termes:
“Continuar amb la tramitació de l’expedient d’ampliació de les contractacions necessàries per a la realització de les proves
d’accés assenyalades a l’informe de l’àrea d’animació ciutadana de 22 de maig de 2020; no obstant els informes desfavorables
emesos a l’efecte per la Intervenció Municipal i el servei RRHH, per considerar aquesta ampliació necessària per al correcte i
adequat funcionament de l’Organisme Autònom Local de Silla, evitant possibles perjudicis tant a l’Organisme, com a entitat
professional d’ensenyament, com a l’alumnat que ha de realitzar les proves d’accés anteriorment descrites”.
S’ha emés per tant informe de fiscalització prèvia limitada desfavorable en data 23 de juny de 2020 a aquesta proposta, per
falta de crèdit adequat i suficient. D’acord amb l’article 216.2 del TRLHL, aquest reparo té efectes suspensions fins que es
resolga la discrepància. I d’acord amb l’article 217.2 del TRLHL, caldrà que la discrepància siga resolta pel ple de la
Corporació. En qualsevol cas, caldrà instar expedient de modificació de crèdits que requerirà en qualsevol cas acord

plenari e informació pública, per la qual cosa el crèdit no estarà disponible abans de la setmana que es proposa
d’ampliació.
D’altra banda, es proposa augmentar el crèdit previst en la partida 3261.131 per a finançar les possibles baixes en la
plantilla del conservatori (+5.000€).
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb desset (17) vots a favor (12 PSOE, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV), ACORDA:
PRIMER. Alçar el reparo emès per la Interventora en data 23 de juny de 2020 en relació a la proposta de l’Alcalde de
data 22 de juny de 2020 d’ampliació dels contractes dels professors, director i secretari del Conservatori, per una
setmana més, per a la realització de les proves d’accés assenyalades a l’informe de l’àrea d’animació ciutadana de 22 de maig
de 2020, i continuar amb la tramitació de l’expedient.

SEGON. 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:
Suplement de crèdit
Aplicació
Pressupostària

Descripció programa

3261

Activitats educatives
Activitats educatives
16000 Activitats educatives

9200

12009 Serveis generals

9200

12103 Serveis generals

9200

16000 Serveis generals

3261
3261

Descripció econòmic

Personal laboral temporal
Complement productivitat
Quota patronal
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
Quota patronal

131
150

Total suplement de crèdit

Euros
12.517,60 €
68,35 €
1.718,30 €
79,80 €
93,00 €
53,05 €
14.530,10 €

TERCER. Aquesta modificació es finança íntegrament mitjançant el romanent de tresoreria positiu de la liquidació del
Pressupost de 2019:
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Aplicació
Pressupostària
87000

Descripció
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Total finançament

Euros
14.530,10 €
14.530,10 €

QUART. 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.
QUINT. Considerar l’expedient aprovat, definitivament, si no es presenten reclamacions en el termini establert
d’exposició al públic.
SISÉ. 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.

3.6. Xarxa d’Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de l’Agenda 2030: Adhesió.
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Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1.
La Xarxa d'Entitats Locals per a desenvolupar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda
2030 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) està formada pels Governs Locals que es
comprometen a localitzar i implementar els ODS de l'Agenda 2030 de manera transversal en les polítiques
públiques municipals.
2.

L'objectiu principal d'aquesta Xarxa està dirigida a afavorir la coordinació d'actuacions entre els Governs
Locals, permetent aconseguir millors resultats en la implementació de l'Agenda 2030 en els municipis, a través
de la localització i desenvolupament dels ODS en l'àmbit local.

3.

La Xarxa és un instrument que oferirà eines als Governs Locals perquè aconseguisquen els seus objectius,
d'acord amb la implementació de l'Agenda 2030 a Espanya. I, a més, oferirà als Governs Locals pautes,
informació i propostes d'actuacions per fer front a la crisi provocada pel COVID-19, tenint molt present una de
les principals premisses de l'Agenda 2030 és no deixar a ningú arrere.

4.

Amb l'adhesió a la Xarxa d'Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de l'Agenda 2030, el Govern
Local es compromet a determinar un conjunt d'actuacions, que s’incorporarà en el Pla urbà d’actuació
municipal (PUAM) a redactar i aprovar dins del Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021, que en
el qual s’inclourà una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS de l'Agenda 2030.

5.

Paral·lelament, a la redacció del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM), s'iniciarà un procés d'informació i
sensibilització per a la participació de tots els agents locals, econòmics i les organitzacions ciutadanes
representats en la vida municipal, per a la seua implicació en la implementació local de l'Agenda 2030.

6.

A més, les ciutats que participen en la Xarxa hauran d'assumir, mitjançant acord plenari, la Declaració en favor
de l'Agenda 2030 aprovada per la FEMP en el marc del seu XII Ple.

7.

Consegüentment a tot allò exposat, s’estima convenient assumir la Declaració en favor de l’Agenda 2030 dels
objectius de desenvolupament sostenible, aprovada en el XII Ple de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP) i aprovar l'adhesió de l’Ajuntament de Silla a la Xarxa d'Entitats Locals per al
desenvolupament dels ODS de l'Agenda 2030.

Fonaments
Co
di
do
Co
C Cc.
di Ve
od od
do rsi
i c. i ó

doVedo
c. rsic.
ó
V V
er er
si si
ó ó

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).

2. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb desset (17) vots a favor (12 PSOE, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV), ACORDA:
Primer: Assumir la Declaració de l’Agenda 2030 aprovada en el XII Ple de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP).
Segon: Aprovar l'adhesió de l’Ajuntament de Silla a la Xarxa d'Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de
l'Agenda 2030 i, en conseqüència, assumir els compromisos següents:
SECRETARIA
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a) Treballar en l'aprovació del Pla Urbà d’Actuació Municipal, en el qual s'elabore una anàlisi de situació i un pla
de localització i implementació dels ODS de l'Agenda 2030.
b) Complir amb les obligacions i exercir els drets que s'establisquen en les Normes de Funcionament de la Xarxa,
que s'aprovaran en l'Assemblea constitutiva prevista per al pròxim mes de juliol de 2020, en la qual també
s'establirà la quota a abonar que previsiblement es podria fixar en funció del nombre d'habitants.
c) Designar com a representat polític en l’Assemblea de la Xarxa al Regidor d’agricultura i medi ambient Felipe
García Iborra i designar com a representant tècnic en l’Assemblea de la Xarxa al tècnic de medi ambient José
Villalba Ruiz.
d) Assumir el compromís de dotar de crèdit adequat i suficient el pròxim pressupost per fer front al pagament de
la quota anual que s’acordarà en l’Assemblea constitutiva de la Xarxa que es celebrarà en el segon semestre de
2020.
Tercer: Facultar l'Alcalde, tan àmpliament com en dret escaiga, perquè realitze tots els tràmits oportuns perquè
l'adhesió de l’Ajuntament de Silla a la Xarxa d'Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de l'Agenda 2030 siga
efectiva.
Quart: Traslladar el present acord a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies als efectes oportuns.

3.7. Moció del Grup Municipal Popular: EDIFICANT.
Es dóna compte de la moció presentada pel Grup Municipal Popular

“ANTECEDENTES
El 27 de octubre de 2017 entra en vigor el Decreto Ley 5/2017 de 20 de octubre del Consell por el que se establece el
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régimen jurídico de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunidad Valenciana para la
construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de centros públicos docentes de la Generalitat.
En el artículo 5 del Decreto Ley, donde se regula el régimen económico, establece en su primer apartado que el importe
estimado de las actuaciones a realizar en el marco del presente Decreto Ley, se fija en 700 millones de euros durante el
periodo 2018-2022.
El 10 de abril de 2018 se aprueba en Consejo Escolar Municipal la adhesión al Plan Edificant para los CEIP El Patí.
El 25 de septiembre de 2018 se aprueba en el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, la adhesión al programa de
cooperación Edificant de cuatro inversiones, en los cuatro centros públicos de Educación Infantil y Primaria citados
anteriormente.
El 1 de octubre de 2018 se solicita por parte del Ayuntamiento de Silla la solicitud telemática de Delegación de
Competencias.
En el Pleno de marzo de 2019 se acepta la delegación de competencias efectuada por la Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana para la actuación del CEIP Reis Catòlics (adecuación del
sistema de calefacción de la cocina, renovación de la red eléctrica por 56.600,65 euros).
El 29 de octubre de 2019 el Grupo Municipal Popular presenta en el pleno del Ayuntamiento una moción donde se
acuerda por unanimidad solicitar a la Consellería de Educación la inmediata delegación de competencias para las
restantes adecuaciones en los CEIP Lluís Vives, Sant Roc y El Patí.
El 15 de noviembre de 2019 el Ayuntamiento de Silla remite a la Consellería de Educación la nueva solicitud de
delegación de competencias.
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En el Pleno del mes de febrero de 2020 se nos informó que desde la Consellería de Educación el Director General
mantuvo una reunión con el Alcalde y la Concejala de Educación, les comunicó que entre el mes deMarzo y Abril se
formalizaría mediante resolución la delegación de competencias de los CEIP Lluis Vives, San Roc y el Patí, a fecha 17
de Junio de 2020 al Grupo Municipal Popular de Silla no se nos ha informado de dicha resolución.
Por todo ello, PROPONEMOS la adopción del siguiente ACUERDO:
1. Instar a la Consellería de Educación la resolución inmediata de la delegación de competencias para las actuaciones
en el CEIP El Patí.
2. Solicitar una reunión con el Conseller de Educación donde pueda asistir un representante de cada Grupo Político
Municipal del Ayuntamiento de Silla.
3. Dar traslado de este acuerdo a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat
Valenciana.”
Debatuda la moció, s’acorda efectuar la votació per separat de cadascun dels punts de la part dispositiva, amb el
resultat següent:
Votació del punt 1.
El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres, amb quatre (4) vots a favor (3 PP, 1 EUPV:ES) i tretze (13) vots en
contra (12 PSOE, 1 COMPROMÍS), ACORDA desestimar l’aprovació del punt 1 de la moció presentada pel grup
municipal PP que ha quedat transcrita.
Votació del punt 2.
El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres, amb quatre (4) vots a favor (3 PP, 1 EUPV:ES) i tretze (13) vots en
contra (12 PSOE, 1 COMPROMÍS), ACORDA desestimar l’aprovació del punt 2 de la moció presentada pel grup
municipal PP que ha quedat transcrita.

4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
4.1. Subvenció i Conveni de Col·laboració amb l’Associació Empresarial de Silla: Aprovació.
Es dona compte de la proposta presentada per l’Alcalde, per a debat i aprovació del Ple de l’Ajuntament, la qual en no
haver sigut dictaminada, se sotmet a votació la seua inclusió en l’ordre del dia del Ple de l’Ajuntament, i, per unanimitat
dels membres presents, amb desset (17) vots a favor (12 PSOE, 3 PP, 1 COMPROMIS, 1 EUPV), s’aprova la inclusió
de la moció.
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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 la documentació d’aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria
municipal.
Seguidament es transcriu la proposta, que diu com segueix:

« Antecedents
1.L’Associació Empresarial de Silla, AESI, és una associació sense ànim de lucre, que té personalitat jurídica pròpia i
capacitat plena d’actuar. Entre altres fins té el de coordinar amb l’Administració tot tipus d’actuacions conduents a la
millora dels serveis, representar i defendre els interessos professionals generals i comuns dels empresaris de Silla i
contribuir al desenvolupament del poble de Silla.
2. L’Ajuntament vol potenciar la col·laboració amb l’Associació Empresarial de Silla en les accions de promoció,
dinamització, formació i assistència als sectors econòmics i promoure accions adreçades al enfortiment del teixit
associatiu, la seua professionalització i reconeixement social.
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3. Aquesta col·laboració és ara mes necessària com a conseqüència de l’emergència de salut pública ocasionada per la
COVID_19, el Govern d’Espanya ha declarat mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i les sis prorrogues, adoptant mesures de salut
pública que han alterat la normalitat en el desenvolupament de les relacions socials, econòmiques i productives.
4. Per a l’Ajuntament de Silla és una prioritat atendre les necessitats del teixit comercial i empresarial de la ciutat que
permeta promoure l’ocupació i abordar de manera immediata les actuacions necessàries per incentivar el consum i el
desenvolupament econòmic
5. El dia 23 de març de 2020 és va constituir una Comissió AESI- Ajuntament, per treballar des de l’inici de la crisi en un
PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA, per impulsar els sector econòmics de la ciutat amb diferents mesures d’estímul
econòmic i amb diversos programes d’actuació.
6. El 8 de maig de 2020 aquesta comissió mixta és va aprovar el Pla de Estratègic de Reactivació que contempla 7
mesures i 15 línies d’actuació, una de les quals es la promoció de l’associacionisme comercial i conveni amb
l’Associació Empresarial de Silla, AESI.
7. Al pressupost municipal aprovat per a l’exercici 2020 és va dotar la partida 489-4330_ Aportacions i subvencions_
Promoció empresarial, per import de 5.000 per potenciar l’associacionisme empresarial amb un Conveni amb
l’Associació, que en aquests moments cal incrementar per afrontar les conseqüències socioeconòmiques provocades
per la crisi de la Covid_19 i fer les modificacions adients per formalitzar conveni nominatiu amb l’Associació Empresarial
de Silla.
8.Es pretén signar conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Silla i l’Associació Empresarial de Silla, AESI per
establir les línies col·laboració en temes de promoció econòmica i desenvolupament local i la concessió d’una subvenció
nominativa.
9. Consta la existència de crèdit adequat i suficient amb càrrec a la partida pressupostària 489.4330 per a la proposta de
despesa.
10. En data 25 de juny de 2020, la Tècnic de Promoció Econòmica ha emès Informe-Proposta favorable a la concessió
d’una subvenció nominativa a l’AESI i aprovació del Conveni corresponent.
11. En data 26 de juny de 2020, la Viceinterventora ha emès informe jurídic favorable.
12. En data 30 de juny de 2020, la Interventora ha emès informe de fiscalització prèvia limitada favorable.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
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- 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.
-Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic
-Llei General de Subvencions (Llei 38/2003, de 17 de novembre)
-Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.
-Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020.
-Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març
-Resolució de 17 de marc de 2020, de la Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es
disposen mesures extraordinàries de gestió en els serveis socials i sociosanitaris en salvaguarda de les persones més
vulnerables en el marc de la pandèmia per Covid-19
-Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març.
-Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
-Real Decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat por el Reial Decret 463/2020, de 14
de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
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-Acord del Ple de l’Ajuntament de Silla d’aprovació definitiva del pressupost 2020, de 20 de gener (BOP 30.01.2020)
2. Resulten d’especial rellevància els aspectes següents:
2.1. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic regula els Convenis de les
Administracions Públiques. El Conveni entre l’Associació Empresarial de Sillla, AESI i l’Ajuntament de Silla s’ajusta a
l’establert en els esmentats preceptes, és tracta d’un conveni entre una administració pública i una entitat de dret privat,
que contribueix a la millora de l’eficiència de la gestió pública, a la realització d’activitats d’utilitat pública i compleix amb
la legislació vigent.
2.2.Pel que fa a les clàusules del conveni s’ajusten a l’establer en l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim
Jurídic del Sector Públic regula els Convenis de les Administracions Públiques:
─ El Conveni amb el l’Associació Empresarial de Silla i l’Ajuntament de Silla tindrà una vigència d’una any que entrarà en
vigor el dia que és signe el conveni.

─ L’activitat s’emmarca dins de les actuacions de promoció econòmica i desenvolupament local i s’articula al voltant de
tres eixos fonamentals:
1. Actuacions de promoció comercial i industrial
2. Actuacions de promoció de l’ocupació
3. Informació
rgarà una subvenció a l’Associació Empresarial de Silla
que haurà de justificar en els termes establerts en l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i els articles 69 i següents del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions abans del 30 de desembre de 2020.
5. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.»
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb desset (17) vots a favor (12 PSOE, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV), ACORDA:
Primer. Modificar l’Annex 1 ”Subvencions nominatives” de les Bases d’execució Pressupost 2020, per a incloure una
subvenció nominativa a l’Associació Empresarial de Silla, AESI, per import de 7.000€, per tal d’aprovar el Conveni amb
aquesta Associació per establir les línies col·laboració en temes de promoció econòmica i desenvolupament local.
Segon. 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.
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Tercer. Considerar l’expedient aprovat, definitivament, si no es presenten reclamacions en el termini establert
d’exposició al públic.
Quart. Publicar l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província.
Sisé. Aprovar el Conveni amb l’AESI, els termes del qual són els que es proposen en el text adjunt a la present
proposta, si bé l’eficàcia d’aquest acord queda condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de les Bases
d’Execució esmentada en el punt primer.
Seté. Reconèixer l’obligació de pagament de 7.000€ a càrrec a la partida pressupostària 489.4330 del vigent
pressupost, una vegada formalitzat aquest conveni.
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4.2. Moció del Grup Municipal EUPV-SE: «Moción en defensa de la Sanidad Pública y por un nuevo centro de
salud en Silla».
Es dona compte de la moció presentada per Valentín Mateos Mañas, en qualitat de portaveu i regidor del grup municipal
EUPV:SE, per a debat i aprovació del Ple de l’Ajuntament, la qual en no haver sigut dictaminada, se sotmet a votació la
seua inclusió en l’ordre del dia del Ple de l’Ajuntament, i, per unanimitat dels membres presents, amb desset (17) vots a
favor (12 PSOE, 3 PP, 1 COMPROMIS, 1 EUPV), s’aprova la inclusió de la moció.
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 la documentació d’aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria
municipal.
Seguidament es transcriu la moció, que diu com segueix:
«MOCIÓN EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y POR UN NUEVO CENTRO DE SALUD EN SILLA
La Sanidad pública, universal y de calidad constituye una conquista, irrenunciable de nuestra sociedad. Defenderla es
defender nuestra salud, nuestro derecho a la vida y nuestra dignidad.
En el año 2018 el gasto público en sanidad sobre el P.I.B. (según datos EUROSTAT) era del 6%, encontrándose por
debajo de hasta catorce Estados miembros, que superan a España al destinar más de un 6% del PIB nacional a
sanidad. Los que más destinan son los siguientes: Dinamarca (8,3%); Austria (8,2%); Francia (8,1%); Francia (8,1%);
Bélgica, República Checa y los Países Bajos (7,6%); Eslovaquia (7,3%), Alemania (7,2%); Finlandia y Suecia (7%); Italia
(6,8 %); Croacia y Eslovaquia (6,6%); y Portugal (6,3%).
No hace falta tener mucha memoria para reconocer la importantísima transformación que hemos obtenido en la atención
sanitaria, tanto hospitalaria como en Atención Primaria, en las décadas de los años 80 y 90 del pasado siglo con la
puesta en marcha del Sistema Nacional de Salud de carácter público y universal. Sin embargo, hemos asistido también
en los últimos años, a un proceso cada vez más intenso de recortes y que ponen en riesgo la equidad, la accesibilidad y
eficacia del Sistema, y en definitiva la propia salud de la población. Un claro ejemplo fue el modelo de Alzira, que
finalmente ha podido revertir a la gestión pública tras importantes movilizaciones.
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Los recortes en los últimos años han supuesto un salto cualitativo desde el punto de vista normativo en el proceso de
deterioro y desmantelamiento del Sistema Sanitario Público, que se ha manifestado en los siguientes puntos: Reducción
de las plantillas del personal sanitario, tanto en Atención Primaria como en la hospitalaria; Cierres parciales de plantas
hospitalarias en periodo vacacional con la consiguiente reducción de camas disponibles; Exclusión de un conjunto de
medicamentos de uso habitual en patologías muy frecuentes de la financiación del Sistema Sanitario; La generalización
de los copagos-repagos (se calcula que un 14,7% de la gente no retira de las farmacias los medicamentos que se le han
prescrito por falta de recursos económicos); Incremento de las listas de espera para consultas, pruebas diagnósticas e
intervenciones quirúrgicas; Exclusión de casi un millón de personas de la atención sanitaria; Supresión de inversiones
sanitarias e interrupción de planes de infraestructuras.
Una situación que como consecuencia de la crisis del coronavirus y sus consecuencias sanitarias ha evidenciado las
carencias y falta de medios del actual sistema sanitario.
Y que en nuestro municipio, la situación del Centro de Salud, resulta un claro testimonio de los efectos de estas
perniciosas políticas. El centro presenta una serie de carencias que hacen inaplazable la construcción de un nuevo
espacio. No tiene salida de urgencias, carece de acceso para ambulancias, la mitad de consultas no tiene ventilación ni
ventanas y muchas de ellas se han creado sobre la zona de estar de los pacientes, falta de confidencialidad, falta de
especialidades, etc.
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Por todo ello, el Grupo Municipal de Esquerra Unida del País Valencià propone al Pleno de Silla los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. El Ayuntamiento de Silla insta a la Generalitat Valenciana a recuperar el carácter universal del Sistema
Sanitario Público y las prestaciones farmacéuticas excluidas en los últimos tiempos y dotar con la suficiencia necesaria
en recursos económicos, materiales y humanos al Sistema Sanitario Público Valenciano para que sea sostenible.
SEGUNDO. El Ayuntamiento de Silla insta a la Generalitat Valenciana a realizar las modificaciones presupuestarias que
sean oportunas para asegurar la urgente construcción del nuevo Centro de Salud de Silla.»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres, amb desset (17) vots a favor (12 PSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS, 1
EUPV:ES), ACORDA aprovar la moció presentada pel grup municipal EUPV:SE, en defensa de la sanitat pública i
per un nou centre de salut en Silla, que ha quedat transcrita.

5. 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.
L’alcalde

La secretària general
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