EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
Lloc: Connexió Videoconferència
Data: 27 d’abril de 2021
ASSISTENTS:

Sessió núm.: 06/2021
Hora: 20:05 a 22:35 h

President: Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)

Regidors i regidores:

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
26/05/2021 11:03

FIRMADO POR

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

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

Secretària general: Paz Zaragozá Campos
Interventora: Manuela Montero Mouriz

Regidors absents / Regidores absentes

Regidora del grup municipal
MUNICIPAL
Raquel Sánchez Grande (portaveu)

COMPROMIS

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

A Silla, al lloc, la data i l’hora indicats, es reuneixen les persones relacionades, en la condició que per a
cadascuna s’hi assenyala, per tal de realitzar la sessió prèviament convocada. Els assumptes tractats,
incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar en la convocatòria, són els del següent
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ORDRE DEL DIA:
1. ACTES DE SESSIONS ANTERIORS: ORDINARIA [30-03-2021. M03]; EXTRAORDINARIA [07-042021. M04]; EXTRAORDINARIA I URGENT [13-04-2021. M05]: APROVACIÓ.
2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1. Resolucions SEGRA: de la núm. 802 de 22/03/2021 fins a la núm. 1.073 de 16/04/2021.
2.2. Actes de la Junta de Govern Local: M11/2021 (22-03-2021) fins a la M14/2021 (09-04-2021).
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3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1. Aprovació del II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Silla.
3.2. Modificació de crèdits per suplement de crèdits i crèdits extraordinaris expt.3/2021: aprovació
inicial
3.3. Moció del grup municipal COMPROMIS per l’accés universal a les vacunes COVID-19 per a la
població mundial.
3.4. Moció del grup municipal EUPV:SE en defensa de la Memòria Democràtica i per l’eliminació de
simbologia feixista a Silla.
3.5. Moció grup municipal EUPV:SE en defensa d’impulsar en Silla l’objectiu de neutralitat climàtica».
4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
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5. PRECS I PREGUNTES
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Aquesta sessió plenaria 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 Servei d’assessorament municipal i gestió de personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, de
la Direcció General d’Administració Local, de la Presidència de la Generalitat Valenciana, ha emés Nota
Informativa de data 26 d’octubre de 2020, relativa al règim de sessions durant la vigència de l’estat d’alarma
declarat pel Reial Decret 926/2020, que diu:
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En data 25 d'octubre de 2020 ha sigut publicat en el Boletín Oficial del Estado el Reial decret 926/2020 pel qual es
declara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV2, havent-se suscitat dubtes
sobre com afecta a la realització de reunions dels òrgans col·legiats municipals la limitació a sis membres de la
permanència de grups de persones en espais públics i privats. En l'àmbit de la Comunitat Valenciana s'ha dictat la
Resolució de 24 d'octubre de 2020 de la Consellera de *Sanitat Universal i Salut Pública i el Decret 14/2020, de 25
d'octubre, del *president de la Generalitat, de mesures en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació
de crisi sanitària ocasionada per la *Covid-19 i de la declaració de l'estat d'alarma activat pel Govern de la Nació (DOGV
8936 de 25 d'octubre).
En aquest sentit, l'article 7,4 del Reial decret indica que “ No estaran incloses en la limitació prevista en aquest article les
activitats laborals i institucionals ni aquelles per a les quals s'establisquen mesures específiques en la normativa
aplicable”. Per tant, el Reial decret exceptua de la prohibició contemplada en l'apartat anterior activitats laborals i
institucionals, entre les quals figurarien les sessions dels òrgans col·legiats municipals.
No obstant l'anterior, com s'ha indicat, l'article 46,3 de la Llei 7/1985 permet la realització de les sessions de manera
telemàtica en situacions de “força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques“, circumstància que entenem
concorre durant la vigència de l'Estat d'Alarma, sent a més l'opció que es considera més recomanable a l'efecte
d'assegurar l'efectivitat de les mesures de prevenció aprovades, limitant-se la presencialitat a l'estrictament necessari.»

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.
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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. ACTES DE SESSIONS ANTERIORS: ORDINARIA [30-03-2021. M03]; EXTRAORDINARIA [07-042021. M04]; EXTRAORDINARIA I URGENT [13-04-2021. M05]: APROVACIÓ.
Es dóna compte dels esborranys de les actes de la sessió ordinària del dia 30 de març de 2021, de la sessió
extraordinària del 07 d’abril de 2021, i de la sessió extraordinària i urgent del dia 13 d’abril de 2021, els
quals s’han 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.
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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. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de març de 2021, l’esborrany de l’acta
de la sessió extraordinària del 07 d’abril de 2021, i l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent
del dia 13 d’abril de 2021, sense introduir-hi cap esmena.

2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1. Resolucions SEGRA: de la núm. 802 de 22/03/2021 fins a la núm. 1.073 de 16/04/2021.
2.2. Actes de la Junta de Govern Local: M11/2021 (22-03-2021) fins a la M14/2021 (09-04-2021).
La Presidència obri el punt i es produeixen diferents preguntes i contestacions en relació amb els
Decrets/Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local, aprovades a l’Ajuntament.
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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.
El regidor del grup municipal EUPV, Valentín Mateos Mañas, pregunta pels següents acords de Junta de
Govern Local:
 JGL de 22 de març de 2021.M.11. Punt 2.1: Resolució Nº 691 d’11/03/2021. SEGRA 445569.
Ajudes finançades per FEDER, per al període 2021-2022, per a l’aplicació de mesures de millora i
manteniment de les infraestructures hidràuliques de les zones humides valencianes en el marc del
Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020: sol•licitud  ratificar.
Vol saber quins són els treballs que es contemplen.
 JGL de 22 de març de 2021.M.11. Punt 2.4: Resolució Nº 769 de 16/03/2021. SEGRA 446869.
Ajudes obres condicionament camins rurals exercici 2021: sol·licitud  ratificar. Vol saber si es va
poder concretar quina és l’actuació.
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JGL de 22 de març de 2021.M.11. Punt 2.9: PAI UE 2 L’Alteró: Aprovació Certificacions d’Obra nº
34 i 35 a 0 Euros: Pregunta per tema Iberdrola
 JGL de 26 de març de 2021.M.12. Punt 2.4: Resolució Nº 826 de 22/03/2021. SEGRA 447746.
Contracte menor de subministrament «Adquisició tòtems informatius parcs» (Exp. 751407X):
adjudicació  donar compte. Comenta que hi havia una proposta per fer uns plecs en aquest tema.
S’ha fet una qüestió totalment diferente a la proposta que es va fer.
 JGL de 9 d’abril de 2021.M.14. Punt 2.4: contracte redacció camp de futbol Vicente Morera: l’informe
d’advertència de la Secretaria, en que consisteix??

La regidora del grup municipal COMPROMIS, Raquel Sánchez Grande, pregunta per les Resolucions
d’alcaldia sobre autoritzacions de locals municipals per poder fer escoles de Pasqua, manifesta que no
enten com no s’han concedit escoles de Nadal ni de Pasqua i pregunta el motiu.
Continua preguntat referents als totems informatius, si se van a destinar alguns perquè els grups polítics
puguen informar.
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Per altra banda pregunta per les Resolucions següents:
 Resolució Nº 852 de 24/03/2021. «Transferència de crèdit. Expt.6.21». Pregunta que es quedarà per
fer en els centres educatius i amb quina finalitat es fa.
 Resolució Nº 853 de 24/03/2021. «Contrato de «Servicio de actividades de refuerzo educativo
dirigido a la población escolar de Silla de entre 3 y 18 años, para el curso 2020-2021» (Exp.
747327E), por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria:
aprobación del expediente y de los pliegos de condiciones». Pregunta si arribarà a temps el
programa, vist el moment en el que ens trobem.
 Resolució Nº 1066 de 16/04/2021. Llistes provisionals d’admissió d’alumnat per a l’Escola Infantil
Municipal “L’Escoleta”. Curs 2021-2022. Manifesta que troba a faltar algunes places gratuïtes en les
aules de dos anys, pregunta quantes han segut les places ofertades i quantes son de promoció
directa des de l’aula d’1 any.
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La regidora del grup municipal PP, Inmaculada Gutiérrez González, pregunta per les següents Resolucions:
 Resolució Nº 927 de 29/03/2021. DU 15/2021 OE: Plaga de cucs Sector 8 SUZR El Rajolar. Exp.
756310F. Pregunta si han contestat al requeriment.
 Resolució
Nº
948
de
31/03/2021.
Reclamació
responsabilitat
patrimonial
(2020_EXP_RPATRIM_002) EFREN GARCÍA BLASCO: resolució. Solicita aclaració.

Resolució Nº 1057 de 15/04/2021. Ordenació pagament 1/ABRIL 2021. Pregunta si les factures de
Natursy 2020 estan en el REC que es va aprovar i per tant pregunta on es troben.

El membres presents del Ple de l’Ajuntament queden assabentats.
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3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1. Aprovació del II Pla d’Igualtat per a la ciutadania de Silla
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
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.
Antecedents
1. La igualtat entre dones i hòmens és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos
internacionals sobre drets humans, entre els que destaca la Convenció sobre l'eliminació de totes les
formes de discriminació contra la dona, aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides al
desembre de 1979 i ratificada per Espanya en 1983. En este mateix àmbit procedeix evocar els
avanços introduïts per conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Beijing de
1995.
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La igualtat és, així mateix, un principi fonamental en la Unió Europea. Des de l'entrada en vigor del
Tractat d'Amsterdam, l'1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i hòmens i l'eliminació de les
desigualtats entre unes i altres són un objectiu que ha d'integrar-se en totes les polítiques i accions de
la Unió i dels seus membres.
L'article 1.1 de la Constitució Espanyola de 1978 propugna la igualtat com un dels valors superiors de
l'ordenament jurídic. Reflectics d'eixe principi és la consagració del dret a la igualtat i a la nodiscriminació per raó de sexe arreplegats en l'article 14 de la Carta Magna. És l'article 9.2 el que
imposa als poders públics l'obligació de promoure les condicions perquè la igualtat de l'individu i dels
grups en què s'integra siga real i efectiva.
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En este sentit, el 22 de març de 2007 es va aprovar la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva
de dones i hòmens, en l'article de la qual 51 s'exposa que les Administracions Públiques remouran els
obstacles que impliquen la pervivència de qualsevol tipus de discriminació a fi d'oferir condicions
d'igualtat efectiva entre dones i hòmens en l'accés a l'ocupació pública i en el desenrotllament de la
carrera professional. Per la seua banda l’Estat Bàsic de l'Empleat Públic expressa de forma taxativa
l'obligatorietat de les Administracions Públiques d'elaborar un Pla d'Igualtat a desenrotllar en el
Conveni Col·lectiu per al personal laboral i/o Acord per al personal funcionari que siga aplicable si és el
cas i en els termes que preveu el mateix. Així mateix es fa referència a l'obligació per part de les
Administracions Públiques, a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i l'adopció
de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre hòmens i dones.
En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el 2 d'abril de 2003, la Generalitat va aprovar la Llei 9/2003,
per a la Igualtat de Dones i Hòmens, en l'article de la qual 4 s'estableix que els poders públics
valencians adoptaran les mesures apropiades per a modificar els patrons socioculturals de conducta
assignats en funció del gènere, amb la finalitat d'eliminar els prejuís, els usos i els costums de
qualsevol índole basats en la idea d'inferioritat o en funcions estereotipades de dones i hòmens
contràries al principi d'igualtat.
Més recentment, la llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció
Pública Valenciana, en la seua Disposició Addicional onze, torna a reiterar l'obligació de les
administracions públiques d'elaborar i aprovar plans d'igualtat de gènere que contindran un conjunt de
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mesures que possibiliten l'eliminació dels obstacles que impedisquen o dificulten la igualtat real
oportunitats entre dones i hòmens en l'accés a l'ocupació pública i en el seu desenrotllament
professional.
2. Per tant, la igualtat de dones i homes és un dret fonamental per a tots els persones i constitueixen
un valor d’importància central per a la democràcia. Amb la finalitat que és complisca plenament
amb este dret, no és suficient amb que és reconega legalment, sinò que a mes a mes s’ha d’exercir
efectivament i implicar tots els àmbits de la vida mitjançant polítiques publiques d’igualtat.
3. Correspon, per tant, manifestar el compromís d’aquest Ajuntament per treballar en l’establiment i
desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones,
sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe, així com en l’impuls i foment de mesures
per aconseguir la igualtat real a l’àmbit d’aquesta organització, i instaurar la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra política corporativa de conformitat amb la
definició que d’aquest principi estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva entre dones i homes.
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4. És en aquest marc normatiu on es pretén treballar en la redacció d’un Pla d'Igualtat per a la
Ciutadania de Silla, previ el corresponent treball de diagnòstic de situació, anàlisi, conclusions i
propostes.
Per a implementar un II Pla d'Igualtat per a la Ciutadania de Silla, resulta imprescindible partir d'un
coneixement de la realitat i situació en què es troba el municipi en matèria d'igualtat. La ferramenta
per a dur a terme este retrat de la realitat és el diagnòstic de situació, com a pas previ i obligatori
ressenyat a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva entre dones i hòmens.
Resultat d'este estudi i de les propostes que acompanyen el diagnòstic, són les bases per a
desenrotllar posteriorment este Pla d'Igualtat per a la Ciutadania.
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5. El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2020 resol:
“Primer. Manifestar el compromís d’aquest Ajuntament per treballar en l’establiment i
desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i
dones, sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe, així com en l’impuls i foment
de mesures per aconseguir la igualtat real a l’àmbit municipal, i instaurar la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra política corporativa i
de conformitat amb la definició que d’aquest principi estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.
Segon. Crear una Comissió d’igualtat per a l’elaboració i seguiment del II Pla d’Igualtat per a la
Ciutadania, i de l’estudi i diagnòstic previ de situació.”
6. El dia 23 de juliol de 2020 queda constituïda la Comissió d’Igualtat que formarà part del II Pla
d’igualtat per a la Ciutadania.
7.

Composició:
 President/a: Regidora d’Igualtat
 Vocals:
 TAE de l’Àrea d’Igualtat
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Un representant de cada Grup Polític Un representant de la Casa de la Dona Un representant
de l’Associació TEA
Un representant de l’AMPA del CP Sant Roc Un representant d’Educació del IES Enric Valor
Un representant de l’Associació Amamanta
Un representant de l’AECC
Un representant del Centre Ocupacional Tola

8. El dia 10 de novembre de 2020 reunida la Comissió d’Igualtat, s’aprova per unanimitat el II Pla
d’Igualtat per a la Ciutadania.
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 30/1992, de règim jurídic dels administracions publiques i procediment administratiu comú
(LRJPAC).
- Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dons i homes.
- Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per la Igualtat entre homes i dons.
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2. Correspon resoldre al Ple.

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 el II Pla d’Igualtat per a la Ciutadania de Silla 2021-2024 elaborat pel servei d’Igualtat
municipal amb el suport d’ Equality Momentum.
Segon. El II Pla d’Igualtat per a la Ciutadania de Silla ha de ser objecte d’inscripció obligatòria al registre
públic de Plans d’Igualtat, regulat en RD 713/2010 de 28 de maig.
Tercer. Difondre el II Pla D’Igualtat Municipal en la web municipal i xarxes socials.
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3.2. Modificació de crèdits per suplement de crèdits i crèdits extraordinaris expt.3/2021: aprovació
inicial
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
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.
Antecedents.
Davant de la necessitat de modificar crèdits en el Pressupost de despeses de l’exercici vigent, tal i com
preveu l’article 21.5 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es
fa la proposta següent, mitjançant l’expedient 2/2021 de suplements de crèdits i crèdits extraordinaris,
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redactat segons l’article 37.2 del Reial decret 500/1990, i la base 10a del Pressupost general de
l’Ajuntament.
Vista Resolució 763 de 16 de març de 2021, d’aprovació de la Liquidació del Pressupost 2020.
Vist Informe d’Intervenció emès en relació a la Liquidació del Pressupost 2020 de data 16.03.2021, del que
resulta:
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“[...]la liquidació de 2020 presenta un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu de
2.710.423,93€ per a l’Ajuntament i 133.908,73€ per a l’organisme autònom.
Respecte a la destinació del Romanent de Tresoreria per a despeses generals positiu, cal tindre en
compte el següent:
El Consell de Ministres, en sessió de 6 d'octubre de 2020, va adoptar els següents acords en relació
amb les regles fiscals:
1.- Sol·licitar del Congrés dels Diputats l'apreciació que l'actual situació és de pandèmia, la qual cosa
suposa una situació d'emergència extraordinària que s'ajusta al que es disposa en l'art. 135.4 de la
Constitució -CE- i en l'art. 11.3 de la EL 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera -LOEPYSF-.
2.-Suspendre l'Acord de Consell de Ministres d'11 de febrer de 2020 pel qual s'adeqüen els objectius
d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt d'Administracions Públiques i de cadascun
dels seus subsectors per a l'any 2020 per a la seua remissió a les Corts Generals, i es fixa el límit de
despesa no financera del pressupost de l'Estat per a 2020, així com l'Acord de Consell de Ministres
d'11 de febrer de 2020 pel qual es fixen els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per
al conjunt d'Administracions Públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 2021-2023
per a la seua remissió a les Corts Generals, i el límit de despesa no financera del pressupost de
l'Estat per a 2021.
En tot cas, el Govern ha traslladat, sense ser obligatoris, els nivells i taxes de referència del dèficit a
considerar en 2020 i 2021 per les Administracions territorials per al funcionament ordinari d'aquestes.
Pel que fa a la suspensió de les regles fiscals, el Congrés dels Diputats en sessió de 20 d'octubre de
2020 ha apreciat que en l'actualitat concorre una situació d'emergència extraordinària als efectes
previstos en els art. 135.4 CE i 11.3 LOEPYSF.
A partir d'aqueixa data, és aplicable la mesura de la suspensió sense que siga necessària norma cap
de desenvolupament.
Cal recordar que, en tant es refereix al conjunt de l'Estat, l'art. 135.4 CE disposa que:
“Els límits de dèficit estructural i de volum de deute públic només podran superar-se en cas de
catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d'emergència extraordinària que escapen al
control de l'Estat i perjudiquen considerablement la situació financera o la sostenibilitat econòmica o
social de l'Estat, apreciades per la majoria absoluta dels membres del Congrés dels Diputats.”
D'altra banda, la LOEYPSF porta causa i connecta amb la normativa de la Unió Europea en matèria
d'estabilitat, coordinació i governança de les Administracions Públiques. En aquest marc, cal tindre en
compte la Declaració del Consell de la Unió Europea sobre el Pacte d'Estabilitat i Creixement en
relació amb la crisi de la COVID-19, de 23 de març de 2020, per la qual s'acorda activar la clàusula de
salvaguarda, exceptuant els requisits pressupostaris que s'aplicarien normalment, amb la finalitat
d'atendre les conseqüències econòmiques de la pandèmia.
Pel que fa a les regles de destí del superàvit pressupostari de 2020, fins i tot sent desitjable que el
superàvit es destine a la reducció de deute públic, conformement a l'art. 32 LOEPYSF, aquesta regla
general pot no aplicar-se a partir del moment en el qual s'han suspés les regles fiscals en 2020 i 2021,
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ja que aquestes són el fonament d'aquella regla. No obstant, en tot cas, s’haurà d'aplicar a cancel·lar
el compte “Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost”, o equivalents, i a donar
compliment al termini màxim de pagament a proveïdors.
Regla que connecta amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i amb el de deute públic.
L'ús del romanent de tresoreria per a finançar modificacions pressupostàries es regirà amb caràcter
general pel que es disposa en el RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, ja que no precisa de la seua utilització amb caràcter
previ per a amortitzar deute; pel que el seu destí es realitzarà conforme l'aplicació normal de les
normes previstes en els arts. 172 a 182 TRLRHL, així com els arts. 34 a 51 del RD 500/1990, de 20
d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Així doncs, com l'aplicació de l'art. 32 LOEPYSF queda suspesa des de l'Acord adoptat pel Congrés
dels Diputats en sessió de 20 d'octubre de 2020, no resulta necessari minorar l'import del RTGG amb
el corresponent al del superàvit, perquè tots dos són de lliure disposició.
És cert que l'ús d'aquests romanents pot generar inestabilitat pressupostària, però, tal com ja hem
apuntat, la regla fiscal d'estabilitat pressupostària queda suspesa per al 2020 i 2021, sense que
siguen aplicable les mesures preventives i coercitives previstes en la LOEPYSF.
En conseqüència, la competència per a aprovar les modificacions pressupostàries seguirà el sistema
tradicional de repartiment de competències entre l'alcalde/president i ple.”
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Vist acord de Ple de data 30 de març de 2021, que acorda l’aprovació inicial de l’expedient de modificació
de crèdits per Suplement de Crèdits i Crèdits Extraordinaris 2/2021, que ja utilitza com a recurs de
finançament el RTGG obtingut de la Liquidació 2020, per import total de 163.976,83€. Per tant, a la data,
quedaria com a RTGG pendent d’utilitzar, en termes consolidats, 2.680.355,83€.
Vist Informe d’Intervenció emès a l’efecte en data 15 d’abril de 2021.

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb dotze (12) vots a favor (12 PSOE-PSPV),
tres (3) vots en contra (3 PP) i dos (2) abstencions (1 COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), 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:
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Aplicació
Pressupostària
1621-22199
3374-22799
1532-624
9202-625
3421-2016-632
3422-632

Crèdit extraordinari
Descripció
Recollida residus. Altres subministraments.
Projectes Europeus. Altres empreses.
Vies públiques. Elements de transport.
Oficines Municipals. Mobiliari.
Poliesportiu. Inversions edificis.
Piscina coberta. Inversions edificis.
Total crèdit extraordinari

Euros
10.000,00€
25.000,00€
30.000,00€
2.292,22€
71.000,00€
300.000,00€
438.292,22€
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Aplicació
Pressupostària
2412-131
2412-16000
2211-16205
9202-22200
9206-224
2311-485
1532-619
1710-619
3410-622
1531-623
3410-625
9261-626
4500-627
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Suplement de crèdit
Descripció
Programa d’ocupació emergència social. laboral temporal.
Programa d’ocupació emergència social. SS.
Segur protec.i prom.soc. Despeses socials.
Oficines Municipals. Servei de telecomunicacions.
Bens Municipals. Primes de segurs.
Emergència social. ajudes alimentació.
Vies públiques. Reposició en infraestructures.
Parcs i jardins. Reposició en infraestructures.
Esports. Inversió nova en edificis i altres construccions.
Obres. Adquisició de maquinaria.
Esports. Mobiliari.
Sistemes TIC. inversió en equips processos d’informació.
Projectes. Direcció, obres i llicències.
Total suplement de crèdit

Euros
30.131,83€
9.868,17€
2.694,97€
20.320,24€
33.037,69€
30.000,00€
95.000,00€
20.000,00€
12.000,00€
3.000,00€
3.727,59€
3.000,00€
37.100,00€
299.880,49€

SEGON. Aquesta modificació es finança mitjançant el romanent de tresoreria positiu de la liquidació del
Pressupost de 2020, per a despeses generals i l’afectat:
Aplicació
Descripció
Pressupostària
87000
Romanent de tresoreria per a despeses generals
Total finançament

Euros
738.172,71€
738.172,71€

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.
CINQUÈ. 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.
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3.3. Moció del grup municipal COMPROMIS per a l’accés universal a les vacunes COVID-19 per a la
població mundial.
Es dona compte del contingut i de la motivació de la moció presentada pel Grup Municipal COMPROMIS
que es trasllada literalment.
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.
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Un any després de l'inici de la pandèmia de la covid-19, podem dir que esta ha provocat una crisi mundial
sense precedents, que s'ha cobrat la vida de més de 2,5 milions de persones i ha suposat el col·lapse dels
sistemes sanitaris i de l'economia a gran escala. Una crisi sanitària, econòmica i social que ha agreujat
desigualtats i ha afectat desproporcionadament les poblacions en situació de major vulnerabilitat.
Actualment, s'han administrat ja més de 300 milions de vacunes contra la COVID-19. No obstant això;
només 10 estats concentren el 80% de les dosis administrades i en més de 100 països no s'ha posat ni una
sola vacuna.

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
26/05/2021 11:03

FIRMADO POR

Estats, empreses farmacèutiques, organitzacions intergovernamentals i instituts d'investigació de tot el món
han fet un esforç històric sense precedents en recerca i desenvolupament, esforç per als quals han sigut
decisius els més de 10.000 milions d'euros de finançament públic, per a desenvolupar productes mèdics que
puguen previndre, diagnosticar i tractar la COVID-19, donant lloc des de la cooperació pública i privada a
una carrera sense precedents i un esforç titànic per produir vacunes en un temps rècord. Un pas
imprescindible per albirar el principi de la fi de la pandèmia.
Tenim per fi vacunes però no s'ha trobat la fórmula - o no s'ha volgut fer-ho - per a superar el coll de botella
que planteja una gegantesca producció que responga a una descomunal escala global. Des de gener,
assistim a un context de profunda tensió entre la capacitat de fabricació de vacunes, i la demanda i urgència
d'estes a nivell mundial. Dins de la pròpia Unió Europea, les notícies sobre tensions amb diverses
farmacèutiques per distorsions en el calendari de lliuraments previstos en són una bona prova. En molts
altres llocs, senzillament, la vacuna no ha arribat.
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Es plantegen, per tant, extraordinaris reptes en matèria de salut pública i drets humans, especialment
respecte a la producció de les vacunes, la seua distribució, per a qui i a quin preu. Uns reptes de salut
pública que per raons òbvies tenen efectes més que evidents també en l'esfèra econòmica i social de tot el
planeta.
Al maig de 2020, l'Assemblea Mundial de la Salut, màxim òrgan decisori de l'Organització Mundial de la
Salut, va reconéixer “la funció de la immunització extensiva contra la COVID-19 com a bé de salut pública
mundial.” El secretari general d'ONU va afegir que havia de ser accessible per a totes les persones.
La producció de vacunes, com els de tants béns, està regida pels acords de Propietat Intel·lectual (ADPIC) i
es veu, per tant, condicionada pel sistema de patents actual. L'empresa que ostenta la patent té el règim de
monopoli de la vacuna i altres companyies només poden produir-la si arriben a acords amb aquesta.
Fàbriques amb capacitat de producció de milions de dosis esperen resposta de les companyies que
posseeixen la patent mentre milions de persones esperen. Una espera que com ja hem explicat té notables

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

11

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA MU7N LAK3 HX3V NLXA

Acta Ple 27-04-2021. M06 - SEFYCU 2705584
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 11 de 16

EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
26/05/2021 10:47

FIRMADO POR

efectes sobre la salut pública mundial i també sobre l'economia global, i de manera molt especial sobre la
població en situacions de vulnerabilitat.
Ens enfrontem així a l'enorme risc d'una vacunació mundial a diferents velocitats en funció de la renda, on
mentre alguns s'asseguren unes reserves superiors fins i tot a la seua població molts altres tenen serioses
dificultats per accedir a les mateixes. Un fet que genera greus desigualtats i que pot allargar molt la crisi
sanitària, econòmica i social derivada de la pandèmia. Una situació que, com la pròpia OMS ha reiterat,
només podrem superar si ho fem totes i tots, sense deixar cap població arrere, per tal de poder controlar de
manera efectiva la propagació mundial del virus.
Per tot l'exposat, es proposen les següents
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Subratllem la importància que tots els Estats cooperen a escala mundial i s'eliminen els possibles
obstacles que impedisquen garantir que les vacunes es desenvolupen i fabriquen a bastament i
distribueixen a temps i de manera inclusiva a tot el món.
Instem al Govern espanyol i a la Comissió Europea a assegurar que els drets de propietat
intel·lectual no impedeixen a cap país garantir el dret a la salut de la seua població promovent en el
marc de cooperació europeu l’alliberament immediat de les patents i altres mesures de propietat
intel·lectual en medicaments, vacunes, proves de diagnòstic i altres tecnologies de COVID-19
mentre dura la pandèmia, fins que s'aconseguisca la immunitat de grup mundial.
Fem una crida a que Estats, empreses i organismes internacionals elaboren i apliquen polítiques per
a garantir la disponibilitat, accessibilitat, assequibilitat, acceptabilitat i qualitat dels productes
sanitaris contra la COVID-19 per a totes les persones, garantint la seua gratuïtat i sense
discriminació de cap mena. Han de fer-ho fomentant la cooperació internacional i eliminant els
obstacles a la disponibilitat i assequibilitat en tots els països.
Animem al Govern d'Espanya a col·laborar amb els mecanismes establits per l'OMS per a compartir
coneixement tecnològic i recursos COVID-19, com ara: l'Accés Mancomunat a Tecnologia contra la
COVID-19 (C-TAP), on les empreses i els Estats poden compartir tecnologia, dades i patents sobre
les seues innovacions. I el mecanisme COVAX, on els Estats, més enllà de la donació de fons, han
de garantir que almenys el personal de salut i les persones més vulnerables de tots els països tenen
accés a la vacuna.
Mostrar el suport de la corporació a les organitzacions no governamentals que estan treballant en
diverses campanyes de conscienciació social sobre estos objectius.»

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb catorze (14) vots a favor (12 PSOE, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-ES) i tres (3) vots en contra (3 PP), APROVA la moció presentada pel grup
municipal COMPROMIS de per a l’accés universal a les vacunes COVID-19 per a la població mundial.
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EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
26/05/2021 10:47

FIRMADO POR

3.4. Moción del grupo municipal EUPV:SE en defensa de la Memoria Democrática y por la
eliminación de simbología fascista en Silla.
Se da cuenta del contenido y de la motivación de la moción presentada por el Grupo Municipal EUPV:SE
que se traslada literalmente:
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.
«MOCIÓN EN DEFENSA DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA Y POR LAELIMINACIÓN
DE SIMBOLOGIA FASCISTA EN SILLA
La tragedia de la guerra civil española y la posterior dictadura son hechos de nuestra historia y memoria
que nos interpelan sobre lo que somos, quiénes somos y quiénes queremos ser como comunidad social
y política. Es preciso mirar hacia delante pero sabiendo de dónde procedemos, conocer bien nuestro
pasado y tener esa lectura colectiva de nuestra historia que permita afrontar los retos del presente.
Mantener en la memoria a las víctimas, reconocer su dignidad, es el mejor freno para detener el temor y
el miedo a que los hechos que convulsionaron nuestra historia vuelvan a suceder en el futuro.

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
26/05/2021 11:03

FIRMADO POR

La Constitución española de 1978, que tradujo jurídicamente la voluntad de reencuentro de la ciudadanía
española, articulando un estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora,
establece que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del título I, De los derechos y
deberes fundamentales, vinculan a todos los poderes públicos y que las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España.
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Que la Organización de Naciones Unidas en la Resolución 2.004/72 de la Comisión de Derechos
Humanos, Conjunto de principios actualizado para la protección y promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad (E/CN.4/2005/102/Add.1), señala, dentro de las obligaciones de
los estados, la adopción de medidas eficaces para luchar contra la impunidad, la garantía del derecho
inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho al saber. El principio 3.º sobre el deber de
recordar proclama: “El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su
patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar
que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos
humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas
deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, a evitar que surjan
tesis revisionistas y negacionistas».
La memoria del pasado y la pedagogía social cara al futuro son factores de identidad política y de orgullo
para el pueblo valenciano que denominamos memoria democrática valenciana. Así pues, es
imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir la autonomía política del pueblo
valenciano tras la proclamación de la SegundaRepública Española, a quienes sufrieron las consecuencias
del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura en defensa de las libertades y derechos
fundamentales de los que hoy disfrutamos y a quienes lucharon por alcanzar nuestra autonomía política
hasta la entrada en vigor del Estatuto de autonomía de 1982.
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EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
26/05/2021 10:47

FIRMADO POR

Hay que recordar que Valencia fue, entre noviembre de 1936 y octubre de 1937, capital de España,
después de que el Consejo de Ministros tomara la decisión de trasladar oficialmente la capitalidad ante el
acercamiento de las tropas franquistas a Madrid.
El golpe de estado militar del 18 de julio de 1936 contra el gobierno legítimo de la Segunda República dio
paso a una larga y cruenta guerra civil que en ambas retaguardias se tradujo en un estallido de violencia
que costó la vida a miles de personas. Una vez finalizada la guerra, la represión institucionalizada por los
vencedores continuó durante una prolongada dictadura.
El estado surgido como consecuencia de la guerra civil es un régimen ilegal y como tal fue condenado
por la ONU en 1946 en resoluciones como la 39 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de
12 de diciembre de 1946, que declara que “en origen,naturaleza, estructura y conducta general, el régimen
de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la
Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini. Se trata, por tanto, de un régimen ilegal en
virtud de su procedencia ilegítima».

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
26/05/2021 11:03

FIRMADO POR

Procede, por tanto, impulsar una decidida política pública en este sentido y, en consecuencia, una
condena explícita del régimen franquista.
Que según la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la
convivencia de la Comunitat Valenciana;
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Artículo 39 Elementos conmemorativos y actos contrarios a la memoria democrática y
dignidad de las victimas
1
se considera contrario a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas:
a) La exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el
nomenclátor de calles, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la
vía pública realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo de la
sublevación militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que
sustentaron al régimen dictatorial.
b) La celebración de actos y/u homenajes de cualquier naturaleza que tengan como finalidad la
conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo de la sublevación militar de
1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen
dictatorial.
c) Promover distinciones o reconocimientos de personas, entidades u organizaciones que sustentaron
el régimen dictatorial.
Y dado que en nuestro municipio, venimos observando la exhibición pública de elementos contrarios a la
memoria democrática y dignidad de las víctimas (exhinición de banderas con insignias que enaltecen el
franquismo), el Grupo Municipal de Esquerra Unida del País Valencià propone al Pleno de Silla los
siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. Instar al Ayuntamiento de Silla la adopción de medidas eficaces para luchar contra la
exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo de la sublevación militar de 1936 y del franquismo.
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EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
26/05/2021 10:47

FIRMADO POR

SEGUNDO. Instar al Ayuntamiento de Silla el cumplimiento efectivo de la Ley 14/2017, de 10 de
noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat
Valenciana.»

El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría de los miembros presentes, con catorce (14) votos a favor (12
PSOE, 1 COMPROMÍS, 1 EUPV-SE) y tres (3) abstenciones (3 PP) APRUEBA la moción presentada por el
grupo municipal EUPV:SE en defensa de la Memoria Democrática y por la eliminación de simbología
fascista en Silla.

3.5. Moció grup municipal EUPV en defensa d'impulsar en Silla l'objectiu de neutralitat climàtica
Es retira de l’ordre del dia amb el compromís de tornar-la a presentar quan es presenten les ordenances
fiscals.

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
26/05/2021 11:03

FIRMADO POR

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.

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

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.
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El regidor del grup municipal EUPV, Valentín Mateos, informa que el Ministeri va llançar una convocatòria
que finaliza el 8 d’abril, per als Fons Europeus i pregunta que ha fet al respecte l’Ajuntament de Silla.
L’Alcalde respon que no pot contestar a aquesta qüestiò perquè ho desconeix.
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Continua el portaveu del grup EUPV exposant que han arrribat queixes des del punt de vista turístic (tema
de localització), sol.licita que l’Ajuntament faça la corresponent gestió amb Google Maps i coloque un cartell
provisional.
Per altra banda vol recordar la pregunta de l’anterior Ple respecte al tall d’alguns camins rurals.
Finalment pregunta si s’ha rebut més informació sobre el Pla de Vacunació.

La regidora del grup municipal COMPROMÍS, Ráquel Sánchez, manifesta el seu agraïment per l’ordenança
reguladora instal.lacions fotovoltaiques, el que s’haja tengut en compte la proposta de COMPROMÍS.
SECRETARIA
Pl. del Poble, 1 ▪ 46460 SILLA (l’Horta Sud) ▪ Tel. 961219790 ▪ secretaria @silla.es ▪ www.silla.es ▪ CIF P4623200E

15

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA MU7N LAK3 HX3V NLXA

Acta Ple 27-04-2021. M06 - SEFYCU 2705584
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 15 de 16

EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
26/05/2021 10:47

FIRMADO POR

Continua preguntant a la regidora d’Educació si li pot facilitar l’expedient de l’Escoleta municipal respecte a
les places de 2 anys (ofertades i gratuïtes).
Per altra banda, exposa que li agradaria saber l’estat de les obres de la façana del Conservatori i les de
l’Escola d’Adults.
L’Alcalde respon que les obres ja han segut aprovades per la JGL.

El regidor del grup municipal PP, Ignacio Ventura, referent al Pla de Vacunació, expresa que lamenta que
Conselleria de Sanitat no done informació. Vol manifestar el seu recolzament a la petició d’informació a la
Conselleria de Sanitat.
Per altra banda exposa que el grup municipal PP té diverses propostes a traslladar:
 L’Ajuntament deuria sol.licitar que la vacunació dels residents en Silla, es deu fer a Silla.
 Quin va a ser el lloc per vacunar fora de Silla? Torrent i Burjassot?. Es podria plantejar que ni no és
en Silla, que fora en València, en la Ciutat de les Arts i les Ciències.
 L’Ajuntament ha d’exigir a Conselleria les despeses que s’han fet.
 Quins són els colectius que ja estan vacunats?

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
26/05/2021 11:03

FIRMADO POR

L’Alcalde explica tot el tema de la vacunació.

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