EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
28/04/2021 9:30

FIRMADO POR

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
Lloc: Connexió Videoconferència
Data: 30 de març de 2021
ASSISTENTS:

Sessió núm.: 03/2021
Hora: 20:05 a 23:45 h

President: Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)

Regidors i regidores:
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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
ORDRE DEL DIA:
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1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINARIA [23-02-2021. M02]: APROVACIÓ.
2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1. Resolucions SEGRA: de la núm. 323 de 15/02/2021 fins a la núm. 801 de 17/03/2021.
2.2. Actes de la Junta de Govern Local: M06/2021 (12-02-2021) fins a la M10/2021 (12-03-2021).

3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1. Declaració de comptabilitat del personal funcionari amb activitat del sector públic
3.2. Donar compte:
•

Resolució 657 de 09.13.2021, que aprova Pla Pressupostari 2022-2024

•

Resolució 763 de 16.03.2021, que aprova Liquidació Pressupost 2020

3.3. Aprovació inicial expedient modificació de crèdits Suplement de Crèdits i Crèdits Extraordinaris 2/2021
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3.4. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2021.
3.5. Contracte «Gestió del servei públic de neteja viària i RSU al terme municipal de Silla» (Exp. 12/2010):
nomenament responsable contracte.
3.6. Proposta modificació puntual del PGOU de Silla, MP número 16: inici i remissió a l’òrgan substantiu.
3.7. PAI El Silvestre: execució sentència i acceptació proposta agent urbanitzador.
3.8. Adhesió genèrica de l’Ajuntament de Silla a la Central de Compres de la Generalitat, per a determinades
categories d’obres, serveis i subministrament centralitzats: sol•licitud.
3.9. Moció presentada pels grups municipals PSOE, PP i COMPROMIS sobre el recolzament a l’execució de les
mesures del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer.
3.10. Moció presentada pel Grup Municipal Compromís Silla sobre el tancament de la Central Nuclear de
Cofrents.
3.11. Moció grup municipal PP «Instar al Govern d'Espanya a rebaixar l’ IVA als serveis de perruqueria i
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associats».
3.12. Moció grup municipal PP «Retallades en les transferències als ajuntaments per a combatre la violència de
gènere emmarcades en el Pacte d'Estat de Violència de Gènere».
4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA

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. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINARIA [23-02-2021.M02]: APROVACIÓ.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2021, el qual s’ha fet arribar als
regidors i a les regidores amb anterioritat a la sessió.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb desset (17) vots a favor (12 PSOE, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV), ACORDA:
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Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2021, sense introduir-hi cap esmena.

2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1. Resolucions SEGRA: de la núm. 323 de 15/02/2021 fins a la núm. 801 de 17/03/2021.
2.2. Actes de la Junta de Govern Local: M06/2021 (12-02-2021) fins a la M10/2021 (12-03-2021).
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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El regidor del grup municipal EUPV, Valentín Mateos Mañas, pregunta pels següents acords de Junta de Govern Local:
 JGL de 12 de febrer de 2021.M.06. Punt 2.1: Resolució Núm. 228 de 03/02/2021 - SEGRA 433136. Contracte
menor de serveis «Alçament topogràfic previ – pista patinatge» (Exp. 715324F): adjudicació  donar compte.
 JGL de 12 de febrer de 2021.M.06. Punt 2.4: Resolució Núm. 263 de 09/02/2021 - SEGRA 436070. Pla
d'Inversions 2020-2021 Diputació de València. Obra núm. 1999: Subministrament de 125 contenidors de la
fracció reste amb pedal: aprovació de la memòria  ratificar; Punt 2.5: Resolució Núm. 264 de 09/02/2021 SEGRA 436076. Pla d'Inversions 2020-2021 Diputació de València. Obra núm. 2001: Subministrament de
225 contenidors de recollida selectiva de bioresidus: aprovació de la memòria  ratificar; Punt 2.6: Resolució
Núm. 265 de 09/02/2021 - SEGRA 436084. Pla d'Inversions 2020-2021 Diputació de València. Obra núm.
2002: Subministrament de 50 contenidors de recollida selectiva d'envasos lleugers i paper: aprovació de la
memòria  ratificar. Per què es fan 3 memòries?
 JGL de 26 de febrer de 2021.M.08. Punt 2.8: DU 12/2021 RLU: Requeriment de restauració de la legalitat
urbanística. Es va a impulsar algún tipo d’ajuda a través d’una ordenança?
 JGL de 26 de febrer de 2021.M.08. Punt 2.5: 2.5.
Resolució Nº 421 de 19/02/2021. SEGRA 440319.
Contracte del «Servei de Redacció del projecte d'obres en el CEIP Lluís Vives de Silla (EDIFICANT)» (Exp.
702802P), per procediment obert simplificat, diversos criteris d'adjudicació i tramitació ordinària: rectificació
Plecs de condicions i ampliació termini presentació ofertes  ratificar. Recordatòri JCCA, les direccions
facultatives no són contractes menors, tenen una duració igual a la del contracte més la liquidació de les
obras. Hi ha que tindre-ho amb compte.
La regidora del grup municipal COMPROMIS, Raquel Sánchez Grande, en referència als Decrets de sanció de
l’ordenança de Convivencia Ciutadana, pregunta si a més de la sanció, hi ha prevista alguna mesura per canalitzar a
aquestes persones a serveis social.
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Continua preguntant per les Resolucions següents:
 Resolució Nº 517 de 26/02/2021. Modificació puntual lloc de treball SC 74 Tècnic/a d’activitats socioculturals i
participació ciutadana.
 Resolució Nº 523 d’ 01/03/2021. Contrato menor de servicios «Servicio de autobús urbano Silla» (Exp.
741627N): adjudicación
 Resolució Nº 538 d’ 01/03/2021. Ordenació de pagament 1/MARÇ 2021.
 Respecte a les resolucions de justificació de subvencions a les associacions esportives, pregunta quan es va a
resoldre la justificació de la resta de les aasociacions.

La regidora del grup municipal PP, Cristina Antón Zaragozá, pregunta per les següents Resolucions:
 Resolució Nº 396 de 18/02/2021Contrato menor de servicios «Subsanación deficiencias en CT’s» (Exp.
733664D): adjudicación
 Resolució Nº 421 de 19/02/2021. Contracte del «Servei de Redacció del projecte d'obres en el CEIP Lluís Vives
de Silla (EDIFICANT)» (Exp. 702802P), per procediment obert simplificat, diversos criteris d'adjudicació i
tramitació ordinària: rectificació Plecs de condicions i ampliació termini presentació ofertes. Pregunta en quin
estat es troba aquest expedient.

Resolució Nº 495 de 25/02/2021. Productivitat Policia Local: aprovació.
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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, les
respostes sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.
El membres presents del Ple de l’Ajuntament queden assabentats.

3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1. Declaració de compatibilitat del personal funcionari amb activitat del sector públic
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
El regidor del grup municipal PSOE, Benigno Bodón abandona 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 la documentació d’aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria
municipal.
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Antecedents
1.Per Providència d’Alcaldia s’ha incoat el corresponent expedient amb la finalitat declarar la compatibilitat de la
funcionaria Sonia Dorado Rodriguez, DNI ***7196** amb altra activitat del sector públic.
2. Sonia Dorado Rodríguez, ha sol·licitat per Registre d’Entrada 1212/2021 de 12 de febrer certificat de compatibilitat per
acceptar un segon treball en altra entitat pública, Centro Sanitario Integrado de la Ribera, CG Departamento de Salud de
la Ribera, personal estatutari temporal, 9,4 hores setmanals, horari dilluns i dimarts de 8.00 a 12:00 hores.
El Director de l’Àrea d’Animació Ciutadana ha manifestat la seua conformitat.
3. Per Decret d’Alcaldia Segra 269/2020 de 29 de desembre es va resoldre:
“(...) Primer. Aprovar l’ampliació del nomenament de Sonia Dorado Rodríguez (DNI ***7193**), per a la realització
del programa temporal i no permanent “Recolzament dels departaments de Cultura, Joventut, Festes i Participació
Ciutadana/” per l’exercici 2021 per les necessitats actualment hi existents.
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Segon. El nomenament dalt esmentat esta subjecte als aspectes següents:

Les retribucions del lloc de treball al qual s’adscriu aquesta persona són les pròpies d’un C1 d’acord amb
l’establert en el punt 4 dels fonaments. La jornada s’estableix en un 65%.

Duració: des del 1 de gener fins al 31 de desembre de 2021. (...)”.
4. La tècnica de RRHH hi ha emes informe.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
 Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
 Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
 Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 Llei 10/2010, de la GV, d’orientació i gestió de la funció pública valenciana.
 Reglament de Gestió de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Silla, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de
Silla en sessió del dia 29 abril 2003 (BOP 1/12/2003).
 Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
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2. Resulten d’especial rellevància els aspectes següents:
2.1. Resulta d’aplicació l’establert en els articles 3 a 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del Personal al Servei de les Administracions Públiques amb un segon lloc de treball o activitat en el sector
públic.
El que es disposa en aquesta Llei és aplicable a tot el personal al servei de les Entitats Locals, en virtut del que
es disposa l’article 2.1-c), en concordança a amb el 145 del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en
matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i l’article 92.2 de la Llei de la
Generalitat 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
El seu contingut té la consideració de bases del règim estatutari de la funció pública, dictades a l'empara de
l’article 149.1.18 de la Constitució, segons la Disposició Final Primera.
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2.2. L’article 10 de l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre disposa: “(...)Quienes accedan por cualquier
título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta ley resulte incompatible con el que vinieran
desempeñando, habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión.
A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de
excedencia voluntaria en los que vinieran desempeñando.
Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los diez primeros
días del aludido plazo de toma de posesión, entendiéndose éste prorrogado en tanto recae resolución.(...)”
2.3 L’article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix:”(...) 1. El personal comprendido en el ámbito de
aplicación de esta ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución,
de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la
misma.
A los solos efectos de esta ley se considerará actividad en el sector público la desarrollada por los miembros
electivos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, por los
altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas,
incluida la Administración de Justicia, y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes,
entendiéndose comprendidas las Entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad Social en la
prestación sanitaria.
2. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta ley, más de una remuneración con
cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas
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dependientes o con cargo a los de los órganos constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel, ni
ejercer opción por percepciones correspondientes a puestos incompatibles.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por remuneración cualquier derecho de contenido económico
derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su
devengo periódico u ocasional.
3. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación
de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que
pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o
independencia.(...)”
En semblants termes l’article 92.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestin de la
Funció Pública Valenciana, determina “(...). El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley no
podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier cargo,
profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos o meramente honoríficos, si
impide o menoscaba el exacto cumplimiento de sus deberes, compromete su imparcialidad o independencia o
perjudica los intereses generales.(...).”
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2.4. Segons l’article 3 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre “(...)1. El personal comprendido en el ámbito de
aplicación de esta ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en
los supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se refieren los
arts. 5 y 6 y en los que, por razón de interés público, se determinen por el Consejo de Ministros, mediante Real
Decreto, u órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias; en
este último supuesto la actividad sólo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración
determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral.
Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad,
que no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su
estricto cumplimiento en ambos.
En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público.(...)”
2.5. De conformitat amb l’article 7 de l’esmentada Llei 53/1984 “(...)1. Será requisito necesario para autorizar la
compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no
supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director general, ni
supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:
- Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.
- Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente.
- Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.
- Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo D o personal equivalente.
- Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo E o personal equivalente.
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La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano
competente de las Comunidades Autónomas o Pleno de las Corporaciones Locales en base a razones de
especial interés para el servicio.[ .. ]”
2. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de trienios ni de
derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como
las prestaciones de carácter familiar, sólo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su
naturaleza.(...)”.
2.6. En el cas que ens ocupa, la funcionaria sol·licitant Sonia Dorado Rodriguez ocupa en l’Ajuntament de Silla el
lloc de subalterna com a funcionaria interina pel programa temporal i no permanent “Recolzament dels
departaments de Cultura, Joventut, Festes i Participació Ciutadana/” per l’exercici 2021, Les retribucions
assignades a aquest lloc són les corresponents a un lloc de treball AP14B; és a dir, grup AP, complement de
destinació 14 i un complement específic B, propi dels llocs amb jornada laboral on s’inclouen festius i caps de
setmana. La remuneració anual per a l’any 2021 és de 12.734,33.
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El lloc per al qual és sol·licita la compatibilitat pertany a l’esfera sanitària, una de les excepcions previstes en
l’article 3 a la regla general establerta en l’esmentada normativa que el personal al servei de les Administracions
Públiques desenvolupe un sol lloc de treball en el sector públic.
2.7. L’article 20.2 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, de Incompatibilitats del Personal al servei de les
Administracions Públiques adverteix: “(...)El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al
deber de residencia, a la asistencia al lugar de trabajo que requiera su puesto o cargo, ni al atraso, negligencia o
descuido en el desempeño de los mismos. Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas conforme
a las normas que se contengan en el régimen disciplinario aplicable, quedando automáticamente revocada la
autorización o reconocimiento de compatibilidad si en la resolución correspondiente se califica de falta grave o
muy grave.(...)”.
3. L’autorització o denegació de la compatibilitat per al segon lloc o activitat en el sector públic correspon a l’Ajuntament
Ple.

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
28/04/2021 9:42

FIRMADO POR

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb setze (16) vots a favor (11 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-SE) i una (1) abstenció (1 PSOE-PSPV), ACORDA:
Primer. Autoritzar la compatibilitat a la funcionaria Sonia Dorado Rodríguez, DNI ***7196**, per a desenvolupar un
segon lloc en el sector públic en el Centro Sanitario Integrado de la Ribera, CG Departamento de Salud de la Ribera,
personal estatutari temporal, 9,4 hores setmanals, horari dilluns i dimarts de 8.00 a 12:00 hores.
En cap cas l’autorització suposarà modificació de la jornada de treball i horari de treball del lloc de treball ocupat en
l’Ajuntament de Silla, condicionant-se l’autorització de compatibilitat al seu compliment.
Segon. El desenvolupament del segon lloc de treball no podrà menyscabar, en cap cas, l’assistència al lloc de treball,
suposar retràs, negligència o descuit en l’acompliment de les funcions pròpies del mateix. Les corresponents faltes
seran qualificades i sancionades segons la legislació aplicable, quedant automàticament revocada l’autorització o
reconeixement de compatibilitat si en la resolució corresponent es qualificarà de falta greu o molt greu.
Tercer. Traslladar aquesta resolució Recursos Humans, a la interessada i a l’entitat a la qual es trobe adscrita el segon
lloc de treball.
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3.2 Donar compte:
 Resolució 657 de 09.13.2021, que aprova Pla Pressupostari 2022-2024
 Resolució 763 de 16.03.2021, que aprova Liquidació Pressupost 2020
Es dóna compte de les resolucions que a continuació es transcriuen:
El regidor del grup municipal PSOE, Benigno Bodón s’incorpora 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.
«Aprovació Pla Pressupostari 2022-2024
En exercici de les facultats que la legalitat vigent confereix a l’Alcaldia i ateses les consideracions següents:
Antecedents
1. L'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de subministrament d'informació
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en

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

7

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA MDZU 4HWH XVQK 2D2W

Acta Ple 30-03-2021. M03 - SEFYCU 2664534
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 7 de 68

EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
28/04/2021 9:30

FIRMADO POR

l'article 6 l'obligació de remetre informació sobre els marcs pressupostaris a mitjà termini en què s'emarcará l'elaboració
dels pressupostos de les Entitats Locals.
2. La remissió, conforme l'article 5 de l'Orde HAP/2105/2012, ha d'efectuar-se per mitjans electrònics i per mitjà de firma
electrònica a través del sistema que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habilite a l'afecte.
3. Considerat que s'ha obert l'aplicació habilitada per a l'enviament dels Plans Pressupostaris a Mig Termini 2022-2024,
tancant-se el 15 de març.
4. Considerat el canvi introduït en l'aplicació respecte al PPMP dels exercicis 2021-2023, a conseqüència de la
suspensió de 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, pel posterior acord de Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020 i la ratificació de la situació
d'emergència extraordinària per acord del Congrés dels Diputats del 20 del mateix mes, que ha donat lloc a la suspensió
de les regles fiscals per a 2020 i 2021 i per tant, la no vigència de les taxes de variació per a 2020 i 2021- 2023
aprovades per acord de Consell de Ministres d'11 de febrer de 2020.
Per això s'han modificat el formulari F.2.3 eliminant del mateix la valoració relativa al compliment de la regla de la
despesa.
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VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
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5. Vista proposta del Sr. Alcalde de data 8 de març de 2021, d’aprovació del Pla Pressupostari a Mig Termini 2022-2024
de l’Ajuntament de Silla.
6. La Interventora hi ha emès informe en data 8 de març de 2021.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)
 L'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de subministrament d'informació
previstes en la LOEPSF.
2. Davant dels dubtes suscitades d'orde procedimental, el Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers de
l'Administració Local va elevar consulta a la Subdirecció General d'Estudis i Finançament d'Entitats Locals, informant
respecte a l'òrgan competent per a l'aprovació dels marcs pressupostaris que no és preceptivament el Ple, però si no ho
aprova es considera necessari que se li done compte.

RESOLC:
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Primer. Aprovar el següent pla pressupostari 2022-2024:
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PRESSUPOST CONSOLIDAT D'INGRESSOS AJUNTAMENT DE SILLA-FUNDACIÓ CONSERVATORI
CAP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACION
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACION DE INVERSIONES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

IMPORTE 2021
IMPORTE 2022 IMPORTE 2023 IMPORTE 2024
6.992.200,21 € 6.992.200,21 € 6.992.200,21 € 6.992.200,21 €
150.000,00 €
150.000,00 €
150.000,00 €
150.000,00 €
1.415.614,13 € 1.492.670,65 € 1.492.670,65 € 1.492.670,65 €
5.074.909,39 € 5.074.909,39 € 5.074.909,39 € 5.074.909,39 €
62.060,32 €
62.060,32 €
62.060,32 €
62.060,32 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20.874,86 €
20.874,86 €
20.874,86 €
20.874,86 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
13.715.658,91 € 13.792.715,43 € 13.792.715,43 € 13.792.715,43 €

PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES AJUNTAMENT DE SILLA-OOAA CONSERVATORI DE MÚSICA
CAP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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DENOMINACION
REMUNERACION PERSONAL
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
INTERESES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

IMPORTE 2021
IMPORTE 2022 IMPORTE 2023 IMPORTE 2024
7.842.883,44 € 7.913.469,39 € 7.984.690,62 € 8.056.552,83 €
4.092.569,02 € 4.092.569,02 € 4.092.569,02 € 4.092.569,02 €
54.066,17 €
43.870,30 €
37.800,66 €
31.741,39 €
703.732,78 €
703.732,78 €
703.732,78 €
703.732,78 €
6.550,00 €
6.550,00 €
6.550,00 €
6.550,00 €
399.912,27 €
414.882,75 €
348.020,07 €
332.849,72 €
6.500,00 €
6.500,00 €
6.500,00 €
6.500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
609.445,23 €
611.141,19 €
612.852,28 €
562.219,69 €
13.715.658,91 € 13.792.715,43 € 13.792.715,43 € 13.792.715,43 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Segon. Remetre els mateixos al Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques.
Tercer. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es celebre.»
«DECRET de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Silla
Liquidació del Pressupost 2020
Després d’examinar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i de l’organisme autònom Conservatori de Música
formulada per la Intervenció municipal i realitzada d’acord amb que preveu l’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l’article 90 del RD 500/90 que
desplega el capítol I del Títol VI de la Llei d'hisendes locals, tercera part del Pla de comptes annex a la Instrucció de
comptabilitat regulada en l’Ordre de 20 de setembre de 2013 i les Bases d’execució del Pressupost del 2020.
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Vist l’informe favorable d’Intervenció i en virtut de les atribucions que m’atorga l’article 21.1.f) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, RESOLC:
PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament i de l’organisme autònom de 2020 en què el resultat
pressupostari el següent:
AJUNTAMENT DE SILLA
DRETS
OBLIGACIONS
RESULTAT
CONCEPTES
RECONEGUTS RECONEGUDE
AJUSTS
PRESSUPOSTARI
NETS
S NETES
16.770.708,78
13.175.219,94
a. Operacions corrents
€
€
3.595.488,84 €
193.691,07
1.530.835,85
b. Altres operacions no financeres
€
€
-1.337.144,78 €
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16.964.399,85
€
€
€
€
16.964.399,85
€

1.Total operacions no financeres (a+b)
c. Actius financers
d. Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)

14.706.055,79
€
€
606.854,42
€
606.854,42
€
15.312.910,21
€

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L’EXERCICI
AJUSTS:
3. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals
4. (+)Desviacions de finançament negatives del exercici
5 (-) Desviacions de finançament positives del exercici
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TOTAL AJUSTS

2.258.344,06 €
- €
- 606.854,42 €
- 606.854,42 €
1.651.489,64 €

440.931,76 €
308.434,16 €
186.420,06 €
562.945,86
€

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

562.945,86 €
2.214.435,50 €

ORGANISME AUTÒNOM CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA

CONCEPTES
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DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDE
NETS
S NETES
466.520,72 €
495.098,09 €
- €
2.749,99 €
466.520,72 €
497.848,08 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1.Total operacions no financeres (a+b)
c. Actius financers
d. Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L’EXERCICI
466.520,72 €
497.848,08 €
AJUSTS:
3. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals
4. (+)Desviacions de finançament negatives del exercici
5 (-) Desviacions de finançament positives del exercici
TOTAL AJUSTS
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

AJUSTS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
-28.577,37 €
-2.749,99 €
-31.327,36 €
- €
- €
- €
-31.327,36 €

17.293,20 €
- €
- €
17.293,20 €

17.293,20 €
-14.034,16 €
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SEGON. Aprovar, així mateix, el romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2020, segons el detall següent:

COMPONENTS

AJUNTAMENT DE SILLA
3.536.610,88 €
9.651.292,51 €

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
3.020.035,03
€
6.215.972,45
€
415.285,03 €

- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats
- (+) d'operacions no pressupostaries

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
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98.941,52 €
111,60 €
6,78 €
3.989.949,30 €

3. (-)Obligacions pendents de pagament
- (+) del Pressupost corrent
- (+) de Pressupostos tancats

FIRMADO POR

ORGANISME AUTÒNOM
CONSERVATORI DE
MÚSICA
59.990,42 €
99.059,90 €

930.463,45 €
6.087,84 €
3.053.398,01
€

- (+) d'operacions no pressupostaries

4. (+) Partides pendents d’aplicació
- (-) cobraments realitzats pendents
d'aplicació definitiva
96.859,05 €
- (-) pagaments realitzats pendents
d'aplicació definitiva
15.504,34 €
I. Romanent de tresoreria total
(1 + 2 – 3 + 4)
II. Saldo de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II III)

25.029,99 €
8.842,22 €
0,00 €
16.187,77 €

-81.354,71 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
9.116.599,38 €
5.110.836,37 €
1.295.339,08 €

134.020,33 €
111,60 €
0,00 €

2.710.423,93 €

133.908,73 €

TERCER. Donar compte d’aquest decret al Ple de l’ajuntament en la primera sessió que es convoque.»

El Ple de l'Ajuntament, QUEDA ASSABENTAT de les Resolucions transcrites.
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3.3 Aprovació inicial expedient modificació de crèdits per Suplement de Crèdits i Crèdits Extraordinaris 2/2021
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, 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.
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Vist Informe d’Intervenció emès en relació a la Liquidació del Pressupost 2020 de data 16.03.2021, del que resulta:
“[...]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, 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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A la vista de l'exposat, s'ha de tindre en compte que en la comptabilitat de l’ Ajuntament de Silla consta, a 31.12.2020, un
import en el compte de creditors per operacions pendents d’aplicar a Pressupost de 252.954,32€. No obstant:
-Factures per import de 169.497,20€ es corresponen amb despeses corrents incloses en el supòsit d'imputació
a pressupost corrent de despeses d'exercicis anteriors degudament adquirits (art. 176.2.b) TRLHL), despeses
corrents de tracte successiu com la neteja viària i recollida de residus, el servei de jardineria i el
subministrament d'energia elèctrica, entre altres, que han tingut crèdit adequat i suficient en el Pressupost
corrent.
No obstant, d’aquest import, pel que fa a les factures de subministrament elèctric, cal fer ús del romanent per a
reposar crèdit en les partides pressupostàries corresponents per tal de tindre crèdit pressupostari suficient per
atendre les factures d’aquesta naturalesa del pressupost corrent. Caldria suplementar un import de 33.602,01€
en la partida 1650.221
Per la qual cosa a la data consten factures OPA sense imputar al pressupost per import total de 83.457,12€. Es tracta de
factures de les quals deriven obligacions indegudament compromeses (despeses compromeses sense contracte,
contractes menors d'exercicis anteriors sense la tramitació de l'art. 118 LCSP, altres diferents a les degudament
compromeses), i per tant precisen de la tramitació del corresponent expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
per a portar-les al Pressupost, seguint el criteri del recent Informe de fiscalització dels expedients de reconeixements
extrajudicials de crèdit aprovats per les entitats locals en l'exercici 2018, aprovat pel Tribunal de Comptes el 22 de
desembre de 2020.
En la comptabilitat de l’Organisme Autònom consta, a 31.12.2020, un import en el compte de creditors per operacions
pendents d’aplicar a Pressupost de 90,75€.”
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Ajuntament
RTGG= 2.710.423,93€
(413)= 252.954,32€, dels quals
queden a la data pendent
d’aplicar 83.457,12€.
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Conservatori
RTGG= 133.908,73€
(413)= 90,75€, dels quals queden
a la data pendent d’aplicar
90,75€.

Dades consolidats
2.844.332,66€
(413)= 253.045,07€ dels quals
queden a la data pendent
d’aplicar 83.547,87 €

D’altra banda, a la data consten OPAS procedents de l’exercici corrent corresponents a factures de la A.I.U L’ALTERÓ,
SECTOR 2 DE SILLA (CIF V-97252605), corresponents a les parcel·les M10.1-CUOTA3, M10.2-CUOTA3, M3.4CUOTA3 i M6.4-CUOTA3, per import total de 138.900,19€, que es consideren totes PPS, i per tant susceptibles de ser
finançades per el RTGFA. Respecte a la factura referida a la parcel·la M8.2, parcel·la patrimonial, per import de
21.845,82€, pot ser finançada per el RTGG resultant de la Liquidació 2020.
Així mateix, d’acord amb la previsió de despeses Urbanització UE-2 Alteró Residencial, en 2021 està previst que
s’aprove la quota 4.2 i la quota de retaxació (total previsió 181.173,91€), per la qual cosa cal dotar de crèdit adequat i
suficient la partida corresponent, amb el finançament del RTGFA per a les quotes de les parcel·les PPS (156.551,88€) i
del RTGG per a les quotes de la parcel·la patrimonial (24.622,02)
I respecte a la OPA procedent de l’exercici corrent corresponent a la factura RENTOKIL INITIAL ESPAÑA (CIF
A28767671), per import de 449,85€, per subministraments realitzats en 2020, procedeix igualment utilitzar per al seu
finançament el RTGG i aprovar el seu reconeixement extrajudicial de crèdits per tractar-se de despeses no emparades
en cap contracte.
Vist Informe d’Intervenció emès a l’efecte en data 16 de març de 2021.

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb tretze (13) vots a favor (12 PSOE-PSPV, 1
COMPROMÍS) i quatre (4) abstencions (3 PP, 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:

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

13

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA MDZU 4HWH XVQK 2D2W

Acta Ple 30-03-2021. M03 - SEFYCU 2664534
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 13 de 68

EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
28/04/2021 9:30

FIRMADO POR

Aplicació
Pressupostària
1510
681
2410 1854
22699
3110
22100
3421
622
4920
216
3344 1913
22699
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Aplicació
Pressupostària
1320.16200
1320.214
1320.22106
1531.22699
1532.210
1532.214
1532.22699
1650.210
1710.210
1710.22699
1721.22699
2318.22699
2410.1921.22699
2410.1922.22699
2412.22199
1650.221
3111.22799
3200.22699
3231.212
3263.480
3270.22699
3321.627
3330.22699
3380.22699
3410.22699
3420.213
3421.212
3421.213
4100.22699
4190.22699
4311.22699
4930.22699
9202.213
9202.22000
9202.22101

Crèdit extraordinari
Descripció
Urbanisme. Terrenys i bens naturals
Taller ocupació. Millora Silla III. Fotae.
Medicaments i productes sanitaris.
Poliesportiu. Inversió nova en edificis.
Administració electrònica. Reparació i manteniment
Erasmus+. 2018/1/KA105/057680
Total crèdit extraordinari
Suplement de crèdit
Descripció
Seguretat i ordre. Formació.
Seguretat. Reparació i manteniment.
Seguretat. Productes farmacèutics.
Obres. Despeses diverses.
Vies públiques. Reparació i manteniment.
Vies públiques. Reparació i manteniment.
Vies públiques. Despeses diverses.
Enllumenat. Reparació i manteniment.
Parcs i jardins. Reparació i manteniment.
Parcs i jardins. Despeses diverses.
Medi ambient. Despeses diverses.
Educador de carrer. Despeses diverses.
Taller ocupació. FOTAE 2019/22/46
Taller ocupació. Silla en marxa IV
Emergència social. Altres subministres.
Enllumenat públic.
Salut pública. Altres empreses.
Educació. Despeses diverses.
Centres educatius. Reparació i manteniment.
Inclusió social. ajudes individuals.
Benestar animal. Despeses diverses.
Biblioteques. Projectes complexos.
Escola teatre. Despeses diverses.
Festes. Despeses diverses.
Esports. Despeses diverses.
Piscina estiu. Reparacions i manteniment.
Poliesportiu. Reparació i manteniment.
Poliesportiu. Reparació i manteniment.
Consell Local Agrari. Despeses diverses.
Vedat de caça. Despeses diverses.
Fira Sant Sebastià. Despeses diverses.
OMIC. Despeses diverses.
Oficines municipals. Manteniment.
Oficines municipals. Material oficina.
Oficines municipals. Aigua.

Euros
341.919,92€
973,50€
191,18€
856,68€
3.353,54€
110,11€
347.404,93€

Euros
255,00€
444,62€
217,80€
1.454,60€
95,09€
416,25€
4.613,70€
169,47€
65,57€
603,15€
347,24€
577,27€
185,94€
298,03€
36,36€
33.602,01€
5.394,17€
1.652,86€
240,00€
320,09€
1.936,98€
598,59€
225,06€
446,88€
394,00€
205,00€
53,41€
1.050,57€
616,15€
2.985,00€
193,60€
1.954,15€
788,29€
49,00€
470,68€
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Aplicació
Pressupostària
9202.22200
9203.212
9203.22799
9207.22699

Suplement de crèdit
Descripció
Oficines municipals. Telecomunicacions.
Edificis municipals. Manteniment.
Edificis municipals. Altres empreses.
Jutjat. Despeses diverses.
Total suplement de crèdit

Euros
9.716,37€
1.477,00€
37.802,01€
70,01€
112.023,97€

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
Pressupostària
87000
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87000

Descripció
Romanent de tresoreria per a despeses generals
Romanent de tresoreria per a despeses de caràcter afectat
(PPS)
Total finançament

Euros
163.976,83€
295.452,07€
459.428,90€

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. Aprovada definitivament aquesta modificació, comptabilitzar amb càrrec a les partides pressupostàries
corresponents, les operacions i factures objecte del reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2020.
SETÉ. 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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3.4 Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2021.
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
1. Vista Resolució 763 de 16 de març de 2021, d’aprovació de la Liquidació del Pressupost 2020.
2.

Vist Informe d’Intervenció emès en relació a la Liquidació del Pressupost 2020 de data 16.03.2021, del que
resulta:
[...]A la vista de l'exposat, s'ha de tindre en compte que en la comptabilitat de l’ Ajuntament de Silla consta, a
31.12.2020, un import en el compte de creditors per operacions pendents d’aplicar a Pressupost de
252.954,32€. No obstant:
-Factures per import de 169.497,20€ es corresponen amb despeses corrents incloses en el supòsit d'imputació
a pressupost corrent de despeses d'exercicis anteriors degudament adquirits (art. 176.2.b) TRLHL), despeses
corrents de tracte successiu com la neteja viària i recollida de residus, el servei de jardineria i el
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subministrament d'energia elèctrica, entre altres, que han tingut crèdit adequat i suficient en el Pressupost
corrent.
Per la qual cosa a la data consten factures OPA sense imputar al pressupost per import total de 83.457,12€. Es
tracta de factures de les quals deriven obligacions indegudament compromeses (despeses compromeses
sense contracte, contractes menors d'exercicis anteriors sense la tramitació de l'art. 118 LCSP, altres diferents
a les degudament compromeses), i per tant precisen de la tramitació del corresponent expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits per a portar-les al Pressupost, seguint el criteri del recent Informe de
fiscalització dels expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats per les entitats locals en
l'exercici 2018, aprovat pel Tribunal de Comptes el 22 de desembre de 2020.
En la comptabilitat de l’Organisme Autònom consta, a 31.12.2020, un import en el compte de creditors per
operacions pendents d’aplicar a Pressupost de 90,75€.”
3.

Així mateix, consta a la data OPA comptabilitzada en l’exercici corrent corresponent a la factura RENTOKIL
INITIAL ESPAÑA (CIF A28767671), per import de 449,85€, per subministraments realitzats en 2020, que cal
igualment aprovar el seu reconeixement extrajudicial de crèdits per tractar-se de despeses no emparades en
cap contracte.

4.

Vista Providència de l’Alcaldia de data 16.03.2021, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits 1/2021, per import total de 83.906,97€, per les factures que consten en el llistat adjunt a la Providència,
signades de conformitat pels Tècnics municipals.

5.

Considerat que a tals efectes s’ha iniciat expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdits i
crèdits extraordinaris 2/2021, finançat amb el romanent de tresoreria positiu obtingut de la Liquidació 2020.

6.

Vist Informe d’Intervenció de data 16 de març de 2021 en relació a l’assumpte.
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Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
– Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
– RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
– RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desplega el RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals.
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2. Resulten d’especial rellevància pel que fa a l’objecte d’aquest assumpte els preceptes següents:
– Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Article 176 quant al principi pressupostari «d’Especialitat Temporal», «amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses
de cada pressupost, només es poden contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres
prestacions o despeses en general que es facin a l’any natural del mateix exercici pressupostari.
– Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals.
Article 60.2 que estableix la possibilitat del reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per
qualsevol causa, no ho hagen estat en aquell a què corresponien; s’atribueix al Ple de la Corporació aquest
reconeixement mitjançant l’assignació puntual i específica d’obligacions procedents d’exercicis anteriors al pressupost
vigent.
- Informe de fiscalització dels expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats per les entitats locals en
l'exercici 2018, aprovat pel Tribunal de Comptes el 22 de desembre de 2020.
Correspon resoldre al Ple de l'Ajuntament.
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El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb tretze (13) vots a favor (12 PSOE-PSPV, 1
COMPROMÍS) i quatre (4) abstencions (3 PP, 1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits 1/2021 per la quantitat total de que totalitza un import de
83.906,97€, d’acord amb el llistat de factures adjunt, una vegada aprovat de forma definitiva l’expedient de modificació
de crèdits per SC i CE 2/2021.
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Segon. Traslladar aquesta resolució a l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament.

3.5. Contracte «Gestió del servei públic de neteja viària i RSU al terme municipal de Silla» (Exp. 12/2010):
nomenament responsable contracte
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
La regidora del grup municipal PSOE, Josefina Zaragozá abandona la sessió.
En la página web http://www.silla.es/actes se puede visualizar la grabación íntegra de la sesión plenaria y, en particular,
el debate sobre este punto del orden del día; la cual se encuentra a las dependencias de la Secretaría municipal.
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Antecedents
1. Per acord del Ple de l’Ajuntament, amb data 26 de febrer de 2013, es va adjudicar definitivament el contracte «Gestió del
servei públic de neteja viària i RSU al terme municipal de Silla» (Exp. 12/2010) a l’empresa Agricultores de la Vega SA
(CIF A-46027660), amb efectes des de l’1 de gener de 2013.
2. El responsable del present contracte era el tècnic de Medi Ambient, José Villalba Ruiz.
3. José Villalba Ruiz, des de l’01 de març de 2021, es troba en una Comissió de Serveis i, des d’aquesta data, Antonio
Sánchez Codoñer, està ocupant el lloc de tècnic de Medi Ambient.
4. Es considera necessari nomenar a Antonio Sánchez Codoñer, com a responsable del present contracte.

Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (TRLCSP).
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- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
AAPP.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- 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 a la Junta de Govern Local.

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb setze (16) vots a favor (11 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-SE) i una (1) abstenció (1 PSOE-PSPV), ACORDA:
Primer. Nomenar com a responsable del contracte «Gestió del servei públic de neteja viària i RSU al terme municipal de
Silla» (Exp. 12/2010), al tècnic de Medi Ambient Antonio Sánchez Codoñer (DNI ***5543**).
FIRMADO POR
EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
28/04/2021 9:42

Segon. Notificar el present acord a tots els interessats i a l’àrea d’Intervenció.

3.6. Proposta modificació puntual del PGOU de Silla, MP número 16: inici i remissió a l’òrgan substantiu
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
La regidora del grup municipal PSOE, Josefina Zaragozá s’incorpora a la sessió.
El regidor del grup municipal PSOE, Benigno Bodón abandona la sessió.
En la página web http://www.silla.es/actes se puede visualizar la grabación íntegra de la sesión plenaria y, en particular,
el debate sobre este punto del orden del día; la cual se encuentra a las dependencias de la Secretaría municipal.
Antecedents
1. Per Providència de data 25 de setembre de 2018 es planteja la necessitat d’ampliar el Cementeri Municipal i es
requereix als tècnics municipals informe al respecte.
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2.

Consta informe de l’arquitecte tècnica municipal i de l’arquitecte municipal de data 19 de novembre de 2018
sobre la evolució dels soterraments i el càlcul de l’esgotament definitiu previst del cementeri municipal.

3.

Per Decret 1798/2018, de data 26 de novembre, es delimiten al Cementeri tres zones diferenciades dels
terrenys disponibles d’acord amb la proposta i plànols que formen part de l’informe de l’arquitecte municipal:

-

una zona de reserva per a la construcció de nínxols, amb una superfície de 476,36 m2.
una zona reservada per a fosses amb una superfície de 278’18 m2. Aquesta zona es troba consolidada i sols
pot donar cabuda, si és el cas, al trasllat de fosses existents de la zona reservada per a la construcció de
nínxols.
i una zona de reserva pera a la construcció de panteons, amb una superfície de 107,86 m2.

4.

Consta informe de l’arquitecte municipal de data 1 d’abril de 2019 en el que es proposava la tramitació d’un Pla
Especial.

5.

Realitzada consulta al Servei Territorial d’Urbanisme, Conselleria de Política Territorial, s’aconsella a
l’Ajuntament de Silla com a procediment a seguir una modificació puntual del Pla General com alternativa al Pla
Especial proposat inicialment.

6.

Consta la contractació de la documentació tècnica necessària per tramitar la corresponent ampliació del
Cementeri Municipal, sota les següents referències:
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- 2019_EXP_S660_150: “Servei de redacció de l’Estudi Estudi Hidrogeológic per a l’ampliació del Cementeri”.
- 2020_EXP_S660_057: “Servei assistència tècnica redacció de la memòria d’impacte patrimonial de la
modificació 16 del Pla General per a l’ampliació del Cementeri municipal”.
-2020_EXP_S660_058: “Servei assistència tècnica redacció de l’estudi d’integració paisatgística de la
modificació 16 del Pla General, Cementeri Municipal”.
7.

Per Providència de data 4 de febrer de 2020 s’incoà procediment tendent a la modificació puntual número 16
del Pla General d’Ordenació Urbana de Silla per tal d’ampliar el Cementeri Municipal.

8.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de març de 2020 s’acorda l’adquisició directa de la parcel·la
93 del polígon 37 de Silla.

En data 13 de juliol de 2020 l’Ajuntament de Silla sol·licita autorització de prospecció arqueològica en relació
amb l’ampliació prevista del Cementeri.
10. En data 5 d’agost de 2020 es resol per la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport autoritzar a Paloma
Berrocal Ruiz a executar la prospecció arqueològica.
9.
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11. Aquest Ajuntament ha mantingut reunions amb els propietaris directament afectats per tal d’exposar la
necessitat d’ampliar el Cementeri municipal.
12. Elaborada consulta pública prèvia per l’àrea tècnica de l’Ajuntament de Silla s’ha exposat a la pàgina web i al
tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Silla per un període de 20 dies (del 19 de gener al 16
de febrer de 2021).
13. S’ha emès certificat per part de la responsable de la Oficina d’Atenció a la Ciutadania en data 2 de març de
2021 en el que es fa constar que durant el temps d’exposició no s’ha presentat cap suggeriment al respecte.
14. S’ha emès informe jurídic en data 8 de març de 2021.
15. S’ha emès informe per part de l’arquitecte municipal en data 8 de març de 2021.
16. S’ha elaborat per l’àrea tècnica de l’Ajuntament la següent documentació que obra a l’expedient: l’Esborrany de
la Modificació del Pla i el Document Inicial Estratègic.
17. S’ha emès informe jurídic en data 15 de març de 2021.
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Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
─ Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
─ Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
─ Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
─ Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat
Valenciana ( LOTUP).
2. Resulten d’especial rellevància, pel que fa a l’objecte d’aquest assumpte, els preceptes següents:
Els articles 50 i següents de la LOTUP.
3. S’ha emès informe per part de l’arquitecte municipal en data 8 de març de 2021 el qual es reprodueix seguidament:
“INFORME DE VERIFICACIÓ I VIABILITAT
En relació a la tramitació d’ofici i si procedeix a l’aprovació de la modificació puntual núm. 16 del Pla General de Silla per
a l’ampliació del cementeri municipal, segons la legislació urbanística i el planejament vigent, informe:
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1.- La documentació que s’ha elaborat consta de:
a) Esborrany de la modificació del Pla, amb memòria informativa i justificativa, la proposta de la modificació
puntual, la normativa urbanística afectada i els annexos relatius a l’estudi hidrogeològic dels terrenys, la
justificació de la no procedència de l’informe sostenibilitat econòmica i de la memòria de viabilitat econòmica, la
memòria d’impacte patrimonial, l’estudi d’integració paisatgística, l’informe impacte de gènere i el resultat de la
consulta pública prèvia.
b) Document inicial estratègic, amb els apartats mínims que contempla l’art 50.1 i 2 de la llei 5/2014, d’Ordenació
del Territori, Urbanisme i Paisatge de la comunitat Valenciana (LOTUP)
2.-L’únic objectiu de la modificació puntual setzena del Pla General és l’ampliació de la capacitat de dotació del
cementeri per tal de poder assegurar i continuar amb la prestació del servei públic per part de l’ajuntament.
El procediment per a l’ampliació del cementeri queda establert en l’art. 44 del reglament que regula les pràctiques de
Policia Sanitària Mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 39/2005, de 25 de febrer, del
Consell de la Generalitat i modificat posteriorment pel Decret 195/2009, de 30 d'octubre, del Consell.
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L’ampliació del cementeri existent està subjecta als mateixos requisits d'emplaçament exigits als de nova construcció,
per la qual cosa, s’ha de tindre en compte els articles 42 i 43 del reglament de Policia Sanitària Mortuòria, i
específicament:
- L'emplaçament s'ha d'adequar al que preveu el planejament urbanístic, garantint un perímetre de protecció de
25 metres qualificat com a zona de dotació, i lliure de qualsevol classe de construccions.
- La idoneïtat del terreny triat s'ha de comprovar per mitjà d'un estudi hidrogeològic. Este estudi ha de definir el
funcionament hidrogeològic del subsòl de la zona situada en l'entorn de l'emplaçament del cementeri, i ha
d'establir, a partir de les metodologies adequades, les litologies i estructures dels materials, el grossor de la zona
no saturada, el tipus de porositat i una conclusió sobre el risc potencial d'afectació de les aigües subterrànies.
Seguint les previsions de l’art. 47 del reglament de Policia Sanitària Mortuòria, la capacitat del nou cementeri tindrà una
2
superfície mínima de 17.458 m s.
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Malgrat que l’actual cementeri es troba envoltat de construccions i limitat pel camí de l’Algudor, s’han elegitels terrenys
que queden a la part sud encara que separats per un camí públic veïnal. És tracta de la solució més factible i viable
social i econòmicament:
2
- s’ajusta a les necessitats de superfície calculades en un horitzó a 45 anys amb un total de 19.000 m s.
- s’ha comprovat la idoneïtat dels terrenys mitjançant l’estudi hidrogeològic efectuat per part de l’empresa G2G
CONSULTORES GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE, SL., de 4 de novembre de 2019.
- és l’alternativa que resultarà més còmoda per al veïnat, sense l’inconvenient d’allunyar-se més del compte del
cementeri existent i es resoldrà la precarietat de l’aparcament amb una oferta per a més de 50 vehicles.
- suposarà un estalvi a l’ajuntament de recursos i de noves infraestructures a implementar, al concentrar els
equipaments en un mateix lloc.
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Àmbit de la proposta per a l’ampliació del cementeri municipal.
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3.-La documentació que consta en l’expedient s’ajusta als apartats que conté l’art 50.1 i 2 de la LOTUP, així com també
esjustificade la no procedència sobre la viabilitat i sostenibilitat econòmica de la proposta, en compliment d’allò que
determina l’art. 22 .5 del text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana (RDL 7/2015, de 30 d’octubre) així com allò
que assenyala l’art. 34 de la LOTUP.
4.- La proposta és viable i reuneix les condicions de qualitat suficients per tal de ser valorada.
Conseqüentment, es considera que es pot iniciar la tramitació dela proposta de modificació puntual número 16 del Pla
General de Silla.
5.-Sobre la base d’allò que determina la Guía d’Avaluació Ambiental per Òrgan Ambiental Municipal elaborada per part
de la DG. de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental i la DG. d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, resulta
d’aplicació el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica, sent:
a) L’òrgan promotor:AJUNTAMENT DE SILLA
b) L’òrgan ambiental i territorial: COMISSIÓ D’AVALUACIÓ AMBIENTAL de la Conselleria de Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
c) L’òrgan substantiu: COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE VALÈNCIA
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6.- Se identifiquen com a persones interessades els següents propietaris titulars cadastrals que es troben dins de l’àmbit
espacial de la proposta de modificació puntual 16 del Pla General:
REFERÈNCIA
TITULAR CADASTRAL IMMOBLE
CADASTRAL
46232A037002720000XD
Llopis Ramon, José Andrés
46232A037000930000XW
Ajuntament de Silla
46232A037000920000XH
San Lorenzo Mas, José Francisco (41,66%)
San Lorenzo Mas, Victor Manuel (41,66%)
San Lorenzo Salvador, José (8,33%)
Mas Dasi, Dolores (8,33%)
46232A037002750000XJ
Sedano Gonzalez, José Maria
46232A037000960000XY
Caballer Riera, Vicente
46232A037004330000XI
Caballer Riera, Maria
46232A037001420000XR
San Lorenzo Mas, José Francisco (41,66%)
San Lorenzo Mas, Victor Manuel (41,66%)
San Lorenzo Salvador, José (8,33%)
Mas Dasi, Dolores (8,33%)
46232A040000330000XG
Llopis Ramon, José Andrés
46232A040000550000XZ
Llopis Ramon, José Andrés
46232A040000340000XQ
Primo Zaragoza, Maria Carmen
46232A040000690000XT
Primo Zaragoza, Maria Carmen
46232A040000680000XL
Riera Rios, Asunción (50%)
Riera Rios, Carmen (50%)
7.-Les administracions públiques directament afectades són les següents:
- Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
- Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
- Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
- Direcció General de Política Territorial i Paisatge de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat.
- Direcció General d’Urbanismede la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
- Direcció General de Salut Pública i Addiccions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.”
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4. S’ha emès informe per la TAG d’urbanisme en relació amb el procediment a seguir, el qual obra a l’expedient.
5. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb setze (16) vots a favor (11 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-SE) i una (1) abstenció (1 PSOE-PSPV), ACORDA:
Primer. Aprovar, en relació amb la Proposta/Esborrany de modificació puntual número 16 del PGOU i el document
inicial estratègic, els següents extrems:
1.1. Incoar procediment tendent a modificar puntualment el Pla General de Silla, sota la referència “Modificació puntual
número 16 del Pla General” per considerar que s’ajusta al previst a la legislació aplicable, amb l’objectiu següent:
L’únic objectiu de la modificació puntual setzena del Pla General de Silla és l’ampliació de la capacitat de dotació del
cementeri per tal de poder assegurar i continuar amb la prestació del servei públic per part de l’Ajuntament de Silla.
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1.2. Remetre a l’òrgan substantiu la proposta de modificació puntual número 16 del Pla General, acompanyada de la
documentació corresponent, l’Esborrany de la Modificació del Pla i el Document Inicial Estratègic, a fi de sol·licitar la
seua avaluació ambiental i territorial estratègica per part de la Comissió d’Avaluació ambiental de la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Segon. Traslladar el present acord a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

3.7. PAI El Silvestre: execució sentència i acceptació proposta agent urbanitzador
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
El regidor del grup municipal PSOE, Benigno Bodón s’incorpora la sessió.
En la página web http://www.silla.es/actes se puede visualizar la grabación íntegra de la sesión plenaria y, en particular,
el debate sobre este punto del orden del día; la cual se encuentra a las dependencias de la Secretaría municipal.
Antecedents
1. Per Registre d’Entrada 1081/2019, de 8 de febrer, la mercantil Silla Este, SL, en la seua condició d’agent
urbanitzador del PAI El Silvestre, presentà escrit en el que proposava a l’Ajuntament de Silla uns extrems per
tal de solucionar la situació existent al sector.
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2.

Per Providència del Regidor d’urbanisme de data 18 de febrer de 2019 es va requerir informes als tècnics
municipals.

3.

Consta informe de l’enginyera tècnica municipal de data 2 d’abril de 2019.

4.

Consta informe de l’arquitecte municipal en data 8 d’abril de 2019.

5.

L’Ajuntament de Silla i la mercantil Silla Este, SL, per tal d’avaluar la proposta presentada, realitzaren diverses
reunions i s’intercanviaren diversos correus electrònics.

6.

Per Providència d’Alcaldia de data 14 de febrer de 2020 es va requerir a l’agent urbanitzador del PAI El
Silvestre, la mercantil Silla Este, SL, aportar documentació complementària què permitira resoldre
definitivament la proposta presentada, com era: Documentació gràfica i valorada de les obres d’urbanització
mínimes a executar per l’agent urbanitzador; Concreció de la parcel·la proposada com a pagament del saldo
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net creditor a favor de l’Ajuntament de Silla; Procediment a seguir per part de l’agent urbanitzador per tal de
materialitzar la figura jurídica de la fidúcia a favor de l’Ajuntament de Silla.
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7.

Per Registre d’entrada 20017043833 de data 6 de maig de 2020, l’agent urbanitzador Silla Este, SL, presenta
documentació en contestació a allò sol·licitat per l’Ajuntament de Silla.

8.

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera,
en data 5 de juny de 2020 dictà sentència número 249 al recurs d’apel·lació número 321/2018 interposat per
l’agent urbanitzador del PAI El Silvestre, la mercantil Silla Este, SL, contra la sentència número 140/2018, de
25 de maig dictada al Recurs Contenciós Administratiu número 94/2016, tramitat pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de València, en relació amb la suspensió temporal total de l’execució de les obres
d’urbanització del PAI El Silvestre pel termini de 2 anys i la fixació d’unes condicions (acord de Ple de data 26
de gener de 2016, pel qual es desestima el recurs de reposició contra l’acord de Ple de data 29 de setembre de
2015). El fallo de la sentència estimava parcialment el recurs d’apel·lació interposat per Silla Este, SL.

9.

L’Ajuntament de Silla ha rebut per Registre d’entrada 6753/2020, de data 6 de novembre, del Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de València, comunicació del caràcter ferm de la sentència dalt esmentada, i la
necessitat de la seua execució, d’acord amb allò establert a l’article 104.1 de la Llei Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

10. Per altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa,
Secció Primera, en data 12 de juny de 2020 dictà sentència número 294 al recurs d’apel·lació número
401/2018 interposat per l’agent urbanitzador del PAI El Silvestre, la mercantil Silla Este, SL, contra la sentència
número 216/2018, de 30 de juliol dictada al Recurs Contenciós Administratiu número 75/2016, tramitat pel
Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de València, en relació amb la liquidació urbanística de 700.400,57 €
practicada per l’Ajuntament de Silla a l’agent urbanitzador. El fallo de la sentència estimava el recurs
d’apel·lació interposat per Silla Este, SL.
11. L’Ajuntament de Silla ha rebut per Registre d’entrada 6877/2020, de data 11 de novembre, del Jutjat
Contenciós Administratiu número 4 de València, comunicació del caràcter ferm de la sentència dalt esmentada,
i la necessitat de la seua execució, d’acord amb allò establert a l’article 104.1 de la Llei Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
12. Per Registre d’entrada 6793/2020, de data 9 de novembre, l’agent urbanitzador, Silla Este, SL, presenta, a
petició dels tècnics municipals, escrit amb una reformulació de la proposta presentada, adaptant-la als fallos de
les sentencies recaigudes als procediments judicials.
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13. La TAG d’urbanisme emet informe jurídic en data 4 de desembre 2020.
14. Per Resolució número 69 de data 7 de desembre de 2020 es deixa sense efecte el Decret 1142/2015, de data
30 de setembre, relatiu a la liquidació de l’Ajuntament de Silla a la mercantil Silla Este, SL, agent urbanitzador
del PAI El Silvestre SL, per la quantitat de 700.400, 57 €. I es resol traslladar la resolució al Jutjat Contenciós
Administratiu número 4 de València i a l’agent urbanitzador, la mercantil Silla Este, SL.
15. Per acord de Junta de govern local de data 11 de desembre de 2020 es dona compte de la resolució adoptada.
16. Per acord de Junta de govern local de data 11 de desembre de 2020 s’acordà quedar assabentats del contingut
de la Sentència número 249 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala
Contenciosa Administrativa, Secció Primera, en data 5 de juny de 2020 al recurs d’apel·lació número 321/2018
interposat per l’agent urbanitzador del PAI El Silvestre, la mercantil Silla Este, SL, contra la sentència número
140/2018, de 25 de maig dictada al Recurs Contenciós Administratiu número 94/2016, tramitat pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 2 de València; així com donar trasllat del contingut de la sentència al Ple de
la Corporació per a la seua execució i conseqüentment completar les condicions suspensives de la suspensió
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temporal del PAI El Silvestre en el sentit previst a la sentència número 249 dictada pel Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, en data 5 de juny de
2020.
17. S’ha emès informe per part de l’arquitecte municipal en data 2 de febrer de 2021 en relació amb la proposta de
la mercantil Silla Este, SL sobre la suspensió temporal de l’execució del PAI El Silvestre.
18. D’acord amb allò establert a l’informe de l’arquitecte municipal s’ha donat trasllat a la Sèquia Reial del Xúquer
per consensuar les obres a executar en la part que afecta a aquest organisme.
19. S’ha emès informe jurídic en data 15 de febrer de 2021.
20. Aquest Ajuntament dona trasllat dels informes tècnics emesos a l’agent urbanitzador per tal d’obtindre la seua
conformitat o disconformitat sobre la proposta que s’elevaria al Ple de l’Ajuntament.

FIRMADO POR
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21. Per Registre d’entrada 2308/2021, de data 7 de març, l’agent urbanitzador presenta escrit en el que manifesta
la seua conformitat al contingut dels informes tècnics i jurídics emesos pels serveis tècnics municipals i es
proposa un canvi en una de les parcel·les objecte de la fidúcia, canviar la MT.2.2 per la parcel·la T.4.1, de
manera que quede constituïda la fidúcia sobre les finques T.4.1 i T.4.2 i T.4.3. Així com es manifesta que per al
cas de que no es considere oportú, manifestar igualment la conformitat al contingut dels informes municipals ja
emesos. S’adjunten notes simples actualitzades de les parcel·les objecte de la fidúcia.
22. S’ha emès informe per part de l’arquitecte municipal en data 9 de març de 2021.
23. S’ha emès informe jurídic per part de la TAG d’urbanisme en data 15 de març de 2021.

Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
─ Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
─ Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
─ Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
─ Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP).
2. Resulten d’especial rellevància, pel que fa a l’objecte d’aquest assumpte, els preceptes següents:
Articles 150 i següents de la LOTUP.
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3. S’han emès els corresponents informes tècnics que obren a l’expedient, i es reprodueixen els fonaments i proposta
d’acord de l’informe jurídic emès en data 15 de març de 2021:
“A la vista de tot l’anteriorment exposat s’ha d’informar el que seguidament s’indica:
De conformitat al temps transcorregut i les sentències recaigudes als procediments judicials que afectaven a la resolució
de la proposta presentada per l’agent urbanitzador es feia necessària una reformulació de la proposta de l’agent
urbanitzador adaptant-se al fallo de les sentències, i així s’ha materialitzat per part d’aquest a l’escrit presentat per
Registre d’entrada 6793/2020, de data 11 de novembre.
L’Ajuntament de Silla ha d’executar la Sentència número 249 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, en data 5 de juny de 2020, i completar les condicions
suspensives de la suspensió temporal del PAI El Silvestre en el sentit previst al seu fallo i contestar a la proposta de
l’agent urbanitzar. Al respecte, l’Ajuntament de Silla va a tractar de resoldre les dos qüestions al mateix acord de Ple per
economia procedimental.
Als fonaments de la sentència s’estableix el que seguidament s’indica:
El recurs contenciós administratiu no s’articula contra l’acord de suspensió si no contra les condicions que
imposa l’Administració per a la suspensió.
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El tema de l’execució de les obres mínimes d’urbanització queda resolta en la sentència apel·lada, i d’acord
amb els informes de l’arquitecte municipal i l’enginyer tècnic, resulten necessàries, donada la suspensió del
programa, per resoldre els enllaços amb la zona industrial. Son obres d’urbanització que executa l’agent
urbanitzador a la seua costa i repercuteix als propietaris. Obres que estaven previstes i formaven part del
projecte d’urbanització aprovat. La condició imposa exclusivament la realització de les obres mínimes i
indispensables per al compliment de la funció d’aquestos elements viaris. No cap el menor dubte de que
l’execució de les mateixes va a càrrec de l’agent urbanitzador i haurà de ser costejades pels propietaris en els
termes que el mateix programa estableix. Els propietaris que paguen l’obra en sol ja han abonat l’esmentada
obra, els propietaris que paguen en metàl·lic se’ls repercutirà el seu import. Es conclou que no procedeix la
suspensió en el que es refereix a aquestes obres l’execució de les mateixes reclama l’administració i que
consegüentment, no sols haurà d’executar-les, si no que l’import de les mateixes podrà repercutir-ho
l’urbanitzador a aquells propietaris que no abonen en sol les càrregues d’urbanització.
En relació amb les garanties: s’han concretat per l’Ajuntament en 17.186,14 unitats d’aprofitament
corresponents al cobro de les càrregues d’urbanització en terrenys. L’urbanitzador ha devingut propietari de les
parcel·les adjudicades en l’instrument que per altra part concretaven el deure dels propietaris d’abonar en
espècie les càrregues d’urbanització. Eixes titularitats poden perfectament gravar-se i inclòs enajenar-se, ja
que la titularitat registral de l’urbanitzador no quedava sotmesa ninguna constricció, ni limitació en aquest sentit.
Les normes articulen un conjunt de garanties necessàries per a la gestió del procés urbanitzador, unes
garanties estan establertes a favor del urbanitzador i altres a favor dels propietaris, que ha de prestar
l’urbanitzador. Existeix la denominada garantia d’aportació a favor del propietari, en els supòsits en els que el
propietari satisfaga o retribuisca en terrenys les càrregues de la urbanització.
En aquest cas l’urbanitzador no ha prestat aquesta garantia a favor dels propietaris que retribuisquen les
càrregues urbanístiques en sòl.
L’actora ha obtingut finançament per mitjà de crèdit hipotecant totes aquestes finques, no existeix cap dubte de
que a resultes de la hipoteca, es materialitza un risc notable de que, els actors, puguen ver frustrades les seues
esperances d’obtindre els solars esperats i que en el seu cas, de materialitzar-se eixa frustració i eixe risc, no
podrien recuperar allò abonat per que es trobarien amb execucions preferents de tercers inscrits.
Únicament es va a autoritzar un increment de garanties, no una modificació formal de la reparcel·lació existent.
Subsisteix l’acte reparcel·latori tal i com fou dictat i es pretén la prestació o adició de garanties. És correcta la
cautela que exigeix l’administració. Altra cosa és com ha de portar-se a efecte la prestació de la garantia que
s’articula.
L’afecció real és una cosa i la garantia del pagament realitzat pels actors en sòl altra molt distinta, encara que
les dos es concreten en la mateixa finca, no ha de confondre’s, perquè els efectes jurídics són notablement
diferents.
Tot allò establert determina l’estimació parcial del recurs en el sentit de mantindre l’acte recorregut però
estimar:
1. Que l’acord recorregut de suspensió parcial del programa no afecta ni a la avinguda de Gandia, ni a la
rotonda mencionades en aquestos autos, l’urbanitzador haurà de prosseguir amb la urbanització
d’aquestos dos elements, en la forma que s’indica. L’esmentada obra serà finançada, una part amb el sol
que ja han adelantat els propietaris que abonen l’obra urbanitzadora en espècie; i altra, mitjançant quotes
d’urbanització que haurà de girar l’administració quan s’execute l’obra, per a tots aquells propietaris que
abonen en metàl·lic l’obra urbanitzadora.
2. Anul·lar la primera de les condicions imposades i entendre que, la garantia exigida per l’administració, ha
de prestar-se per l’urbanitzador en els termes que assenyala l’article 150 i 152 de la Llei 5/2014, de 25 de
juliol, sense alteració de les determinacions de la reparcel·lació aprovada.

El fallo d’aquesta sentència és el que seguidament s’indica:
1. Estimar parcialmente el recurso de Apelación formulado.
2. Revocar en lo necesario la sentencia dictada.
3. Evaluando el fondo de la cuestión debatida estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
planteado por la actora contra el acuerdo del pleno del ayuntamiento de Silla de 26 de enero de 2016 por el
que se desestima el recurso de reposición contra otro de fecha 29 de septiembre del 2015, por el que se
acuerda la suspensión temporal total de la ejecución de las obras de urbanización del programa de actuación
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4.

integrada “El Silvestre”, por el plazo de dos años y se fijan las condiciones de la suspensión, complementando
las condiciones suspensivas en los siguientes tèrminos:
3.1. Que lo producido es una suspensión parcial del programa, que no afecta ni a la avenida de Gandía, ni a la
rotonda mencionadas en estos autos, de manera que el urbanizador deberá proseguir con la urbanización,
en la forma que se indica, de estos elementos. Dicha obra serà financiada, una parte, con el suelo que ya
ha adelantado los propietarios que abonen la obra urbanizadora en especie; y mediante cuotas
urbanización, que deberá girar la administración, cuando se ejecuta esta obra, para todos aquellos
supuestos propietarios que, abonen en metálico la obra urbanizadora.
3.2. Anular la primera de las condiciones impuestas y entender que, la garantía exigida por la administración
debe prestarse por el urbanizador en los términos que señala el artículo 150 y 152 de la ley 5/2014, de 25
de julio, sin alteración de las determinaciones de la reparcelación aprobada.
3.3. Ratificar, por ser conformes a derecho, todos los demás extremos del acto que se recurre.
Todo ello sin hacer expresa imposición de costas causadas.

La proposta de l’agent urbanitzador presentada en data 9 de novembre de 2020 es tracta d’una reformulació de les
propostes anteriors, de conformitat al contingut de les dos sentències recaigudes i completant les propostes anteriors de
8 de febrer de 2019 i 6 de maig de 2020, la qual es pot resumir en els següents extrems:
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1.
-

En relació amb les condicions de la suspensió:
Garantia: Presentació de fidúcia per part de l’agent urbanitzador. La proposta és constituir una fidúcia a favor
de l’Ajuntament d’acord amb els següents extrems:

a)

Inscripció de registral de la cancel·lació de la 2ª hipoteca de les finques a favor de Bankia, SA. Constitució de la
fidúcia a favor de l’Ajuntament de Silla, sobre les parcel·les MT2.2., T4.2 i T4.3, propietat (en tot o en part) de la
mercantil Silla Este, SL, a fi de que 17.695,02 unitats d’aprofitament queden baix el poder dispositiu fiduciari de
l’administració actuant. Quantitat d’unitats d’aprofitament que és superior a les 17.186,14 UA obtingudes per la
retribució en terrenys dels propietaris segons indica el Projecte de Reparcel·lació.
Aquesta constitució de fidúcia es realitzaria de conformitat amb allò previst a l’article 152.3 de la Llei 5/2014, de
25 de juliol, LOTUP.
La fidúcia es concretaria en les següents parcel·les de resultat MT2.2, T4.2 i T4.3.
Fidúcia sobre parcel·les Silla Este, SL
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Manzana

Nº parcel·la
resultant

MT 2.2
T4.2
T4.3
Totals

16
29
30

Participació
indivises/parcel·la
resultant
100%
100%
25,33%

Aprofitament
per parcel·la
(UA)
5.130,93
8.805,23
3.758,86
17.695,02

Participació total
aprofitaments
urbanístics
2’99 %
5’14%
2’19 %
10,23%

Edificabilitat

2.923,50
5.017.04
2.141,72
10.082,26

Condicions de la fidúcia: aquesta fidúcia haurà de ser inscrita en el registre de la propietat, arreplegant en la
inscripció les circumstàncies per la cancel·lació d’aquesta. L’agent urbanitzador proposa que la cancel·lació de
la fidúcia es realitze de manera progressiva en tant es vagen executant percentatges acumulats del 20 % de
l’obra d’urbanització. De manera que quan l’Ajuntament aprove les certificacions que, acumulades, superen
trams del 20 % de l’obra d’urbanització, es procedirà a suprimir la fidúcia en favor de l’administració sobre les
parcel·les objecte de fidúcia.
b)

Consentiment exprés per part de Grupo Valenciano de Viviendas, SL a la constitució de la fidúcia a favor de
l’administració amb la renúncia a l’execució de la hipoteca en tant subsistisca la fidúcia, així com consentir la
seua cancel·lació en el cas de resolució del programa per causes imputables a l’agent urbanitzador.
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c)

En la constitució de la fidúcia s’indicarà de manera expressa que si es resol el Programa d’Actuació Integrada
del Sector SUZR-6 El Silvestre per causes imputables a l’Agent urbanitzador, l’Ajuntament de Silla quedarà
com titular fiduciari de les corresponents parcel·les. De tal manera que si s’efectua altra adjudicació del
programa, aquestes parcel·les s’adjudicaran al nou urbanitzador en concepte de retribució i si es produira una
reversió de la reparcel·lació, es portara a cap la seua restitució a qui hagueren retribuït en terrenys.

-

Obres mínimes: En data 6 de maig de 2020, a requeriment de l’Ajuntament, l’agent urbanitzador aportà un
pressupost d’obres mínimes a executar per l’agent urbanitzador consistents en l’execució de les obres
necessàries per completar la secció de l’Avinguda de Gandia i de la rotonda del poliesportiu, segon indicació
dels informes tècnics, i una documentació gràfica de les obres a executar. L’agent urbanitzador es compromet
a executar les obres en el termini d’un mes des de que s’acorde la suspensió.

-

Execució neteja general parcel·les: aquesta condició mai ha sigut rebatuda per l’agent urbanitzador i es va
assumir, es manté el compromís d’execució de neteges periòdiques del sector en tant es mantinga la
suspensió de l’execució del programa.

2.

En relació amb el pagament a favor de l’Ajuntament de 700.400,57 €: De conformitat amb la sentència del
TSJCV número 294, de 12 de juny de 2020 la quantitat no ha devengat cap interès.
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En relació amb l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 2 de febrer de 2021, el qual obra a l’expedient,aquest
resol la condició de la neteja de les parcel·les i la de les obres mínimes a executar per l’agent urbanitzador. En relació
amb la fidúcia estableix el que seguidament s’indica:
Es poden quedar baix poder fiduciari a favor de l’Ajuntament les parcel·les proposades MT2.2, T4.2 i T4.3 que
fan un total de 17.695,02 ua, sempre i quan es cancel·len prèviament totes les càrregues hipotecàries que es
troben gravades sobre les parcel·les o si de cas, aporten document de consentiment exprés per part de l’entitat
hipotecària a la constitució de la fidúcia amb renúncia a l’execució de la hipoteca i a consentir la cancel·lació en
el cas de resolució de la condició d’agent urbanitzador a Silla Este, SL.
La fidúcia es cancel·larà en el moment estiga totalment acabada l’obra d’urbanització del sector o parcialment,
a mesura que s’acredite certificació d’obra executada. La cancel·lació en el registre de la propietat s’efectuarà a
petició de l’ajuntament i a càrrec de l’agent urbanitzador, sense repercutir cap despesa a l’ajuntament.
Es tindran en compte les condicions proposades per part de l’agent urbanitzador alhora de formalitzar la
inscripció registral de la fidúcia en cadascuna de les parcel·les indicades.
Consta informe jurídic de la tècnic que subscriu amb proposta de resolució de data 15 de febrer de 2021.
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Per Registre d’entrada 2308/2021, de data 7 de març, l’agent urbanitzador presenta escrit en el que manifesta la seua
conformitat al contingut dels informes tècnics i jurídics emesos pels serveis tècnics municipals i es proposa un canvi en
una de les parcel·les objecte de la fidúcia, canviar la MT.2.2 per la parcel·la T.4.1, de manera que quede constituïda la
fidúcia sobre les finques T.4.1 i T.4.2 i T.4.3. Així com es manifesta que per al cas de que no es considere oportú,
manifestar igualment la conformitat al contingut dels informes municipals ja emesos. S’adjunten notes simples
actualitzades de les parcel·les objecte de la fidúcia.
La mercantil comunica que ha tingut lloc reunió del Consell d’Administració de la companyia en data 3 de març de 2021 i
que la societat dona la conformitat a la proposta. No obstant el mateix es proposa el canvi de la parcel·la MT 2.2. per la
parcel·la T4.1 mantenint-se la parcel·la T4.2 i T4.3 com objecte de la fidúcia, mantenint la resta de circumstàncies i
obligacions assumides per la mercantil Silla Este, SL en les seues propostes anteriors.
Es manifesta que totes les parcel·les objecte de la fidúcia compten a nivell registral amb igual situació de càrregues
hipotecàries, ja que les 3 estan gravades amb dos hipoteques:
1. Una d’elles a favor de la mercantil Grupo Valenciano de Vivienda (mercantil que pertany al Grupo Àtica).
2. Altra a favor de la entitat Bankia, SA, si be respecte d’aquesta última s’ha atorgat per l’esmentada mercantil
escriptura de cancel·lació d’hipoteca, en data 7 de febrer de 2019, davant Notari de Madrid D. Alejandro Miguel
Velasco amb el número 577 del seu protocol. Còpia de l’esmentada espcriptura es conté al present expedient
per aportació anterior.
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3.

La única diferència és que respecte a la finca 26.466 existeix un dret de reversió a favor de D. Luís Vicente
Moliner Fernández, MªPilar Moliner Fernández i Margarita Fernández Nortes.
S’ha emès informe per part de l’arquitecte municipal en data 9 de març de 2021 al que es conclou que la nova proposta
de les parcel·les T.4.1 i T.4.2 i T.4.3, amb un total de 17.411,17 ua, és superior a les 17.186,14 unitats d’aprofitament
adjudicades a l’agent urbanitzador en concepte de retribució en sòl efectuada pels propietaris del sector; així com
agrupa les parcel·les i completa la manzana T4 del projecte de reparcel·lació del sector 6 del sòl urbanitzable residencial
El Silvestre. Es conclou que es pot acceptar la nova proposta sempre i quan es mantinguen les condicions inicials.
La LOTUP preveu al seu article 150 i següents les garanties del procés urbanitzador.
L’article 150 de la LOTUP regula les garanties de compliment de les obligacions urbanístiques:
1. Las garantías urbanísticas que haya de presentar el urbanizador a favor de la administración o de los
propietarios afectados, o las que estos aporten en beneficio de ésta o aquél, sea para el desarrollo de
programas de actuación integradas, programas de actuaciones aisladas, o para la obtención de licencias
urbanísticas, podrán constituirse, de acuerdo con los apartados siguientes:
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a) Mediante garantía personal o fianza, con las condiciones, modalidades y efectos previstos por la legislación de
contratos del sector público. La transmisión de la finca reparcelada no libera al avalista del transmitente hasta que lo
sustituya plenamente el del adquirente.
b) Por garantía real de hipoteca, en los términos que autorice la administración actuante y que reglamentariamente
podrán precisarse. En todo caso, ha de tratarse de primera hipoteca sobre bien libre de cargas, de ocupantes y de
compromisos comerciales que dificulten su futura liquidación. Su valor ha de garantizar con suficiencia la obligación de
la que responden, según tasación reciente.
2. La ejecución de garantías requiere autorización o certificación administrativa, que se emitirá a los diez días
de constatado el incumplimiento. El documento que formalice la garantía puede ser depositado en poder del
beneficiario.
3. Las garantías se cancelarán por cumplimiento del obligado.
4. La ley no ampara la responsabilidad personal ilimitada del propietario no urbanizador por sus deudas
urbanísticas, quien sólo responde con las garantías personales o reales prestadas.

L’article 151 de la LOTUP estableix la garantia de promoció del programa d’actuació integrada.
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L’article 152 de la LOTUP regula la garantia d’aportació a favor del propietari.
1. El urbanizador, con motivo de la reparcelación, debe garantizar el valor íntegro de las parcelas recibidas de
los propietarios que le retribuyen en suelo, mediante garantía en alguna de las modalidades previstas en el artículo 150
de esta ley.
2. Esta garantía se cancelará, totalmente o por fases, a medida que cumpla la obligación de urbanizar y dotar
de la condición de solar las otras parcelas adjudicadas a aquellos propietarios que correlativamente le retribuyeron en
suelo.
3. Se admitirá como garantía el propio terreno constitutivo de la retribución, cuando su adjudicación al
urbanizador quede bajo condición resolutoria, por incumplimiento de sus obligaciones o bajo poder dispositivo fiduciario
de la administración actuante. Cualquiera de las dos modalidades se inscribirá en el registro de la propiedad. En el
primer caso, el título inscribible deberá determinar la forma de constar en el registro el cumplimiento o incumplimiento de
la condición resolutoria, con indicación de los requisitos para su inscripción. En caso de titularidad fiduciaria de la
administración, dicha circunstancia constará en la inscripción, recogiendo asimismo la forma en que habrá de
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cancelarse esta titularidad fiduciaria si el urbanizador cumple sus obligaciones. También se podrá establecer que la
adjudicación al urbanizador de los terrenos correspondientes a la retribución se haga bajo la condición suspensiva de
que los efectos traslativos de la propiedad se demoren hasta que se ejecute la obra de urbanización.
3.

En los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, salvo que se haya constituido una garantía financiera
por el cumplimiento de los deberes del urbanizador, la resolución del programa implicará que el ayuntamiento
quede como titular fiduciario de las correspondientes parcelas. Si se efectúa otra adjudicación del programa,
estas parcelas se adjudicarán al nuevo urbanizador en concepto de retribución. En el caso de que se tramite la
reversión de la reparcelación, se llevará a cabo su restitución a quienes hubieran retribuido en terrenos.

D’acord amb allò disposat als articles 150 i 152 de la LOTUP i allò previst a la sentència número 249 dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, de data 5
de juny de 2020, l’agent urbanitzador ha de constituir una fidúcia a favor del propietaris que pagaren la urbanització en
terrenys, quedant baix el poder dispositiu fiduciari de l’Ajuntament de Silla, amb l’objectiu de garantir el valor íntegre de
les parcel·les rebudes pels propietaris que li han retribuït en terrenys. S’admiteix com garantia els propis terrenys
constitutius de la retribució, quedant baix poder fiduciari de l’Ajuntament.
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Aquesta garantia es cancel·larà quan estiga totalment acabada l’obra d’urbanització o parcialment a mesura que l’agent
urbanitzador acredite l’execució de l’obra executada mitjançant la corresponent certificació, ja que la LOTUP admiteix
una cancel·lació total o per fases.
Les parcel·les sobre les que es constituirà la fidúcia per part de l’agent urbanitzador són les que seguidament s’indiquen:
Finca
Finca registral
Participació
Edificabilitat
Edificabilitat sobre fidúcia
adjudicada
indivises/parcel·l
adjudicada
(ua)
a resultant
(UA)
T.4.1
Finca número
100%
4.847,08
4.847,08
28.214
Tomo 2997
Libro 469 de
Silla
Folio 53
Inscripción 2ª
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T4.2

Finca número
28.215
Tomo 2997
Libro 469 de
Silla
Folio 55
Inscripción 1ª

100%

8.805,23

8.805,23

T4.3

Finca número
28.216
Tomo 2997
Libro 469 de
Silla
Folio 57
Inscripción 1ª

25,33%

14.839,55

3.758,66

doVedo
c. rsic.
ó
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er er
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ó ó
Totals

17.411,17 ua
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L’Ajuntament de Silla ha d’executar sentència i adoptar l’acord que seguidament s’indica, tot i acceptant en els següents
termes la proposta de l’agent urbanitzador:
Primer: Executar la sentència número 249 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala
Contenciosa Administrativa, Secció Primera, en data 5 de juny de 2020, al recurs d’apel·lació número 321/2018
interposat per l’agent urbanitzador del PAI El Silvestre, la mercantil Silla Este, SL, contra la sentència número 140/2018,
de 25 de maig dictada al Recurs Contenciós Administratiu número 94/2016, tramitat pel Jutjat Contenciós Administratiu
número 2 de València en relació amb la suspensió temporal total de l’execució de les obres d’urbanització del PAI El
Silvestre pel termini de 2 anys i la fixació d’unes condicions (acord de Ple de data 26 de gener de 2016, pel qual es
desestima el recurs de reposició contra l’acord de Ple de data 29 de setembre de 2015), en els següents termes:
1. Aprovar la suspensió temporal parcial de l’execució de les obres d’urbanització del PAI El Silvestre per un
termini de 2 anys prorrogable per dos anys més, subjecta als següents extrems:
Es tracta d’una suspensió temporal parcial perquè la suspensió de les obres d’urbanització no afecta ni a
completar la secció de l’avinguda de Gandía, ni a la rotonda descrita als informes tècnics emesos, de manera
que l’urbanitzador haurà de prosseguir amb la urbanització d’aquestos elements en la forma que s’indica.
L’esmentada obra serà finançada d’una part, amb el sòl que ja han adelantat els propietaris que abonen l’obra
urbanitzadora en espècie i mitjançant quotes d’urbanització, que haurà de girar quan s’execute l’obra, per a tots
aquells propietaris que abonen en metàl·lic l’obra urbanitzadora.
Aquestes obres hauran d’iniciar-se en el termini màxim de dos mesos, a comptar des del dia següent a la
notificació del present acord, i finalitzar en un termini màxim de 4 mesos.
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-

Les obres relacionades amb la canalització d’un tram de sèquia de reg particular i el reforç de la sèquia mare
entubada, que es troben dins dels terrenys afectats en la zona de connexió del camí de l’Algudor i la rotonda,
s’executan d’acord amb les condicions que es concreten en l’autorització prèvia de la Sèquia Reial del Xúquer.
Aquestes obres hauran d’iniciar-se en el termini màxim d’un mes, a comptar des del dia següent a la notificació
de la resolució efectuada per la Sèquia Reial del Xúquer, i finalitzar en un termini màxim de 4 mesos.

2.
-

Aprovar els següents condicionants a complir per l’agent urbanitzador:
Executar una neteja general de les parcel·les, així com realitzar un manteniment periòdic durant tot el temps de
suspensió, de tot el sector, per mantindre’l en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. Els treballs de
neteja hauran d’iniciar-se en el termini màxim d’un mes, a comptar des del dia següent a la notificació del
present acord, i es realitzà el corresponent manteniment periòdic.

-

Acceptar la constitució d’una fidúcia per part de l’agent urbanitzador a favor dels propietaris que han retribuït en
terrenys les obres d’urbanització del PAI El Silvestre, quedant 17.411,17 unitats d’aprofitament baix el poder
dispositiu fiduciari de l’Ajuntament de Silla, amb les següents condicions:

a)

La fidúcia quedarà constituïda en primer lloc en l’ordre de prelació de càrregues existents sobre les parcel·les
sobre les que es constituïx la fidúcia.

b)

La fidúcia haurà de ser inscrita en el Registre de la Propietat de Picassent número 2, per part de l’agent
urbanitzador, arreplegant en la inscripció les circumstàncies per a la cancel·lació d’aquesta.

c)

La cancel·lació de la fidúcia es realitzarà de manera progressiva en tant s’execute un percentatge acumulat del
20% de l’obra d’urbanització. De manera que quan l’Ajuntament aprove les certificacions, que acumulades
superen trams del 20% de l’obra d’urbanització, es procedirà a cancel·lar parcialment la fidúcia constituïda
sobre les parcel·les objecte de fidúcia.

d)

Fixar en les següents parcel·les adjudicades a favor de l’agent urbanitzador Silla Este, SL, del Projecte de
Reparcel·lació del Silvestre, la constitució de la fidúcia, quedant 17.411,17 unitats d’aprofitament baix el poder
dispositiu fiduciari de l’Ajuntament de Silla:
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Finca
adjudicada

Finca registral

T.4.1

Finca
número
28.214
Tomo 2997
Libro 469 de Silla
Folio 53
Inscripción 2ª

T4.2

T4.3
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Participació
indivises/parcel·l
a resultant
100%

Edificabilitat
adjudicada
(UA)
4.847,08

Edificabilitat sobre fidúcia
(ua)

Finca
número
28.215
Tomo 2997
Libro 469 de Silla
Folio 55
Inscripción 1ª

100%

8.805,23

8.805,23

Finca
número
28.216
Tomo 2997
Libro 469 de Silla
Folio 57
Inscripción 1ª

25,33%

14.839,55

3.758,66

Totals
e)

f)
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g)

3.

4.847,08

17.411,17 ua

Prèviament a la constitució de la fidúcia l’agent urbanitzador inscriurà la cancel·lació de la segona hipoteca de
les finques a favor de Bankia, SA, i aportarà abans de la formalització registral de la fidúcia el consentiment
exprés per part de Grupo Valenciano de Viviendas, SL a la constitució de la fidúcia, amb la renúncia a
l’execució de la hipoteca en tant subsistisca la fidúcia, així com consentirà la seua cancel·lació en el cas de
resolució del programa per causes imputables a l’agent urbanitzador. A la constitució de la fidúcia s’arreplegarà
aquest consentiment.
Establir que si es resol el Programa d’Actuació Integrada del Sector SUZR-6 El Silvestre, l’Ajuntament de Silla
quedarà com titular fiduciari de les corresponents parcel·les. De tal manera que si s’efectua altra adjudicació
del programa, aquestes parcel·les s’adjudicaran al nou urbanitzador en concepte de retribució i si es produira
una reversió de la reparcel·lació, es portara a cap la seua restitució a qui hagueren retribuït en terrenys, d’acord
amb allò establert a l’article 152.4 LOTUP.
La fidúcia haurà d’estar constituïda i presentada en el Registre de la Propietat de Picassent, número 2, el més
aviat possible, i en tot cas, en el termini màxim de 6 mesos.
Advertir a l’agent urbanitzador que l’incompliment dels condicionants dalt establerts en temps i forma suposarà
la incoació automàtica del procediment tendent a esbrinar si l’agent urbanitzador està incomplint, o no, les
clàusules del contracte de desplegament i execució del PAI i de l’acord adoptat.

Segon: Traslladar el present acord al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de València, així com a l’agent
urbanitzador, la mercantil Silla Este, SL.
4. S’estima convenient i urgent executar sentència i adoptar l’acord que es proposa als informes tècnics emesos, tot i
acceptant la proposta de l’agent urbanitzador en els termes previstos als informes tècnics municipals.
5. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.

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

54

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA MDZU 4HWH XVQK 2D2W

Acta Ple 30-03-2021. M03 - SEFYCU 2664534
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 54 de 68

EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
28/04/2021 9:30

FIRMADO POR

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: Executar la sentència número 249 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala
Contenciosa Administrativa, Secció Primera, en data 5 de juny de 2020, al recurs d’apel·lació número 321/2018
interposat per l’agent urbanitzador del PAI El Silvestre, la mercantil
Silla Este, SL, contra la sentència número 140/2018, de 25 de maig dictada al Recurs Contenciós Administratiu número
94/2016, tramitat pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de València en relació amb la suspensió temporal total de
l’execució de les obres d’urbanització del PAI El Silvestre pel termini de 2 anys i la fixació d’unes condicions (acord de
Ple de data 26 de gener de 2016, pel qual es desestima el recurs de reposició contra l’acord de Ple de data 29 de
setembre de 2015), en els següents termes:
1.
-
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Aprovar la suspensió temporal parcial de l’execució de les obres d’urbanització del PAI El Silvestre per un
termini de 2 anys prorrogable per dos anys més, subjecta als següents extrems:
Es tracta d’una suspensió temporal parcial perquè la suspensió de les obres d’urbanització no afecta ni a
completar la secció de l’avinguda de Gandía, ni a la rotonda descrita als informes tècnics emesos, de manera
que l’urbanitzador haurà de prosseguir amb la urbanització d’aquestos elements en la forma que s’indica.
L’esmentada obra serà finançada d’una part, amb el sòl que ja han adelantat els propietaris que abonen l’obra
urbanitzadora en espècie i mitjançant quotes d’urbanització, que haurà de girar quan s’execute l’obra, per a tots
aquells propietaris que abonen en metàl·lic l’obra urbanitzadora.
Aquestes obres hauran d’iniciar-se en el termini màxim de dos mesos, a comptar des del dia següent a la
notificació del present acord, i finalitzar en un termini màxim de 4 mesos.
Les obres relacionades amb la canalització d’un tram de sèquia de reg particular i el reforç de la sèquia mare
entubada, que es troben dins dels terrenys afectats en la zona de connexió del camí de l’Algudor i la rotonda,
s’executan d’acord amb les condicions que es concreten en l’autorització prèvia de la Sèquia Reial del Xúquer.
Aquestes obres hauran d’iniciar-se en el termini màxim d’un mes, a comptar des del dia següent a la notificació
de la resolució efectuada per la Sèquia Reial del Xúquer, i finalitzar en un termini màxim de 4 mesos.

2.
-

Aprovar els següents condicionants a complir per l’agent urbanitzador:
Executar una neteja general de les parcel·les, així com realitzar un manteniment periòdic durant tot el temps de
suspensió, de tot el sector, per mantindre’l en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. Els treballs de
neteja hauran d’iniciar-se en el termini màxim d’un mes, a comptar des del dia següent a la notificació del
present acord, i es realitzà el corresponent manteniment periòdic.

-

Acceptar la constitució d’una fidúcia per part de l’agent urbanitzador a favor dels propietaris que han retribuït en
terrenys les obres d’urbanització del PAI El Silvestre, quedant 17.411,17 unitats d’aprofitament baix el poder
dispositiu fiduciari de l’Ajuntament de Silla, amb les següents condicions:

a)

La fidúcia quedarà constituïda en primer lloc en l’ordre de prelació de càrregues existents sobre les parcel·les
sobre les que es constituïx la fidúcia.
La fidúcia haurà de ser inscrita en el Registre de la Propietat de Picassent número 2, per part de l’agent
urbanitzador, arreplegant en la inscripció les circumstàncies per a la cancel·lació d’aquesta.
La cancel·lació de la fidúcia es realitzarà de manera progressiva en tant s’execute un percentatge acumulat del
20% de l’obra d’urbanització. De manera que quan l’Ajuntament aprove les certificacions, que acumulades
superen trams del 20% de l’obra d’urbanització, es procedirà a cancel·lar parcialment la fidúcia constituïda
sobre les parcel·les objecte de fidúcia.
Fixar en les següents parcel·les adjudicades a favor de l’agent urbanitzador Silla Este, SL, del Projecte de
Reparcel·lació del Silvestre, la constitució de la fidúcia, quedant 17.411,17 unitats d’aprofitament baix el poder
dispositiu fiduciari de l’Ajuntament de Silla:

b)
c)

d)
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Finca
adjudicada

Finca registral

T.4.1

Finca
número
28.214
Tomo 2997
Libro 469 de Silla
Folio 53
Inscripción 2ª

T4.2

T4.3
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Participació
indivises/parcel·l
a resultant
100%

Edificabilitat
adjudicada
(UA)
4.847,08

Edificabilitat sobre fidúcia
(ua)

Finca
número
28.215
Tomo 2997
Libro 469 de Silla
Folio 55
Inscripción 1ª

100%

8.805,23

8.805,23

Finca
número
28.216
Tomo 2997
Libro 469 de Silla
Folio 57
Inscripción 1ª

25,33%

14.839,55

3.758,66

17.411,17 ua

Totals
e)

f)
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g)

3.

4.847,08

Prèviament a la constitució de la fidúcia l’agent urbanitzador inscriurà la cancel·lació de la segona hipoteca de
les finques a favor de Bankia, SA, i aportarà abans de la formalització registral de la fidúcia el consentiment
exprés per part de Grupo Valenciano de Viviendas, SL a la constitució de la fidúcia, amb la renúncia a
l’execució de la hipoteca en tant subsistisca la fidúcia, així com consentirà la seua cancel·lació en el cas de
resolució del programa per causes imputables a l’agent urbanitzador. A la constitució de la fidúcia s’arreplegarà
aquest consentiment.
Establir que si es resol el Programa d’Actuació Integrada del Sector SUZR-6 El Silvestre, l’Ajuntament de Silla
quedarà com titular fiduciari de les corresponents parcel·les. De tal manera que si s’efectua altra adjudicació
del programa, aquestes parcel·les s’adjudicaran al nou urbanitzador en concepte de retribució i si es produira
una reversió de la reparcel·lació, es portara a cap la seua restitució a qui hagueren retribuït en terrenys, d’acord
amb allò establert a l’article 152.4 LOTUP.
La fidúcia haurà d’estar constituïda i presentada en el Registre de la Propietat de Picassent, número 2, el més
aviat possible, i en tot cas, en el termini màxim de 6 mesos.
Advertir a l’agent urbanitzador que l’incompliment dels condicionants dalt establerts en temps i forma suposarà
la incoació automàtica del procediment tendent a esbrinar si l’agent urbanitzador està incomplint, o no, les
clàusules del contracte de desplegament i execució del PAI i de l’acord adoptat.

Segon: Traslladar el present acord al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de València, així com a l’agent
urbanitzador, la mercantil Silla Este, SL.
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3.8. Adhesió genèrica de l’Ajuntament de Silla a la Central de Compres de la Generalitat, per a determinades
categories d’obres, serveis i subministrament centralitzats: sol•licitud
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
En la página web http://www.silla.es/actes se puede visualizar la grabación íntegra de la sesión plenaria y, en particular,
el debate sobre este punto del orden del día; la cual se encuentra a las dependencias de la Secretaría municipal.
Antecedents
1. La Central de Compres de la Generalitat és un òrgan interdepartamental adscrit a la conselleria amb competències en
matèria d'hisenda, amb la finalitat de centralitzar amb caràcter obligatori la contractació dels subministraments i servicis
de característiques homogènies, a excepció dels sanitaris, d'ús comú, que adquirisca l'administració de la Generalitat i
les seues entitats autònomes, així com els ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat.
2. El Decret 35/2018, de 23 de març, del Consell, regula la Central de Compres de la Generalitat i l’objectiu és
racionalitzar i ordenar l'adjudicació de contractes, podent realitzar acords marc, articular sistemes dinàmics o centralitzar
la contractació d'obres, serveis i subministraments d'ús comú, a excepció dels sanitaris, a través de la central de
Compres de la Generalitat.
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3. La Central de Compres de la Generalitat pretén aconseguir les condicions econòmiques més avantatjoses amb la
consegüent reducció de la despesa pública dels ens adherits al sistema de contractació centralitzada, i, al temps,
simplificar la tramitació administrativa en l'adquisició de béns i serveis, potenciant al mateix temps la transparència i
seguretat en la contractació.
4. L'article 29 de l’esmentat Decret 35/2018 establix que voluntàriament poden adherir-se a la Central de Compres de la
Generalitat, entre altres, les entitats locals de la Comunitat Valenciana i els seus organismes autònoms i ens
dependents d'elles, i podrà efectuar-se per a la totalitat de les obres, serveis i subministraments centralitzats o bé per a
determinades categories dels mateixos, atenent a les seues pròpies necessitats.
5. L’Ajuntament de Silla per acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de maig de 2018, va acordar l’adhesió genèrica de
l’Ajuntament de Silla a la Central de Compres de la Generalitat, per a determinades categoríes d’obres, serveis i
subministraments i va sol·licitar l’adhesió a les següents:
NOMÉS ELS MARCATS AMB X
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MARCAR

Energia elèctrica
Adquisició o arrendament d'equips i sistemes per al tractament de la informació (ordinadors
personals, portàtils, tauletes tàctils, servidors, sistemes d'emmagatzematge, sistemes
d'alimentació ininterrompuda, etc.), incloent-hi el seu programari base i d'elements
complementaris de connectivitat.
Vehicles automòbils.
Equips d'impressió: Fotocopiadores, copiadores, fax, multicopiadoras i el seu material
fungible
Material d'oficina i informàtic ordinari no inventariable
Papereria.
Combustibles d’automoció per a vehicles
Gas
Equips de climatització
Mobiliari d'oficina i complementari d'ús comú
Arrendaments de maquinària, material de transport, mobiliari i efectes d'ús comú.
Roba de treball: vestuari d'uniformitat, calçat, etc.

X

X
X
X

X
X
X
X
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Subministraments d'equips per a la Xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d'Emergència i
Seguretat de la Generalitat Valenciana (Xarxa COMDES)
Subministraments de comunicacions corporatives de veu i dades, fixos i mòbils, així com de
l'accés a Internet
Subministraments per al desenvolupament de l'Administració Electrònica, que inclouen:
consultoria, planificació, anàlisi, disseny, construcció, llicències, desenvolupament i
manteniment dels sistemes d'informació i de les aplicacions.

X

Sistemes i equips de vigilància i seguretat

X

Equips de desfibril·lació semiautomàtica (DESA)

X

Serveis de comunicacions corporatives de veu i dades, fixos i mòbils, així com de l'accés a
Internet
Serveis de Contac Center d'atenció a persones usuàries internes i d'informació
administrativa a la ciutadania
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Serveis d'allotjament de sistemes d'informació en les seues distintes modalitats (allotjament
o housing)

X

Serveis postals
Serveis d'impressió, digitalització i gestió documental
Missatgeria i paqueteria
Serveis de mediació d'assegurances i serveis d'assegurances
Seguretat i vigilància
Serveis de neteja
Serveis de reciclatge
Serveis de transports
Serveis d'agències de viatges
Serveis de mudances
Manteniment tècnic integral d'edificis i instal·lacions entre els que s'inclouen ascensors i
sistemes contra incendis

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Manteniment, conservació i reparació de mobiliari i efectes

X

X

Manteniment, conservació i reparació d'elements de transport d'ús comú
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Serveis d'administració, explotació, control i manteniment de les infraestructures i de
l'equipament en matèria de microinformatica, dels sistemes de computació i
d'emmagatzematge, de comunicacions corporatives (LAN, WAN) i de telecomunicacions
Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització
Millora d'eficiència energètica d'edificis administratius
Serveis per al desenvolupament de l'Administració Electrònica, que inclouen: consultoria,
planificació, anàlisi, disseny, construcció, llicències, desenvolupament i manteniment dels
sistemes d'informació i de les aplicacions

X
X
X
X

6. Es considera convenient adherir-se a la resta d’acords marcs d’obres, serveis i subministraments.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Article 57
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
- Decret 35/2018, de 23 de març, que regula la Central de Compres de la Generalitat.
2. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.
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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. Sol·licitar l’adhesió genèrica de l’Ajuntament de Silla a la Central de Compres de la Generalitat, respecte a les
obres, serveis i subministraments següents:
NOMÉS ELS MARCATS AMB X
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MARCAR

Energia elèctrica
Vehicles automòbils.
Combustibles d’automoció per a vehicles
Gas

X
X
X
X

Subministraments d'equips per a la Xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d'Emergència i
Seguretat de la Generalitat Valenciana (Xarxa COMDES)

X

Subministraments de comunicacions corporatives de veu i dades, fixos i mòbils, així com de
l'accés a Internet

X

Serveis de comunicacions corporatives de veu i dades, fixos i mòbils, així com de l'accés a
Internet

X

Serveis de Contac Center d'atenció a persones usuàries internes i d'informació
administrativa a la ciutadania

X

Serveis de mudances

X

Manteniment, conservació i reparació d'elements de transport d'ús comú

X

Segon. Facultar a l’alcalde per subscriure el conveni així com la realització de tots els tràmits oportuns.

3.9. Moción presentada por los grupos municipales PSOE, PP y COMPROMIS sobre el respaldo a la ejecución
de las medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Se da cuenta del contenido y de la motivación de la moción presentada por los grupos municipales PSOE, PP y
COMPROMIS que se traslada literalmente:
«Asunto
Apoyo a la ejecución de las medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, referentes a
la reducción de la vulnerabilidad y mejora de la garantía de suministro de agua bruta a las plantas de
tratamiento de agua potable del Área Metropolitana de València (Medidas08M0559 y 08M0430).
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Situación actual
De acuerdo con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, cuatro quintas partes de la asignación del
abastecimiento del Área Metropolitana de València tienen como origen el río Júcar. Asimismo, la parte superficial del
abastecimiento de la Ribera y del Camp de Morvedre procede de dicho río.
Las aportaciones para los abastecimientos citados se realizan a través del Canal Júcar-Turia, el cual suministra
asimismo la dotación de agua superficial del embalse de Tous correspondiente a los riegos mixtos de la zona regable de
dicho canal.
El Canal Júcar-Turia pasa por los términos municipales de Tous, Alzira, Guadasuar, L´Alcudia, Benimodo, Carlet, Alfarp,
Alginet, Benifaió, Picassent, Torrent, Aldaia, Quart y Manises, es capaz de transportar un caudal máximo de 32 m3/s y
tiene su inicio en el embalse de Tous.
La cota de arranque del Canal (76,78 m) forzó la necesidad de un primer tramo de algo más de 5 Km en túnel, conocido
como “Túnel de la Escala” por atravesar el macizo del mismo nombre. Desde la salida del túnel, el trazado del canal se
desarrolla en sentido Sur-Norte hasta el río Turia dando lugar a una longitud total de algo más de 60 Km, casi todos en
lámina libre y a cielo abierto, a excepción de unos pequeños tramos en falso túnel y otros dos túneles (el Túnel del
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Vedat, de 2 Km de longitud aproximadamente y el Túnel de Manises, en los últimos 6 Km aproximadamente del
trazado). Además existen un total de 11 acueductos con una longitud total de 2,178 km, siendo destacable el del río
Magro con casi 1,4 Km de longitud. Estos acueductos, por su estructura y tipología, se considera que son los puntos
más vulnerables del Canal.
El abastecimiento al Camp de Morvedre se completa con un bombeo desde Manises hasta Sagunto con origen en la
parte final del canal.
El canal Júcar-Turia permite la conexión de la Presa de Tous con las diferentes Estaciones de Tratamiento de Agua
Potable.
Es indudable la importancia del abastecimiento del Área Metropolitana de València, puesto que suponen una población
que asciende a casi dos millones de habitantes, siendo la tercera ciudad y Área Metropolitana más poblada de España.
A esa cifra, deben añadirse, como ya se ha dicho, la población del Camp de Morvedre y la Ribera que, teniendo
concesión para abastecimiento desde el Júcar, también reciben el agua bruta para abastecimiento a través del Canal.
Todo ello pone de manifiesto el alto valor estratégico del Canal Júcar-Turia.
Dado que el canal suministra en continuo agua para las plantas potabilizadoras y para el uso de riego, la explotación del
mismo se realiza de forma ininterrumpida, lo que dificulta y prácticamente impide que el Canal se pueda dejar en seco
para labores de mantenimiento y conservación, salvo las estrictamente indispensables.
Teniendo en cuenta que esta infraestructura se puso en servicio en 1979, sus más de 40 años de antigüedad, unido a
su carácter estratégico y a la vulnerabilidad de una conducción que transporta agua para abastecimiento a cielo abierto,
hacen necesario dotar de una alternativa que asegure una mayor robustez en el sistema de abastecimiento del Área
Metropolitana de València.
Con la finalidad de minimizar los problemas de abastecimiento de dicha Área, dentro del proyecto de obras de
modernización de la Acequia Real del Júcar se construyó la Estación de Bombeo de Benifaió, que permite, en caso de
emergencia, bombear agua al Canal Júcar-Turia a través de la Acequia Real del Júcar. Así, si el canal sufriera una
rotura o un ataque que impidiese su correcto funcionamiento hasta el punto donde conecta la tubería proveniente del
bombeo de Benifaió, se puede garantizar, mediante un itinerario alternativo, la llegada de agua bruta a las ETAPs que
abastecen de agua potable al Área Metropolitana de València. Sin embargo, si se produce algún problema en el canal
Júcar-Túria, entre el punto de conexión de la tubería que proviene desde el bombeo de Benifaió y la planta del Realón,
no existe ninguna posibilidad de suministro a las ETAPs del Realón (T.M. Picassent) y la Presa (T.M. Manises). Esta
situación dejaría sin abastecimiento y sin alternativa posible al Área Metropolitana.
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Programa de Medidas Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
Cabe señalar que en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar se incluye, en el Programa de
Medidas necesarias para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica:
1.
Co
di
do
C CoCc.
di Ve
od od
do rsi
i c. i ó

doVedo
c. rsic.
ó
V V
er er
si si
ó ó

2.

“Actuaciones de refuerzo contra la vulnerabilidad actual por canal abierto del suministro de agua bruta a
las potabilizadoras de El Realón y La Presa” incluida en el Anejo 10 del Plan Hidrológico (Medida 08M0559)
Estas actuaciones consisten en desarrollar nuevas infraestructuras (en general tuberías a presión) que conecten
la presa de Tous con los puntos de toma de las potabilizadoras del abastecimiento al Área Metropolitana
deValència; permitiendo una gestión independiente por usos y facilitando su explotación y mantenimiento. Así,
las actuaciones que forman parte de esta medida son:
 Tubería de alimentación exclusiva para abastecimiento desde la presa de Tous hasta la ETAP
de El Realón.
 Elevación de aguas del Turia hasta la ETAP de El Realón y tubería reversible de alimentación
exclusiva para abastecimiento desde la ETAP de El Realón hasta la ETAP de La Presa y viceversa.
“Balsa de agua bruta de 200.000 m3 a partir del P.K. 31 del Canal Júcar-Turia más intubación cerrada
desde la balsa hasta la ETAP El Realón” también incluida en el Anejo 10 del Plan Hidrológico (medida
08M0430). Dicha medida consiste en la construcción de una balsa de agua bruta con el fin de lograr una cierta
regulación del volumen de entrada a la ETAP desde el Canal Júcar-Turia que prevenga episodios puntuales de
contaminación y mejore así los pretratamientos de desinfección, y permita optimizar el nivel de garantía.
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Por ello, se somete a aprobación la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
El Ayuntamiento de Silla manifiesta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de
España su apoyo a la ejecución de las actuaciones necesarias para el desarrollo de las medidas 08M0559 y 08M0430
contempladas en el programa de medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, y que tienen
por objeto la reducción de la vulnerabilidad y la mejora de la garantía de suministro de agua bruta a las plantas de
tratamiento de agua potable del Área Metropolitana de València, para que las mismas se incluyan dentro del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y el nuevo Fondo de Recuperación Next
Generation de la Unión Europea, actualmente en desarrollo»

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los miembros presentes, con diecisiete (17) votos a favor (12 PSOE, 3
PP, 1 COMPROMÍS, 1 EUPV-SE) APRUEBA la moción presentada por los grupos municipales PSOE, PP y
COMPROMIS sobre el respaldo a la ejecución de las medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar.
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3.10 Moció presentada pel Grup Municipal Compromís Silla sobre el tancament de la Central Nuclear de
Cofrents.
Es dona compte del contingut i de la motivació de la moció presentada pel Grup Municipal PP que es trasllada
literalment:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Hi ha nombroses raons per a abandonar com més prompte millor la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear. Les
principals raons son la perillositat i caràcter contaminant inherent a tot el seu procés, el ser una energia excessivament
costosa i que, actualment, estem en disposició de prescindir d'ella sense posar en perill l'abastiment d'energia elèctrica.
És una industria del segle passat, que no té cabuda en el nostre món modern. Si parem atenció als objectius de
desenvolupament sostenible de l'ONU (ODS), veiem que aquesta indústria xoca de ple contra l'objectiu número 7
(energia assequible i no contaminant) i l'objectiu número 13 (acció pel clima), ja que la seua explotació, si s’estudia en
conjunt, genera molt més emissions de gasos d'efecte d'hivernacle que les energies renovables.
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L'extracció, enriquiment i transport d'urani (combustible nuclear) genera nombroses quantitats de gasos d'efecte
d'hivernacle. A més, el procés industrial d'enriquiment del combustible nuclear és molt contaminant. El procés industrial
té un rendiment penós donat que només es crema una xicoteta part del combustible i la resta és altament radioactiva;
finalment, no tenen resolt què fer amb aquestes deixalles, que han d'emmagatzemar-se durant centenars de milers
d'anys. L'emmagatzematge és perillós perquè no es pot assegurar l'estanquitat d'una infraestructura artificial durant
tants anys. L'alt cost de l'emmagatzematge dels residus l'hauran de pagar les generacions futures, tant a nivell de cost
econòmic com ambiental o de perillositat per a la salut. És absolutament injust deixar aquest llegat als nostres fills i filles.
Al llarg dels pocs més de 65 anys d’ús civil de l’energia nuclear, hi hagut diferents accidents de diversa importància, que
ocorren amb una freqüència molt major del que els experts havien previst; en especial, dos considerats els més greus
de la seua curta història (nivell 7 a l’escala Escala Internacional d'Accidents Nuclears): Txernòbil, en 1986, i Fukushima,
en 2011, inclosos entre els grans desastres mediambientals de la història. El primer vinculat a errors humans durant el
manteniment, amb una evacuació de 135.000 persones en un radi de 30 Km (sense comptar prop dels 500.000
liquidadors que varen ser usats per netejar la zona i impedir que el desastre fos més gran), i el segon vinculat a un
terratrèmol de magnitud 9 i un tsunami posterior de 14 m d’altura, sent evacuades més de 150.000 persones i 20 Km de
radi d’evacuació, sense comptar amb els isòtops radioactius que varen ser alliberats a l’atmosfera i els oceans. Tot i que
els experts encara no s’han posat d’acord amb el número total de víctimes, ni els efectes letals sobre el medi ambient i
la vida del planeta, és evident que aquests greus efectes perduraran a llarg termini; en Txernòbil, moriren els boscos 4
Km al voltant de la central nuclear, i en 30 Km al voltant es va produir un augment de la mortalitat de plantes i animals,
SECRETARIA
Pl. del Poble, 1 ▪ 46460 SILLA (l’Horta Sud) ▪ Tel. 961219790 ▪ secretaria @silla.es ▪ www.silla.es ▪ CIF P4623200E

61

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA MDZU 4HWH XVQK 2D2W

Acta Ple 30-03-2021. M03 - SEFYCU 2664534
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 61 de 68

EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
28/04/2021 9:30

FIRMADO POR

així com pèrdues en la seva capacitat reproductiva, afectant a àrees de 13 estats i més de 160.000 Km2 (principalment
en zones de Rússia, Bielorússia, Ucraïna, però també en Suècia, Finlàndia, Àustria, Noruega, Bulgària, Suïssa, Grècia,
Eslovènia, Itàlia i Moldàvia, en menor escala).
En el nostre cas, la central nuclear de Cofrents, va començar a funcionar en 1984, i la seua prolongació vital que es
pretén ara fins al 2031, suposa un risc inassolible per a la població de la Ribera i del País Valencià. No hem d’oblidar, a
més a més, que la Vall de Cofrents-Aiora té una sismicitat històrica, i que d’errors humans o de desastres naturals (cada
volta més freqüents en aquesta era antropocèntrica i d’emergència climàtica), poden donar-se, i es podria produir
accidents de nivell màxim.
Un accident a la Central Nuclear afectaria a un àrea poblada per més de 2.300.000 d’habitants de les comarques de
l’Horta i València, de les Riberes, La Safor, La Costera, la Vall d’Albaida, La Foia de Bunyol, La Canal de Navarrés o
Aiora-Cofrents, en conjunt un territori de més de 8.000 quilòmetres quadrats (més d’una tercera part de la superfície i
quasi la meitat de la població valenciana). Si ampliem el cercle a un centenar de quilòmetres de radi, gens desgavellat
tal i com s’han donat els altres accidents, la població afectada en major o menor mesura pujaria per damunt dels
4.000.000 habitants (més del 80% valenciana) i més de 15.000 quilòmetres quadrats (2/3 parts del territori), incloent les
principals poblacions (València, Alacant, Elx, Gandia, Alzira, Alcoi, Xàtiva, Ontinyent, ...).
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No cal un accident tan greu com el de Fukushima per a tindre conseqüències nefastes: una fuita de gas radioactiu o
isòtops a través dels conductes de refrigeració, contaminaria de radioactivitat el Xúquer aigües avall de la central
nuclear (amb la que es refrigera, precisament), afectant tots els cultius dels regadius de les Riberes, l'Albufera i l'aigua
d'aixeta de tota la zona de la Ribera i València, entre altres. Ens podem imaginar la situació d’inseguretat econòmica i
comercial o d’alarma sanitària i social que es produiria davant d’aquests escenaris no improbables, amb afeccions a
l’aigua, alimentació, agricultura, ramaderia, indústria, turisme, etc.
Existeix una gran incertesa sobre l'efecte del canvi climàtic en les centrals nuclears perquè han de refredar-se
constantment per a controlar la reacció nuclear en cadena. Els accidents succeeixen en cas de fallada de refredament.
Durant l'onada de calor de 2003, la meitat dels reactors nuclears francesos van haver d'apagar-se amb urgència, el que
s’ha tornat a repetir a 2019. D’altra banda, si patim una onada de fred de les mateixes característiques que la de Texas
al febrer de 2021, es podrien gelar les canonades i tindre molts problemes per al subministrament d'aigua per a refredar
els reactors nuclears.
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Davant l’emergència climàtica, les centrals nuclears suposen un tap a la transició energètica cap a un sistema basat en
generació renovable, que és molt més eficient i barata a la lluita contra el canvi climàtic. Com demostra l’estudi de
Benjamin K. Sovacool et al., publicat a la revista Nature a octubre de 2020, els sistemes elèctrics no poden apostar
simultàniament per les renovables i la nuclear per lluitar contra el canvi climàtic. Al mateix estudi, ens descobreix a més
que l’energia provinent de centrals nuclears a gran escala no tendeixen a associar-se amb emissions de carboni
significativament més baixes, mentre que les energies renovables sí que ho fan.
Per últim, tenim la qüestió de la dependència del model: el combustible nuclear és importat per països que sovint són
inestables o estan en guerra. El combustible nuclear (urani) tampoc és renovable i s'esgotarà gradualment.
Podem fer, així, una llista detallada de totes les raons pel que cal tancar la central nuclear de Cofrents:
1.

Per raons de seguretat i perillositat dels residus:


Els danys directes i indirectes durant la quantitat d’anys que estaria la contaminació radioactiva present no
es podrien compensar de cap manera. Cofrents té 37 anys de vida útil, mentre que Iberdrola pretén
estendre el funcionament de Cofrents fins als 46 anys, si prorroguem l'activitat fins al 2031, molt per
damunt del període de vida per al qual es va dissenyar la seua instal·lació. A Alemanya les centrals
nuclears estan sent tancades amb una mitjana de 32-33 anys d'antiguitat. Cofrents és una central vella i
obsoleta, amb un reactor similar que el de la clausurada Garoña o la sinistrada Fukushima. Amb els anys i
les dures condicions de funcionament (alta pressió, temperatura i radiació), els materials poden trencar-se
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2.

Per raons econòmiques i laborals:
 En una notícia del diari Levante-EMV publicada el passat 24 de febrer de 2021 s'explica que “Cofrents
entra en pèrdues per l'estirada de les renovables i els impostos" i que "La patronal adverteix que els preus
del mercat elèctric no han cobert els costos operatius i exigeix una reducció fiscal". D'altra banda es
coneixen els beneficis de l'any de la pandèmia de les elèctriques, "que alguns han multiplicat per huit
l'any 2020". Cal aturar com més prompte millor aquesta indústria costosa que sembla obeir a la llei de
"privatitzar els beneficis, socialitzar els deutes", en contra del bé comú, inclús a costa dels nostres
impostos i del cost d’electricitat de les nostres indústries, empreses i llars, que paguen més del que seria
normal.
 Les piscines de residus tòxics estan al 100% de la seua capacitat. Continuar l'activitat de la central
obligaria a construir noves infraestructures costoses per a emmagatzemar els residus radioactius, i a
deixar-los per a generacions futures.
 En cas de desastre paga l'estat (amb els nostres impostos), no les asseguradores. Les companyies
asseguradores només cobreixen un risc de 1.200 milions d'euros, per damunt d'aquesta xifra, un accident
el pagaria l'estat. Fukushima ja ha suposat 120.000 milions d'euros. Imaginem-nos les despeses per
descontaminar els nostres rius, aqüífers, boscos, platges, camps de cultiu, granges, indústries, carreteres
o pobles. Així mateix, els costos de gestió dels residus no estan prou aprovisionats per les empreses,
donada la seua llarga durada i difícil gestió, pel que al final també seria l'estat (nosaltres) qui hauria de ferse càrrec dels costos en última instància.
 La indústria nuclear de la central de Cofrents no pot competir ja en costos i capacitat de generació
amb les renovables que produïm al territori peninsular. Benjamin K. Sovacool et al. a l’estudi de Nature
arriba a la mateixa conclusió: és molt més eficient des del punt de vista econòmic apostar per les
renovables.
 Tancar la central de Cofrents suposarà una millora de l'ocupació. S’ha de tindre en compte que el
tancament és irremeiable, i ara el context socioeconòmic és especialment avantatjós a les energies
renovables: la substitució de l'energia generada per la central nuclear de Cofrents per renovables
suposarà la generació de fins a 10 vegades més llocs de treball que els que genera actualment la central,
amb una legislació i política europea clarament favorable que cal aprofitar. A més, quan la central tanque,
una part dels seus treballadors seguiran treballant durant el període de desmantellament de la central, que
durarà dècades. És més, l'impacte socioeconòmic del tancament de les centrals i la seva substitució per
renovables és clarament favorable, segons un estudi de la Universidad Pablo de Olavide (Cámara,
Martínez i Rodríguez, 2018). Només el desmantellament d'una central nuclear pot suposar un impacte
socioeconòmic més gran que el de la mateixa central en funcionament, com va passar en el cas de
Vandellòs I.

3.

Per raons de transició energètica i d’emergència climàtica:
 Benjamin K. Sovacool et al. a l’estudi de Nature indica que cada tecnologia demanda unes característiques
dels sistemes elèctrics diferents, i per tant són incompatibles en l'estratègia de lluita contra el canvi
climàtic. És més, cap estat ha aconseguit una reducció significativa de les seves emissions apostant
per l'energia nuclear, però sí que ho han aconseguit diversos apostant per produir la seva electricitat amb
energies renovables. Comptant l'impacte de tot el cicle de funcionament d'una central nuclear, la producció
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amb més probabilitat com ja va ocórrer a Cofrents amb una vàlvula que va provocar la seua parada no
programada (urgent) en 2017.
A les empreses elèctriques que gestionen la central no els importa generar residus radioactius perquè
d'això s'encarrega ENRESA. ENRESA és una entitat pública empresarial espanyola que té com a missió
fer-se càrrec de la gestió dels residus radioactius que es generen al país, així com del desmantellament de
les instal·lacions nuclears. Allargar la vida de la nuclear fins a 2030 suposaria afegir al voltant de 300 tones
de residus radioactius d'alta intensitat. Qui assumirà el cost de gestió i custòdia d'aquests residus? Els
ciutadans per suposat.
El risc sísmic en la zona on està situada la central i la presència de preses són factors que incrementen la
probabilitat d'accidents, sobretot en la situació actual de clima inestable.
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4.

Per ser innecessària i per sobirania energètica:
 La central nuclear de Cofrents tan sols genera en torno a 1 GW. El pic màxim de consum horari mai ha
arribat als 50 GW; a Espanya la potència instal·lada està entorn als 110 GW. Com va demostrar l'informe
de la Universitat de Comillas encarregat per Greenpeace, es poden tancar totes les centrals nuclears a
Espanya sense conseqüències per al subministrament elèctric. Tan sols cal una bona planificació i gestió
del desmantellament. La producció de vent i del sol ja supera àmpliament la producció nuclear, i en
pocs anys, simplement complint part dels objectius de renovables del Pla Nacional Integrat d'Energia i
Clima la pot substituir fàcilment. Això sense comptar amb la reducció de la demanda deguda a la
pandèmia i la seva crisi econòmica consegüent (cal recordar que durant el primer confinament les nuclears
van haver de baixar la seva producció considerablement) i la reducció encara més gran que es pot
aconseguir aplicant mesures d'estalvi i eficiència energètiques. De fet, són les inversions en aquestes
mesures una de les vies assenyalades per la UE com a prioritàries per a l'acceleració de la transició
energètica i per a la sortida de la crisi econòmica.
 Les centrals nuclears tampoc són necessàries com a energia de suport per a quan no hi hagi vent i
sol simultàniament (cosa que passa rarament). Per a la flexibilitat que necessiten les renovables, la
rigidesa de la nuclear és absolutament incompatible. A més les centrals nuclears espanyoles no tenen (ni
està prevista la inversió) seguiment de càrrega, de manera que aquesta necessària flexibilitat per a
l'evolució de les renovables mai vindrà des de la producció nuclear. Aquest paper de flexibilitat el pot
realitzar (ho està fent ja) l'energia hidroelèctrica i també hi ha disponibles altres energies renovables de
producció gestionable, com la biomassa i la termosolar amb emmagatzematge tèrmic. D'aquestes energies
ja es disposen d'algunes instal·lacions, però a més, tenen un gran potencial d'expansió. I es compta també
amb l'emmagatzematge d'energia, una tecnologia que està madurant extremadament ràpid, especialment
mitjançant centrals hidroelèctriques reversibles, producció i emmagatzematge d'hidrogen verd i amb
bateries.
 La substitució de l'energia generada per la central nuclear de Cofrents per renovables augmentarà la
nostra sobirania energètica. Tant les mines d'urani, com les instal·lacions per a la seua purificació,
conversió i enriquiment, es troben fora d'Espanya i en molts casos, en països geopolíticament inestables.
En canvi, les energies renovables són autòctones tant en recurs, com en tecnologia (és un dels pocs
sectors en què Espanya és tecnològicament capdavantera). Per això substituir l'energia nuclear per
renovables suposarà un augment del grau d'autosuficiència i independència energètica del nostre territori,
amb totes les conseqüències geoestratègiques que això suposa.

5.

Per acord polític i coherència: Hi ha un Acord de les Corts Valencianes perquè no es prorrogue
l'activitat a Cofrents més enllà de 2021.
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d'un Kw/h nuclear suposa una emissió mitjana de 66 grams de CO 2-eq, més alta que les energies
derivades del vent i solar fotovoltàica, el que desmenteix encara més que l'energia nuclear siga solució per
al canvi climàtic.
Els boscos i ecosistemes afectats al territori valencià i limítrofs, cas d’una fuita o un accident, seria
enorme. Amb vent de ponent, bastant comú, el isòtops viatjarien per les dos Riberes i comarques veïnes.
A més, el riu Xúquer, els seus ullals i l’Albufera i altres ecosistemes naturals.
Cofrents ha de tancar ja perquè necessitem l'aigua que consumeix. Cofrents és el major consumidor
3
d'aigua de tota la Comunitat Valenciana. Té assignada fins a 32 Hm d'aigua a l'any, l'equivalent a 10.500
3
piscines olímpiques, evaporant en torn a 20 Hm /any, i tornant al riu la resta en forma d’aigua calenta al riu
Xúquer, que es veu afectat per aquesta pujada de temperatures. L’aigua usada és la del curs alt del
Xúquer, de la millor qualitat. En un context de canvi climàtic accelerat, en el qual la regió mediterrània està
sent especialment afectada, els models indiquen que la temperatura i els requeriments hídrics ja han
augmentat i ho faran encara més en el futur, mentre que la precipitació, l'escolament superficial i la
recàrrega d'aqüífers estan descendint des de ja fa dècades. Per això necessitem urgentment aquesta
aigua que ara consumeix la central de Cofrents per a beure, regar i mantenir un cabal ecològic del Xúquer.
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Per tot això, presentem al Ple de l'Ajuntament de Silla la proposa d'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar al Govern de l’Estat Espanyol el deteniment immediat d'activitats de producció d'energia elèctrica
de la central nuclear de Cofrents.
SEGON.- Sol·licitar al Govern de l’Estat Espanyol que comence el desmantellament de la instal·lació durant aquest
mateix any, per a continuar donant llocs de treball a la població local.
TERCER.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que demane al Govern central el compliment dels Acords aprovats per
les Corts Valencianes, demanant el tancament en 2021 de la central nuclear de Cofrents, i l’aposta per un altre model
energètic més segur i sostenible.
QUART.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat i al Govern central que, aprofitant la Llei del Canvi Climàtic i els Fons de
reconstrucció (Next Generation), planifique inversions i projectes adequats, fonamentalment per a la comarca de
Cofrents-Aiora i també a la resta del territori valencià, apostant per una transició energètica, econòmica i ecològica
adequada. Així, es formarien en primer lloc els treballadors de la central i els que indirectament depenguen d’ella, tant
en energies renovables com en altres activitats compatibles amb el incomparable entorn agrari, cultural i natural que
hem heretat, i que han d’heretar les nostres filles i fills.»
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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 COMPROMÍS de
tancament de la Central Nuclear de Cofrents.

3.11. Moción grupo municipal PP «Instar al Gobierno de España a rebajar el IVA a los servicios de peluquería y
asociados»
Se da cuenta del contenido y de la motivación de la moción presentada por el Grupo Municipal PP que se traslada
literalmente:
«D. IGNACIO VENTURA GARCIA como concejal del Grupo Municipal Partido Popular en el Ayuntamiento de Silla, al
amparo de lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la Ley
8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, y el Real Decreto 2568/1986, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, eleva al Pleno de la Corporación para su debate, la siguiente
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PROPUESTA DE ACUERDO PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A PROCEDER A LA BAJADA DEL TIPO
GENERAL DEL IVA DEL 21% AL TIPO IMPOSITIVO DEL 10% PARA LOS SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y
ASIMILADOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los establecimientos de peluquería son un sector importante y numeroso en Silla. En su gran mayoría -por no decir en
su totalidad- son pequeños negocios regentados por uno o dos trabajadores autónomos.
La situación económica actual derivada de las continuas restricciones sufridas como consecuencia de la pandemia del
coronavirus, ha provocado que los salones de belleza y centros de imagen personal, se encuentren en una situación
comprometida, provocada por el cierre derivado del estado de alarma durante la primera fase de la pandemia y la
posterior bajada de afluencia de clientes, así como, por las reducciones de aforo impuestas por las autoridades
sanitarias para estos y otros centros abiertos al público.
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Esta situación ha llevado a muchos salones a realizar ajustes en los precios de los servicios que prestaban y, en
consecuencia, a aceptar la disminución de sus beneficios con la finalidad de paliar la caída de clientes, intentando
seguir con sus negocios y mantener así los puestos de trabajo, sin olvidar la repercusión que a su vez tiene, como daño
colateral, en otros sectores relacionados como empresas de suministro de productos, de aparatología, de mobiliario, y
todo tipo de proveedores que les asisten en su día a día laboral.
El sector de la peluquería y la imagen personal, es importante tanto en el ámbito económico como social ya que forma
parte del tejido empresarial local y está compuesto por pequeños empresarios y emprendedores que mantienen un
número importante de empleos.
En Silla, es una amplia mayoría los centros de belleza regentados por mujeres, suponiendo una salida laboral activa de
gran calado y peso a nivel local, así como, en muchos casos la única fuente de ingresos familiar debido a las
consecuencias laborales que estamos sufriendo todos desde la irrupción del Covid19 en nuestra sociedad.
En un momento como en el que nos encontramos donde las cifras de paro, en nuestro municipio, en el sector servicios
es del 69,20% -a fecha 28 de Febrero de 2021- y concretamente, el paro femenino ronda el 57%. Resulta de vital
importancia revitalizar o al menos tratar de apoyar desde nuestra posición de representantes públicos a este sector tan
importante dentro del engranaje económico de silla.
Desde el sector afectado, se habla de que a nivel nacional, en los próximos meses, pueden desaparecer el 40 % de los
salones de peluquería y estética, lo que supone unas 20.200 pymes, que provocaría una pérdida en la recaudación del
Estado de 145 millones de euros.

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
28/04/2021 9:42

FIRMADO POR

Es por todo ello por lo que se propone al Pleno de la Corporación Municipal, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
ÚNICO.- Instar al Gobierno de España a reducir el IVA del 21% que soportan los servicios de peluquería y asimilados y
situarlo en el tramo impositivo del 10%.»

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los miembros presentes, con diecisiete (17) votos a favor (12 PSOE, 3 PP,
1 COMPROMÍS, 1 EUPV-SE) APRUEBA la moción presentada por el grupo municipal PP de instar al Gobierno de
España a rebajar el IVA a los servicios de peluquería y asociados.
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3.12. Moción grupo municipal PP «Recortes en las transferencias a los Ayuntamientos para combatir la
violencia de género enmarcada en el Pacto de Estado de Violencia de Género»
Se da cuenta del contenido y de la motivación de la moción presentada por el Grupo Municipal PP que se traslada
literalmente:
«D. IGNACIO VENTURA GARCÍA, Portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Silla y en aplicación de
los artículos 91.4 y 97 del ROF, presentan la siguiente Moción relativa a los recortes en las transferencias a los
ayuntamientos para combatir la violencia de género enmarcadas en el Pacto de Estado de Violencia de Género para su
inclusión y debate en el Pleno Ordinario de esta Corporación:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Basándose en la necesidad de combatir y erradicar de nuestro país todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o perjuicio
económico para la mujer, tanto en la vida pública como en la vida privada se aprobó en 2017 el Pacto de Estado en
materia de Violencia de Género, fruto del consenso político y la implicación de todas las administraciones.
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El propio Pacto de Estado establece que el Gobierno de España, acordará con la FEMP u otras asociaciones de
municipios en el conjunto del Estado, los programas que deberán llevarse a cabo y, a tal fin, los Presupuestos
Generales del Estado garantizarán los fondos necesarios vía transferencias a los ayuntamientos.
Con el Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género se habilitó a las entidades locales a que pudiesen llevar a cabo actuaciones para combatir la
violencia de género, así como se establecieron los criterios acordados para la distribución de los fondos destinados al
cumplimiento del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Pero con el Real Decreto 1.023/2020, de 17 de noviembre se han modificado los criterios de reparto de los fondos para
los municipios dando prioridad a aquellos municipios incorporados al sistema de seguimiento integral en los casos de
violencia de género (VioGén) así como a aquellas administraciones locales adheridas al servicio telefónico de atención y
protección ATENPRO.
Desde la FEMP se ha constatado que este cambio de criterio ha ocasionado un problema importante a muchísimos
municipios calificando la modificación de parcial, poco estudiada y nada consensuada que, además, no va acompañada
de un incremento de los fondos. Ha supuesto una drástica reducción económica para muchos ayuntamientos que pone
en peligro la continuación (en algunos casos la eliminación) de servicios imprescindibles para combatir la violencia de
género que están sustentados con estos fondos.

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
28/04/2021 9:42

FIRMADO POR

La resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género pone
de manifiesto el recorte que ha supuesto para nuestros municipios las transferencias de fondos del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género con los nuevos criterios.
La Comunitat Valenciana ha pasado de recibir 2,7 millones de euros a tan solo 1,7 millones para los municipios
valencianos, lo que supone un recorte de más del 36%. Una decisión totalmente lesiva para los ayuntamientos de
nuestra Comunitat pero sobre todo para las mujeres que sufren violencia de género y que precisan de la continuidad de
los programas implantados en sus municipios.
No se puede retroceder en la lucha contra la violencia de género con decisiones apartadas del consenso y del
compromiso adquirido en la aprobación del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Silla presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
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1.

A manifestar al Gobierno de España el rechazo a la nueva distribución para el ejercicio 2020 de los fondos
destinados a las Entidades Locales para el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
que ha supuesto una disminución del 36,87% para los municipios de la Comunitat Valenciana respecto a los
fondos asignados en 2019.

2.

A instar al Gobierno de España a adoptar las medidas oportunas para aumentar dichas transferencias y a
iniciar una revisión de consenso con el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
que garantice que los municipios reciban los recursos necesarios para combatir la violencia de género.

Que del grado de cumplimiento de esta moción se dé cuenta en este Pleno en el plazo máximo de 3 meses.»

El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría de los miembros presentes, con trece (13) votos en contra (12 PSOE, 1 EUPVSE), tres (3) votos a favor (3 PP) y una (1) abstención (1 COMPROMÍS), DESESTIMA la moción presentada por el
grupo municipal PP de Recortes en las transferencias a los Ayuntamientos para combatir la violencia de género
enmarcada en el Pacto de Estado de Violencia de Género.
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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.

El regidor del grup municipal EUPV, Valentín Mateos, manifesta que els ha arribat per part d’un veí el fet de que alguns
camins rurals estan tancats i pareix ser que tenen la conformitat de l’Ajuntament. Demana una explicació.
Continua exposant respecte a la convocatoria comissió de seguiment de l’aigua, que no els pareix bé que se convoque
sense complir el temps amb la suficient antelació. Per altra banda, repecte als plens confirma que han demanant
desures per a que els grups puguen intervenir, i es deuria plantejar tornar a realitzar els plens de manera
semipresencial.

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
28/04/2021 9:42

FIRMADO POR

L’Alcalde respon que l’última recomanació és que siguen per videoconferència i que en espais tancats no siguen més de
quatre persones. En la seua opinió, fins que no estigam un poc millor, la seua posició va a ser per videoconferència.
Continua contestant respecte a la convocatòria que es pren nota i informa que respecte als camins respon el Regidor
d’Agricultura, Felipe García.
El Regidor d’Agricultura, Felipe García informa que amb el vedat de caça es tanquen tots els camins i quan acaba es
tornen a obrir, encara que sí que es veritat que alguns motors es tanquen perquè hi ha robatoris.
La regidora del grup municipal COMPROMÍS, Ráquel Sánchez, manifesta que li ha sorprès els amarraments del Canal
del Port i confirma que ho preguntarà per escrit. Continua diguent que vol felicitar a Laura Millan per els premis del
comerç en valencià; un prec, servei de dependència, que es destinen més recursos i agrairia que es pose solució a
aquest problema. Per altra banda proposa justificar les assignacions dels grups politics dels anys 2019 i 2020.
La regidora del grup municipal PP, Cristina Antón Zaragozá, respecte al pla de vacunació pregunta si hi ha alguna
informació i quanta gent hi ha vacunada en Silla. Continua exposant que encara no ha rebut informe COVID. Respecte a
l’informe de dependència, quants poden sol.licitar responsabilitat patrimonial.
La regidora de Benestar Social, Trinidad Martínez contesta respecte a aquesta última qüestió que no li ho pot dir en eixe
moment i que ho comentarà amb la Tècnica Municipal.
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L’Alcalde respon respecte a l’informe COVID que ja està elaborat i que quan el tinga el farà arribar. Respecte a la
vacunació exposa que no es tenen dades a l’Ajuntament i informa que s’està preparant la Nau per portar a terme la
vacunació massiva allí.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Sense més assumptes a tractar, l’alcalde alça la sessió i, perquè hi conste, estenc aquesta acta.
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