ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió extraordinària i urgent
Lloc: Connexió videoconferència
Data: 18 de maig de 2020

ASSISTENTS:

Sessió núm.: 06/2020
Hora: 9.00 a 10:05 h

President: Vicente Zaragozá Alberola

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. Votació de la urgència.
2. Assumptes a tractar i debatre:
2.1 Expedient de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris, núm. 3/2020 Ajuntament. Aprovació inicial
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La Presidència obri la sessió del Ple de l’Ajuntament i explica que se celebra telemàticament a causa de la situació
d'alarma en què ens trobem on es recomana que la celebració de reunions es faça de manera telemàtica.

El Govern ha modificat la llei de bases de règim local perquè es puguen celebrar sessions telemàtiques. Així la Direcció
General d'Administració Local ha remés la següent nota informativa:
“Con motivo de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
con motivo de la crisis sanitaria derivada del virus COVID19 se ha suscitado la duda acerca de cómo conciliar la
situación derivada de éste con el derecho a la participación política regulado en el artículo 23 de la Constitución de
1978.
El reciente Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (BOE nº91 de 1 de abril), por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 ha modificado, a través de su
Disposición Final Segunda, el artículo 46 de la Ley 7/1985, añadiendo un tercer apartado con el siguiente tenor literal:
“3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes
públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las
sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación
descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la
normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos,
siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo,
se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios
para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso. A los efectos
anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas
tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política
de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten”
De acuerdo con esta norma, las Entidades locales durante el presente Estado de Alarma y en adelante cuando
concurran las circunstancias de fuerza mayor, grave riesgo o catástrofes públicas, podrán celebrar las sesiones de
sus órganos colegiados y adoptar acuerdos de forma telemática a través de audioconferencias, videoconferencias
u otros sistemas análogos que garanticen la seguridad tecnológica, la participación política y la validez del debate y
votación.
Asimismo los miembros de la Corporación deberán estar en territorio español y quedar acreditada su identidad.
Para hacer uso de esta posibilidad, la Presidencia de la Entidad deberá acreditar la concurrencia de las causas
excepcionales de fuerza mayor, grave riesgo colectivo o catástrofe pública, que impidan el normal funcionamiento del
régimen presencial. “
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La secretària proposa que efectuen la votació els portaveus del grups polítics, entenent-se el sentit del vot, el mateix que
de la resta de membres del mateix grup. Tots els regidors manifesten la seua conformitat.

La Presidència 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.

A continuació, es procedeix a tractar els assumptes de l’ordre del dia amb el resultat que tot seguit s’indica.

1. VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA
Abans de donar compte del contingut, l’alcalde explica que la urgència està motivada perquè en la modificació de crèdits
s’havia tocat la partida de la piscina, però pareix que va a obrir-se, i per tant, hi ha que tornar a retocar aquesta partida.
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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 aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.

L’alcalde sotmet a votació la urgència de la celebració de la sessió 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 urgència de la
celebració de la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament.

2. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
2.1 Expedient de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris, núm. 3/2020 Ajuntament. Aprovació inicial
Es dona compte de la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris núm.
3/2020 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 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 si van a quedar recursos
suficients per a finançar la cultura; i si es podrà reobrir el Centre Cultural Carmen Valero.

Ateses les consideracions següents:
Antecedents.
1.
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En data 15 de març de 2020, es publica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma, a tot el territori espanyol, pel termini de quinze dies naturals, amb la finalitat d’afrontar la situació
d’emergència sanitària del COVID-19.
2. Per a mitigar els efectes d’aquesta crisi en la població de Silla, s’han articulat diverses mesures, dins de les
quals cal destacar ara pel que fa a l’assumpte els següents acords adoptats en el Ple de 28 d’abril de 2020:
a. Punt 3.2. Proposta dels grups municipals PSOE-COMPROMIS, sobre mesures econòmiques COVID19:
[…] En tot cas, l’equip de govern ja està treballant en les previsions per tal de modificar les partides del pressupost 2020 amb què
s’haurà d’atendre les necessitats bàsiques de la població i la reconstrucció econòmica a través dels programes municipals
d’ocupació i el suport al teixit empresarial i comercial. D’aquesta modificació de crèdit i d’altres fons que es pogueren generar
d’altres administracions, els grups polítics municipals també hem coincidit en la necessitat d’acordar una actuació municipal
conjunta per a la reconstrucció del nostre teixit empresarial i comercial afectat per la ràpida paràlisi de l’activitat econòmica. Fixada
aquesta prioritat, acordem que, amb la màxima celeritat s’estudie una modificació de crèdits del Pressupost 2020 per obtindre fons
per crear el programa d’ajudes adreçat a persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, tot coordinat amb
l’Associació d’Empresaris de Silla (AESI) i l’Agència de Desenvolupament Local (ADES).
b. Punt 3.9. Moció grup municipal EUPV:SE, de mesures urgents d’estímul econòmic davant la crisi del covid-19:
[…]Crear una línea de subvenciones para personas autónomas y pymes afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Este programa actuará para mitigar las consecuencias económicas provocadas por la crisis sanitaria a causa del COVID-19 e
impulsar la actividad económica en el término municipal de Silla. Bajo esta premisa se otorgará liquidez inmediata a personas
autónomas y a las empresas locales con el propósito de amortiguar la pérdida drástica e imprevista de ingresos, aliviar sus
obligaciones empresariales y ayudarles a mantener la actividad y el empleo de sus trabajadoras y trabajadores.
Podrán acogerse a este programa las personas físicas o jurídicas cuya actividad se viera directamente afectada por el estado de
alarma con el cierre del establecimiento o pérdida de ingresos durante el mes de marzo de, al menos, el 50% respecto del promedio
facturado en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.»
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c.

Punt 3.17. Moció grup municipal COMPROMIS SILLA sobre les assignacions per assistència a comissions i
plenaris:
[..] Destinar la totalitat de les assignacions per assistències no satisfetes per la no celebració de Comissions Informatives, Plenari i
Juntes de Govern Local del mes de març a ajudes a favor d’autònoms i comerços de Silla.
3. Vista Providència de l’Alcaldia de de 2020 de 14 de maig d’inici d’expedient de modificació de crèdits per
crèdits extraordinaris 3/2020 finançat amb baixes de crèdit.
4. 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.
5. Vist Informes d’Intervenció emès a l’efecte en data 14 de maig de 2020.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb desset vots a favor (12 PSOE, 3 PP, 1
COMPROMIS, 1 EUPV), ACORDA:

PRIMER. Aprovar inicialment l’ expedient de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris en les partides que es
detallen, amb el resum següent:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Aplicació
Pressupostària
4330

479

Descripció
Promoció empresarial. Altres subvencions a
entitats privades.
TOTAL DESPESES

Euros
250.000,00€
250.000,00 €

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.
Aplicació
Pressupostària
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1510

600

1521

641

1532

619

1640

619

1710

609

1710

609

3331

22699

3340

22699

3371

22699

3374

22699

Descripció
Urbanisme.
Adquisició terrenys parc de les eres i cementeri.
Promoció i gestió de vivenda de protecció pública.
Consulta vivenda protegida.
Vies públiques.
Mobiliari urbà i senyalitzacions.
Cementeri municipal.
Reparació i neteja cobertes cementeri vell.
Parcs i jardins.
Adquisició arbres.
Parcs i jardins.
Parc Molí de Magalló
Projeccions i representacions teatrals.
Despeses diverses.
Ponència de cultura.
Despeses diverses (funcionament).
Ponència d'infància, adolescència i joventut.
Despeses diverses.
Ponència de projectes europeus.
Despeses diverses.

Euros
18.500,00 €
2.250,00 €
7.500,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
8.750,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
8.000,00 €
7.000,00 €
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Aplicació
Pressupostària
3380

22699

3410

22699

3410

622

3420

22799

4101

22699

4140

609

4300

22699

4320

22799

4320

609

4500

627

4911

22602

9120

22601

9120

233

Descripció

Euros

Festes populars.
Despeses diverses.
Ponència d'esports.
Despeses diverses.
Ponència d'esports.
Circuits d'entrenament.
Piscina d'estiu.
Treballs realitzats altres empreses (socorristes, monitors,
infermeria).
Agricultura.
Despeses diverses.
Desenvolupament rural.
Hort social i actuació.
Promoció econòmica.
Despeses diverses.
Informació i promoció turística.
Treballs realitzats altres empreses.
Informació i promoció turística.
Programa accessibilitat persones amb discapacitat.
Projectes, direccions d'obres i llicències.
Projectes.
Participació i transparència.
Marketing i publicitat.
Òrgans de govern.
Atencions protocol·làries i representatives.
Òrgans de govern.
Assistències.

TOTAL DESPESES

70.000,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €
3.000,00 €
3.500,00 €
4.000,00 €
7.500,00 €
6.000,00 €
1.000,00 €
10.000,00 €
4.500,00 €
3.500,00 €
10.000,00 €
250.000,00 €

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.
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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.

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

La secretària general
ZARAGOZA
CAMPOS
MARIA DE LA
PAZ - DNI
21479778D
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