EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
Lloc: Casa Consistorial (Sala de Plens)
Data: 24 de novembre de 2020
ASSISTENTS:

Sessió núm.: 13/2020
Hora: 20:00 a 00:40 h

President: Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)

Regidors i regidores:

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
04/01/2021 14:12

FIRMADO POR

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

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

Secretària general: Paz Zaragozá Campos
Interventora: Manuela Montero Mouriz

Regidors absents / Regidores absentes

Regidora del grup municipal COMPROMIS MUNICIPAL
Raquel Sánchez Grande (portaveu)

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

A Silla, al lloc, la data i l’hora indicats, es reuneixen les persones relacionades, en la condició que per a cadascuna s’hi
assenyala, per tal de realitzar la sessió prèviament convocada. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats
sense figurar en la convocatòria, són els del següent
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1. DECLARACIÓ DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA: 25
NOVEMBRE 2020.
2. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: ORDINARIA [27-10-2020.M11]; EXTRAORDINARIA [03-112020.M12]; APROVACIÓ.
3. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
3.1. Decrets d’Alcaldia: del núm. 1.176, d’1 d’octubre de 2020 fins al núm. 1.322, de 30 d’octubre.
Resolucions SEGRA: de la núm. 1 de 28/10/20 fins a la núm. 2 de 29/10/2020.
3.2. Actes de la Junta de Govern Local: M30/2020 (16-10-2020) fins a la M33/2020 (06-11-2020).
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4. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
4.1. Compte General 2019: aprovació
4.2. Donar compte:
 Rendició trimestral pressupost 2020. Tercer trimestre 2020.
 Període Mitjà de Pagament. Tercer trimestre 2020.
 Morositat. Tercer trimestre 2020.
 Seguiment Pla d’Ajust. Tercer trimestre 2020
4.3. Donar compte de la rendició d’ informació sobre el cost efectiu de serveis de EE.LL, de l’exercici 2019.
4.4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de la base d’execució 47 del pressupost 2020 (romanent
de tresoreria).
4.5. Sol•licitud Pròrroga Pla Municipal de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius 2017-2020.
4.6. Calendari de festes locals 2021. Aprovació
4.7. Tramitació diploma de jubilació. Iniciació.
4.8. Aprovació inicial de l’ordenança ajudes al transport d’estudiants.
4.9. Decret 1385/2020, d’11 de novembre, Pla de Contractació de l’Ajuntament de Silla 2021: aprovació ~
donar compte.
4.10. Moció presentada pel grup municipal PP d’otorgament del premi Porrot d’Honor Ciutat de Silla.
4.11. Moció presentada pel grup municipal PP per a exigir més recursos per als centres d’atenció primària.
4.12. Moció de la Sèquia Reial del Xúquer sobre les obres de modernització de la Sèquia Reial del Xúquer
(reg a goteig)
4.13. Moció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de reconeixement i suport a tot el sector
agroalimentari valencià
4.14. Moció del grup municipal Compromís per Silla de reconeixement i suport al Consell Local Agrari.
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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.»
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La secretària proposa que efectuen la votació els portaveus del grups polítics, entenent-se el sentit del vot, el mateix que
de la resta de membres del mateix grup. Tots els regidors manifesten la seua conformitat.

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. DECLARACIÓ DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA: 25 NOVEMBRE
2020.
Es dóna compte del contingut de la moció presentada pel Grup Municipal PSOE sobre el 25 de Novembre Dia
Internacional per l’eliminació de la violència contra la dona, la qual es transcriu literalment.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.
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«MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA
25 NOVEMBRE 2020
Per unanimitat dels grups polítics que integren l’FVMP (PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PP, EUPV i CIUDADANOS) s'ha
aprovat següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana amb la
finalitat que s'adopte pels seus respectius plens.
Sra. Carmen Giner Zaragozá , regidora del Grup Municipal PSOE en l'Ajuntament de Silla en el seu nom i representació,
mitjançant el present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la MOCIÓ següent:
Amb ocasió de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra la dona,
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reitera el seu compromís amb la lluita contra la violència que
s'exerceix contra les dones, pel sol fet de ser-ho i contra els seus filles i fills, i alerta sobre els riscos que amenacen a les
polítiques d'igualtat.
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De manera global, estem vivint un moment històric en el que els esforços per frenar la propagació de la COVID-19
obliguen a mesures de confinament que han posat i continuen posant en perill a les dones i als seus filles i fills, i
augmenten el poder i control dels que converteixen les llars en llocs insegurs.
És urgent combinar les mesures que busquen alentir la propagació del virus i la capacitat de resposta de les sistemes
de salut amb la erradicació de les conductes que reprodueixen i perpetuen la desigualtat i amb la protecció de qui
pateixen les seues conseqüències.
La pandèmia que assola mundialment a una població espantada i immersa en la incertesa està aprofundint la bretxa de
gènere tant en l'ús de recursos públics com en l'accés a l' ocupació, ampliant les dificultats de equilibri entre la vida
personal, professional i familiar i dificultant la independència econòmica de les dones.
La crisi sanitària ha posat de manifest la vulnerabilitat de nostre sistema sanitari i de protecció social generant un fre a
les polítiques transformadores impulsades durant l'última dècada i posant en risc els avanços aconseguits i en matèria
de igualtat.
Un risc que pot obstaculitzar o fer retrocedir els drets de igualtat aconseguits al nostre país i repercutir negativament els
seus efectes sobre les polítiques i avanços de igualtat.
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Aquest desafiament passa per aconseguir una forta cooperació i associació entre governs i organitzacions de la societat
civil que garantisca que la igualtat de gènere i els drets de les dones continuen a la agenda política com a factor
essencial per fer front a la crisi de l' COVID-19 , a curt termini, i com elements clau per afavorir la recuperació social,
econòmica i sanitària de totes les persones a nivell global, a llarg termini.
És per això, que l'atenció i la planificació que han d'oferir els governs estatals, autonòmics i locals ha d'incorporar la
perspectiva de gènere i ser, a més, una resposta coordinada, directa i efectiva per a tots, fent un especial èmfasi en les
dones i les xiquetes.
En aquest context, les administracions públiques i els seus governs han de garantir la continuïtat en la prestació de
serveis i posar en marxa solucions innovadores que posen en valor una resposta coordinada i integrada que protegisca
els drets humans i la seguretat i recuperació de les víctimes del masclisme.
A la vista de l'exposat, els grups polítics que integren l’ FVMP; PSPV-PSOE, Compromís, PP, EUPV i Ciudadanos per
unanimitat proposem acordar:
I.
Convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumem a totes les veus que clamen
per un futur en igualtat.
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II.
Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com el
Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista i recordem la necessitat de continuar avançant en el seu
desenvolupament.
III.
Alertem sobre el perill de les polítiques de aïllament i confinament que suposen un augment dels nivells de
violència domèstica, sexual i de gènere, pel que requereixen una major protecció.
IV.
IV. Reivindiquem el determinant paper transformador de les Governs locals durant i després de la crisi de
COVID-19 a l'hora de construir economies i societats més igualitàries, inclusives i sostenibles.
V.
Recordem que és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones continuen a la agenda
política com a factor essencial per fer front a la crisi de l'COVID-19, a curt termini, i com a elements clau per afavorir la
recuperació social, econòmica i sanitària de totes les persones a nivell global, a llarg termini.
VI.
Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que garanteixen la continuïtat de les
polítiques dirigides a l'eliminació de les normes socials discriminatòries i el reforç de les programes de prevenció i lluita
contra la violència de gènere.
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VII.
Reclamem una resposta coordinada que integre la perspectiva de gènere com a fil conductor del disseny de les
solucions que frenen la crisi econòmica i social originada per la COVID.
VIII.
Demanem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen la igualtat de gènere en
l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial de les dones, com mesures per preservar la seua independència econòmica
i prevenir la violència de gènere.
IX. Manifestem la nostra preocupació per les altes taxes d'ocupació temporal de les dones que, unit a la destrucció i la
caiguda de l'ocupació adverteixen d'un perillós augment de la bretxa de gènere.
X. Denunciem la càrrega que suposa per a les dones les situacions de "confinament selectiu" en el àmbit escolar i
respecte a les persones dependents i les conseqüències que pot tenir per al desenvolupament òptim de la seua carrera
professional generant noves formes de violència social cap a elles basades en la reproducció de rols sexistes.
XI. Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat contra la violència de gènere i recordem la necessitat de
continuar avançant en el seu desenvolupament. XII. Exigim la transferència dels fons assignats per a l'exercici 2020 com
a mitjà per garantir la continuïtat de la senda de treball iniciada.
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XII. Exigim la transferència dels fons assignats per a l’exercici 2020 com a mitjà per garantir la continuïtat de la senda de
treball iniciada.»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-ES ACORDA estimar la moció presentada pel grup municipal PSOE sobre el 25 de Novembre
Dia Internacional per l’eliminació de la violència contra la dona, que ha quedat transcrita.

2. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: ORDINARIA [27-10-2020.M11]; EXTRAORDINARIA [03-11-2020.M12];
APROVACIÓ.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 27 d’octubre de 2020, i de l’esborrany de l’acta de
la sessió extraordinària del dia 3 de novembre de 2020 els quals s’han fet arribar als regidors i a les regidores amb
anterioritat a la sessió.
FIRMADO POR
EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
04/01/2021 14:12

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:
Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 27 d’octubre de 2020, i l’esborrany de l’acta de la
sessió extraordinària del dia 3 de novembre de 2020, sense introduir-hi cap esmena.

3. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
3.1. Decrets d’Alcaldia: del núm. 1.176, d’1 d’octubre de 2020 fins al núm. 1.322, de 30 d’octubre.
Resolucions SEGRA: de la núm. 1 de 28/10/20 fins a la núm. 2 de 29/10/2020.
3.2. Actes de la Junta de Govern Local: M30/2020 (16-10-2020) fins a la M33/2020 (06-11-2020).
La Presidència obri el punt i es produeixen diferents preguntes i contestacions en relació amb els Decrets d’Alcaldia i els
acords de la Junta de Govern Local, aprovades a l’Ajuntament.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.
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El regidor del grup municipal EUPV, Valentín Mateo Mañas, pregunta sobre l’estat de l’expedient que tracta el punt 2.4
(REQ 52-2018 MA: requeriment adopció mesures correctores per la mercantil INCUSA) de la JGL del dia 30 d’octubre
de 2020 (M32), vol ser coneixedor de quina es la posició de l’Ajuntament. Manifesta que vol sol.licitar a l’Ajuntament que
comprove amb altra empresa acreditada el compliment o no dels limits de contaminació acústica.
L’alcalde, Vicente Zaragozá, li contesta que aquest no és un tema polític, que és un tema tècnic.
El membres presents del Ple de l’Ajuntament queden assabentats.
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4. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
4.1 Cuenta General 2019: aprovación
Se da cuenta del contenido y de la motivación de la propuesta.
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.
Resultando que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 21 de julio de 2020 informó favorablemente la
cuenta general correspondiente al ejercicio 2019.
Resultando que la cuenta general se ha expuesto al público por plazo de quince días, mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia n.º 150, de fecha 6 de agosto de 2020 y durante el plazo de exposición y ocho días más
no se han presentado reclamaciones, reparos y observaciones.
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Considerando que el expediente de aprobación de la cuenta general ha seguido la tramitación establecida en la
legislación vigente mencionada.
Vista la Memoria de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019.
Visto el informe emitido por la Intervención municipal.
Considerando que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 y los documentos que la justifican, que se han
rendido y están conformes con los libros de contabilidad y el resto de los antecedentes documentales, de conformidad
con lo que dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- y las Reglas 50 y 51 de la Orden HAP/1781/2013,
de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, teniendo a la vista y
consultados todos los antecedentes que se han creído conveniente para mejor dictaminar respecto de los extremos a
que hace referencia la legislación citada.
Hay que tener en cuenta que, de conformidad con lo que dispone la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, la aprobación de la cuenta
es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere conformidad con las
actuaciones que en ella se contienen ni genera responsabilidad por razón de las mismas
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El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría de los miembros presentes, con doce (12) votos a favor (12 PSOE-PSPV), y
cinco (5) abstenciones (3 PP, 1 COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar las cuentas y estados que componen la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019, así
como sus anexos, presentada de conformidad con la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se
aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, y que está integrada por la cuenta de la propia Entidad
y la de su Organismo Autónomo “Conservatori de Música de Silla”.
SEGUNDO.- Aprobada la cuenta general que se rinda al Tribunal de Cuentas en la forma y con la documentación que
establece la normativa vigente.
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4.2. Donar compte:






Rendició trimestral pressupost 2020. Tercer trimestre 2020.
Període Mitjà de Pagament. Tercer trimestre 2020.
Morositat. Tercer trimestre 2020.
Seguiment Pla d’Ajust. Tercer trimestre 2020.

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.

INFORME DE LA INTERVENCIÓN
C U M P L I M I E N T O D E L A S OB L I G A C I O N E S T R I M E S T R A L E S D E S U M I N I S T R O D E I N F O R M A C I ÓN
D E L A L E Y 2 / 2 0 1 2 L O E P S F, D E S A R R OL L A D A P O R L A O R D E N H A P / 2 1 0 5 / 2 0 1 2 .
EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
04/01/2021 14:12
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I.

NORMATIVA APLICABLE

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

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

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

Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales.
 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

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

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente;
III. INFORME
PRIMERO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información
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De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y el desarrollo del mismo realizado por la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, este
interventor ha volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la “Oficina Virtual de las Entidades Locales”,
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/, correspondiente al tercer trimestre de 2020.
SEGUNDO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.
Para suministrar la información requerida, correspondiente al tercer trimestre de 2020, y a pesar de que la normativa no
exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, esta intervención considera
necesario la elaboración del presente informe, que resume la información volcada, los principales criterios de
estimación seguidos, y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al
cierre del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de
gasto.
Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la información, recoge en el
apartado 4 “Cierre del informe de evaluación y firma”, la necesidad de dar traslado al pleno de la Corporación del
resultado del informe de evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las medidas preventivas, correctivas y
coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, imponer a las entidades locales, cuando se apreciase un
riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al
cierre del ejercicio, y las limitaciones presupuestarias futuras que ello generaría.
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la Alcaldía, para que se proceda a su elevación
al pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos.

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
04/01/2021 14:12

FIRMADO POR

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

TERCERO.- Contenido de la información
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte de la que se recoge en el
artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se ha materializado en los formularios que ha diseñado la
Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, cumplimentados a través de la Oficina Virtual
antes citada.
Hay que destacar que durante este tercer trimestre sigue estando vigente el formulario relativo a los gastos COVID-19.
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID 19, en el artículo 51, establece un refuerzo en las obligaciones de
suministro de información económico financiera, que viene reflejado en dos formularios, Anexo II y Anexo III, los cuales
serán incluidos en la captura de los datos de las ejecuciones del presupuesto 2020.
Anexo I. Efectos COVID 19 en Gastos e Ingresos
Se trata de obtener los datos:
- Para cada programa/grupo de programa indicado y para cada capítulo de gastos 1, 2, 4, 6 y 7, en los términos
recogidos en el formulario, el nº de unidades (contratos y material), las obligaciones reconocidas, los gastos en las
cuentas no presupuestarias de acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, una estimación de
otros ajustes a devengo y el total de las obligaciones reconocidas en el programa/grupo de programa sin medidas por
COVID 19, acumulados a fin del trimestre considerado.
- Para cada concepto presupuestario de ingresos la minoración de los ingresos asociados directamente
con la aplicación de medidas COVID 19 acumulados al final del trimestre de referencia.
CUARTO.- Observaciones y explicación de los contenidos:
En relación a la información a suministrada y las previsiones de evolución de las ORN y los DRN al cierre del
ejercicio, se detalla los cálculos realizados en relación a la acreditación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria:
- Se ha tenido en cuenta el estado de ejecución del presupuesto, modificaciones de crédito previstas (aprobadas
inicialmente pero pendientes de aprobación definitiva) y se ha hecho previsión del cierre del ejercicio a fecha
31.12.2020.
QUINTO.- CONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 30.09.2020, el Ayuntamiento de Silla, ante una previsión a cierre
del ejercicio,
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La ejecución del Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y los entes dependientes que
prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en el
Presupuesto General del ejercicio 2020
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No cumplirá el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una necesidad de financiación al cierre del
ejercicio de -167.256,23€.
La deuda viva al final del periodo se sitúa en 5.814.732,07€.
No obstante, respecto al incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, se ha de tener en cuenta la SUSPENSIÓN DE
LAS REGLAS FISCALES en 2020 y en 2021, aprobada mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de
2020, al igual que han hecho otros países europeos. Se suspende así la senda y los objetivos de estabilidad aprobados
por el Gobierno en febrero y por el Parlamento en marzo.
El Gobierno solicitó al Congreso que apreciara si España se encuentra en una situación de emergencia que permita
adoptar esta medida excepcional contemplada en el art. 135.4 de la CE que dispone: «Los límites de déficit estructural y
de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o
situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la
situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los
miembros del Congreso de los Diputados», y en coherencia con dicho mandato, el art. 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que establece que
«Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de
catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de
las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o
social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Esta desviación temporal no
puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo».
El Pleno del Congreso lo avaló el 21/10/2020: El Congreso ha apreciado que España sufre una emergencia
extraordinaria que justifica la suspensión temporal de las reglas fiscales en 2020 y 2021.
Quedan, por tanto, suspendidos los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto. La suspensión de las
reglas fiscales no supone sin embargo que desaparezca la responsabilidad fiscal.
Esta situación excepcional se produce en el contexto de la activación de la conocida como cláusula general de
salvaguardia de la Unión Europea, clàusula introducida como parte de la reforma del «paquete de seis medidas» del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento llevada a cabo en 2011, que incorporaba las enseñanzas extraídas de la crisis
económica y financiera. En particular, dicha crisis puso de manifiesto la necesidad de introducir disposiciones
específicas en las normas presupuestarias de la Unión Europea para permitir que todos los Estados miembros pudieran
desviarse temporalmente de forma coordinada y ordenada de los requisitos normales en situaciones de crisis
generalizada causadas por una ralentización económica grave en la zona del euro o en el conjunto de la Unión Europea.
Dada la gravedad de la crisis económica que está provocando la pandemia, se estima, por primera vez desde su
introducción en 2011, que concurren las condiciones para la activación de la cláusula de salvaguardia general.
La activación de la cláusula general de salvaguardia implica que no se suspenden los procedimientos del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, pero permite a los Estados miembros posponer y dejar en suspenso la senda de
consolidación fijada con anterioridad a la crisis.
Por tanto, y en interpretación que de dicha suspensión establece la Secretaría General de Financiación Autonómica y
Local del Ministerio de Hacienda (Jornada de Estabilidad y Endeudamiento organizada por Cositalnetwork el 29 de
octubre de 2020), los efectos serán que ante desequilibrios al cierre del ejercicio no serán de aplicación las medidas
correctoras y coercitivas que establece la LOEPSF ni en 2020 ni en 2021.
Lo que se informa a los efectos oportunos.

Manuela Montero Mouriz, Interventora del Ayuntamiento de Silla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.1.b.6º
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y dentro del control interno permanente que se me
encomienda en virtud del art. 29.2 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local, en relación al
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ASUNTO: Cálculo del Período Medio de Pago a proveedores (PMP) correspondiente al TERCER trimestre del ejercicio
2020.
INFORMO
INFINFAN
PRIMERO.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera LOEPYSF-, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en
el sector público, después de disponer que las actuaciones de las Administraciones Públicas están sujetas al principio
de sostenibilidad financiera (art. 4 LOEPYSF), en su redacción dada por la LO 6/2015, de 12 de junio ,define ésta como
la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y
morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa
europea. Entendiéndose que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los
proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. Para el cumplimiento del principio de
sostenibilidad financiera las operaciones financieras se someterán al principio de prudencia financiera.
_
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El artículo 13 LOEPYSF establece la Instrumentación del principio de sostenibilidad financiera, que, por lo que respecta
al período medio de pago, dispone -en el apartado 6º- que las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo
medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, información relativa a la
previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa
sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de
gasto a la ejecución del plan de tesorería.
_
Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo
máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de
tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo
medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras
medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su
periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
El artículo 18.5 LOEPYSF dispone que el órgano interventor de la Corporación Local realizará el seguimiento del
cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.
_
En el caso de las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando el órgano interventor detecte que el período medio
de pago de la Corporación Local supera en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la normativa de
morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería de acuerdo con lo
previsto en el artículo 13.6, formulará una comunicación de alerta, en el plazo de quince días desde que lo detectara, a
la Administración que tenga atribuida la tutela financiera de las Corporaciones Locales y a la junta de gobierno de la
Corporación Local. La Administración que tenga atribuida la tutela financiera podrá establecer medidas cuantificadas de
reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que la Corporación Local
deberá adoptar de forma que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a
proveedores. Cuando sea la Comunidad Autónoma quien tenga atribuida la citada tutela financiera deberá informar de
aquellas actuaciones al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
_
Si aplicadas las medidas anteriores persiste la superación en más de 30 días el plazo máximo de pago previsto en la
normativa de morosidad se podrá proceder por el órgano competente de la Administración General del Estado, previa
comunicación de la Comunidad Autónoma en el caso de que ésta ostente la tutela financiera de la Corporación Local, a
la retención de recursos derivados de la participación en tributos del Estado para satisfacer las obligaciones pendientes
de pago que las Corporaciones Locales tengan con sus proveedores. Para ello, se recabará de la Corporación Local la
información necesaria para cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo a los
mencionados recursos.
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_SEGUNDO.- Mediante el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se desarrolla la metodología de cálculo del periodo
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo de aplicación a todas las entidades Locales (entidades del art. 2.1
LOEPYSF). Dicho Real Decreto ha sido recientemente modificado por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre.
Conviene destacar que el cálculo del periodo medio de pago a proveedores al que se refiere este real decreto no
modifica ni altera el plazo máximo de pago a proveedores que se establece en la normativa en materia de morosidad y
cuyo incumplimiento estará sujeto a lo establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y demás normativa aplicable, sin perjuicio de
que sirva como un elemento adicional que permita fomentar la reducción de los plazos para el pago a los proveedores
reduciendo el nivel de morosidad en las Administraciones Públicas en beneficio de los acreedores.
_
Respecto a las entidades del artículo 2.2 LOEPYSF, aparece regulado en la Disposición adicional tercera (Cálculo del
período medio de pago a proveedores de las entidades a las que se refiere el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril), de tal manera que este tipo de entidades distintas de las sociedades mercantiles, calcularán
trimestralmente, en el caso de entidades vinculadas o dependientes a una Corporación Local, su período medio de pago
a proveedores de acuerdo con la metodología establecida en este real decreto.
_
Esta información deberá ser comunicada por las entidades, el día siguiente a su publicación y de acuerdo con los
modelos tipo de publicación facilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la Administración a
la que estén vinculadas o de la que sean dependientes, quien también publicará esta información con la periodicidad
indicada en el apartado anterior.
_
TERCERO.- Para el cálculo del período medio de pago, el Real Decreto 635/2014, en la redacción dada por el Real
Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, establece las siguientes condiciones:
_
OPERACIONES SELECCIONADAS:
- Todas las facturas expedidas desde el 1/01/2014, que estén registradas en el registro de facturas de la Entidad Local.
- Las certificaciones de obras aprobadas a partir del 1/01/2014.
OPERACIONES EXCLUIDAS:
- Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administración Públicas en el
ámbito de la contabilidad nacional
- Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los pagos a proveedores.
- Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos, mandamientos de
ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o
administrativos.
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CUARTO.- La norma distingue entre un PMP global y un PMP de cada Entidad.
_
1º. Hay que entender que el PMP global, se trata de un PMP consolidado de todas las entidades que forman el
perímetro de consolidación de la Entidad Local correspondiente en términos de contabilidad nacional que estén
clasificados como Administraciones Públicas. Así, respecto al PMP global de la Entidad Local, la fórmula es la
siguiente:_
Período medio
proveedores

de

pago

global

a

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

Se entenderá por importe de las operaciones de la entidad el importe total de pagos realizados y de pagos pendientes
en los términos indicados a continuación.
_
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2º. PMP de cada entidad:
_
a. PMP global de cada Entidad (art. 5.1, en su redacción dada por el RD 1040/2017, de 22 de diciembre):
_
(ratio operaciones pagadas x importe total de pagos realizados) + (ratio operaciones
Período medio de pago de pendientes de pago x importe total pagos pendientes)
cada entidad
= ---------------------------------------------------------------------------------------------------importe total pagos realizados + importe total pagos pendientes
_
b. Pagos realizados en el mes (art. 5.2, en su redacción dada por el RD 1040/2017):
_
Ratio de las operaciones pagadas
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∑ (número de días de pago x importe de la operación
pagada)
= -------------------------------------------------------------------------------------------------------importe total de pagos realizados

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

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
04/01/2021 14:12

FIRMADO POR

A)

B)

C)

Ratio del PMP de Ratio del PMP de ptes. Importe Oper.pagadas Importe Oper.ptes. de A *C
pagos
de pago
pago

Del Ayuntamiento

23,44

10,09

609.294,05

275.720,62

Del O.A.L.

5

0

5.647,33

0

"(1)

"(2)

SUMA TOTAL

RATIO
PMP
GLOBAL DE LA
ENTIDAD LOCAL
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D)

ENTIDAD

B*D

"(3)

"(4)

"[(3)+(4)] / [(1)+(2)]=
19,19

_
SÉPTIMO.- Conclusión
_
1º. La información obtenida debe remitirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
_
2º. La información obtenida debe publicarse en el portal web de la Entidad Local.
_
3º. A tenor de lo expuesto y con los datos obtenidos de la contabilidad municipal, la Entidad Local
período medio de pago previsto en la Ley.

CUMPLE el

INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA
ASSUMPTE: INFORMES DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ EN COMPLIMENT AMB LA LLEI 15/2010 DE 5 DE
JULIOL, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS COMERCIALS. TERCER TRIMESTRE DE 2020.
1.- FONAMENTS LEGALS.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, modifica la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials per la qual s’incorporaren als nostre ordenament jurídic la Directiva
2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 2000.
Aleshores les modificacions que introdueix, entre altres i en consideració al assumpte esmentat són les següents:
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Article tercer. Modificació de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic
Article 216 Pagament del preu
4. L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les
certificacions d'obra o dels documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns entregats
o serveis prestats, sense perjuí del que estableix l'article 222.4, i si es demorara, haurà d'abonar al contractista, a partir
del compliment de l’esmentat termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de
cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials. Perquè hi haja lloc a l'inici del còmput de termini per a la meritació
d'interessos, el contractista deurà d'haver complit l'obligació de presentar la factura davant del registre administratiu
corresponent, dins del termini i la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data d'entrega efectiva de les
mercaderies o la prestació del servei.
Sense perjuí del que estableixen els articles 222.4 i 235.1, l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra o els
documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns entregats o serveis prestats dins dels
trenta dies següents a l'entrega efectiva dels béns o prestació del servei, excepte acord expresso en contra establit en el
contracte i en algun dels documents que regisquen la licitació, sempre que no siga manifestament abusiu per al creditor
en el sentit de l'article 9 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
En tot cas, si el contractista incomplira el termini de trenta dies per a presentar la factura davant del registre
administratiu, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins transcorreguts trenta dies des de la data de presentació de la
factura en el registre corresponent, sense que l'Administració hi haja aprovat la conformitat, si és procedent, i efectuat el
corresponent abonament.
(Número 4 de l'article 216 redactat per la disposició final primera de la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del
Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors («B.O.E.» 15 juliol) .Vigencia: 16 juliol 2014)
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Article quart. Morositat de les Administracions Públiques.
3. Els Tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe
sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessariament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les s’estiga incomplint el termini.
4. Sense perjudici de la possible presentació i debat en el Plenari de la Corporació local aquest informe haurà de ser
remés, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, i els de les Comunitat Autònoma que
segons l’Estatut d’Autonomia, tinguen atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals .
Article quint. Registre de factures en les Administracions locals.
Article quint derogat per la disposició derogatòria de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic («B.O.E.» 28 desembre) .Vigencia: 17 gener
2014
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En el seu lloc, l'article 10 d'esta nova norma, relatiu a les Actuacions de l'òrgan competent en matèria de comptabilitat,
disposa:
Els òrgans o unitats administratives que tinguen atribuïda la funció de comptabilitat en les Administracions Públiques:
1. Efectuaran requeriments periòdics d'actuació respecte a les factures pendents de reconeixement d'obligació, que
seran dirigits als òrgans competents
2. Elaboraran un informe trimestral amb la relació de les factures respecte als quals hagen transcorregut més de tres
mesos des que van ser anotades i no s'haja efectuat el reconeixement de l'obligació pels òrgans competents. Este
informe serà remés dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural de l'any a l'òrgan de control intern.
I l'article 12, en relació a les Facultats i obligacions dels òrgans de control intern, disposa:
2. Anualment, l'òrgan de control intern elaborarà un informe en què avaluarà el compliment de la normativa en matèria
de morositat. En el cas de les Entitats Locals, este informe serà elevat al Ple.
2.- INFORME
En compliment del que s’ha exposat anteriorment es presenten els informes de tresoreria i intervenció del TERCER
trimestre de 2020, d'on s'obtenen els següents totals:
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Pagaments
realitzats
Pendent
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pagament

Factures > 3
mesos
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registre i sense
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Ajuntament
Conservatori
Ajuntament
Conservatori

Ajuntament
Conservatori

Import
pagat/pendent
de pagament
dins del PLP
155.446,79
1.179
252.086,52
0

Import
pagat/pendent
de pagament
fora del PLP
423.053,93
4.468,33
475.360,42
1.210,67

Import pendent
reconeixement

Període mitjà
d’operacions
pendents
reconeixement
297,29
212

191.277,03
1.007,45

Període mitjà de
pagament/pendent
de pagament
70,72
122,99
108,70
158

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

INFORME INTERVENCIÓN
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ASSUMPTE: INFORME DE SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2020 DEL
PLAN DE AJUSTE POR LA AMPLIACIÓN DE 60 A 120 MENSUALIDADES DEL
PERIODO DE REINTEGRO DE LOS SALDOS POR LIQUIDACIONES NEGATIVAS
DE LA PIE DE LOS AÑOS 2008 Y 2009.

Antecedentes
1. Las liquidaciones de la participación en Tributos del Estado del Ayuntamiento de Silla correspondientes a las
liquidaciones de los años 2008 y 2009 fueron negativas por importe de 357.339€ y 716.776€ respectivamente.
2. Por acuerdo de Pleno de fecha 12 de junio de 2012 se aprobó un Plan de Ajuste, el cual se presentó a los
efectos contemplados en la Disposición Final Décima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el 2012, que regula la ampliación de 60 a 120 mensualidades del periodo de
reintegro de las citadas liquidaciones negativas.
3. De acuerdo con el estado de deuda actual, y en relación a la deuda referente a las cantidades a devolver como
consecuencia de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado de los años 2008 y 2009,
a 31.12.2019 quedaba pendiente de devolver al Estado un importe total de 200.529,01 €.
Fundamentos

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

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

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

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

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
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Resultan de especial relevancia de acuerdo con el objeto del presente asunto los siguientes preceptos:

Art. 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,
“1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del día quince de
cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre en el
caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos:
 Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total
del crédito disponible y el crédito dispuesto.
 Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá
información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
 Operaciones con derivados.
 Cualquier otro pasivo contingente.
 Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de
ajuste.”
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Por todos los antecedentes y fundamentos de derecho descritos se emite el siguiente:
INFORME:
PRIMERO.- Corresponde a esta Intervención la competencia de rendir la información económico-financiera
correspondiente al Ayuntamiento de Silla que se solicita, en virtud del artículo 4.1.B) de la Orden HAP/2105/2012, de 1
de octubre.
SEGUNDO.- El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han regulado en la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. La información debe remitirse de manera trimestral antes del día quince del
primer mes de cada trimestre y referida al trimestre precedente.
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TERCERO.- El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, posee el siguiente índice de
contenidos:
(Se anexan al presente Informe la impresión de los listados que vuelca dicha plataforma)
1.- Información adicional trimestral: Desviaciones/Informe anual de seguimiento del Plan de Ajuste
Informe trimestral de seguimiento de INGRESOS
Análisis de las desviaciones:
Medida 1. Subidas tributarias.
Resultando que hay que comparar el importe de derechos reconocidos de cada año respecto al importe consignado en
el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2011, se han ido cumpliendo ampliamente las expectativas puesto que ya
en el Presupuesto municipal para el 2012 se reflejó el impacto de la adopción de una serie de subidas de impuestos y
tasas, siendo la principal la que se refería al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI urbana):
 Uso industrial. Del 0,86% pasa al 0,92%
 Resto de usos (general). Del 0,76% pasa al 0,82
Y que fueron incrementados en un 10% por aplicación del RD 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Por lo que al final, durante los
ejercicios 2012 a 2014 son los siguientes:



Uso industrial. Del 0,86% pasa al 1,012%
Resto de usos (general). Del 0,76% pasa al 0,902%

También fue destacable la subida del coeficiente de situación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE):
 Categoría de calle Primera. Del 2,02 pasa al 3,30.
 Categoría de calle Segunda. Del 1,90 pasa al 3,00.
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El 31/12/2014, se publicó en el BOP la aprobación definitiva del acuerdo de modificación de las ordenanzas fiscales
relativas a los impuestos, tasas y precios públicos que habrían de regir en el ejercicio 2015. Respecto al ejercicio 2014,
se adoptaron las siguientes medidas:


Bajada del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en usos no industriales, (IBI urbana):
 Uso industrial. Se mantiene en el 0,92%
 Resto de usos (general). Del 0,82% pasa al 0,76%.

No obstante, la repercusión adicional del incremento del tipo de gravamen del 10% según el RD 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público,
significó que al final los tipos de gravamen vigentes para el 2015 fueran los siguientes:
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Uso industrial. Del 0,92 % pasa al 1,012%
Resto de usos (general). Del 0,76% pasa al 0,836%
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También en 2015 se aplicó la regularización catastral realizada por la Dirección General del Catastro en 2014 en
algunos inmuebles del municipio que no habían declarado el alta o las reformas, lo que produjo un aumento de la base
imponible del IBI y amortiguó la disminución de los ingresos producida por la disminución del tipo de gravamen, pero sin
llegar a igualar el padrón de 2014, disminuyendo los ingresos de 2015 respecto de 2014.
En el ejercicio 2016, la Delegación de Economía y Hacienda de la Comunidad Valenciana, Gerencia regional del
Catastro, incluyó el municipio de Silla en la relación de municipios a los que se aplicó el coeficiente de actualización del
valor en un 10%, aspecto que vino a compensar el tipo de gravamen extraordinario impuesto por el Estado para los
años 2012 a 2015 del 10% que en 2016 pierde su vigencia.
Respecto al IBI del ejercicio 2017, hay que tener en cuenta que si bien el Ayuntamiento de Silla está incluido dentro de
la relación de los 2.452 municipios que recoge la Orden HAP / 1553/2016, de 29 de septiembre, que cumplen los
requisitos para la aplicación de los coeficientes de actualización de valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del
artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, teniendo efectos el 1 de enero de 2017 por mor del
paquete de medidas de ámbito tributario que se introducen en el Real decreto ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que
se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes
en materia social, mediante acuerdo de Pleno de 27 de diciembre de 2016 se acordó
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“Modificar
los
tipos
de
gravamen
del
IBI,
resultando
los
siguientes
tipos:
Uso Residencial 0,715%
Uso no residencial 0,715%
Uso no residencial (10% bienes inmuebles uso industriales y de mayor valor catastral) 0,875%
De esta manera se anulan los efectos y por tanto el aumento de los ingresos que la actualización de valores
catastrales iba a producir si no se adoptara este acuerdo de reducción del tipo de gravamen.”
Respecto a los otros Impuestos, no han variado los tipos de gravamen, por lo que para el ejercicio 2017 las
estimaciones tienen su base en la liquidación de 2016.
Respecto al IBI del ejercicio 2018, si bien la Orden HFP/885/2017 del Ministerio de Hacienda y Función Pública de 19
de septiembre de 2017 establece la relación de municipios a los que resultará de aplicación los coeficientes de
actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
(BOE 09/21/2017), en la que está incluida el municipio de Silla, el Ayuntamiento de Silla, por acuerdo de Pleno de 26 de
octubre de 2017 aprobó las Ordenanzas Fiscales para el 2018 y acordó para el IBI un tipo de gravamen con el
acondicionamiento de que "en caso de que el Ministerio de Hacienda aprobara un coeficiente de actualización de los
valores catastrales por 2018 se reducirá el tipo de gravamen de 2018 en el mismo porcentaje y será la aplicable en
2018".
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Los tipos de gravamen aprobados fueron los siguientes:
• Uso "industrial" con un valor catastral igual o superior al umbral definido en el art. 72.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, en el 0,891 por 100. Este tipo
sólo podrá aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles urbanos con uso industrial y de mayor
valor catastral.
• El resto de usos y el uso indicado en el apartado anterior con valor catastral inferior al referenciado, en el 0,728 por
100.
Hay que tener en cuenta el Real Decreto-Ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas
medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social, (BOE, 30/12/2017) entre otros los coeficientes de
actualización de valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del artículo 32 del texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Así, haciendo uso de la previsión contenida en la D.A. 13ª del TRLHL, por acuerdo de pleno de fecha 30 de enero de
2018 se adoptó finalmente el siguiente acuerdo:
“Adecuar el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 2018 según la condición que se estableció en el
acuerdo del Pleno de fecha de 26 de octubre de 2017, en el caso de que el Estado aprobara un coeficiente de
actualización de los valores catastrales por 2018 y que queda como a continuación se indica:

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
04/01/2021 14:12

FIRMADO POR

• Ús Residencial

0,686%

• Ús no residencial

0,686%

• Ús no residencial (10% bienes inmuebles uso industriales y de mayor valor catastral)

0,839%”

Respecto a los otros Impuestos se ha previsto respecto al ejercicio 2018 una actualización de los tipos aplicando el IPC
general.
Respecto al ejercicio 2019, no se adoptó ningún acuerdo de modificación de Ordenanzas fiscales.
Por último, respecto al ejercicio 2020, mediante acuerdo de pleno de 24 de septiembre de 2019 se aprobó la
modificación provisional de las Ordenanzas Fiscales para el 2020, que recogía lo siguiente:
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Respecto a los impuestos, los mismos se actualizan en un 1,3%.
Hay que destacar por su repercusión el IBI:
- Se incrementan los tipos impositivos en el 1,3%.
- Propuesta de la Dirección General del Catastro de actualización de los valores catastrales con
el coeficiente de 1,03. Esta medida permitirá acercar los VC alrededor del 50% del valor de mercado.
Ambas actualizaciones supondrán una previsión de incremento de 244.000€ para el 2020 sobre los DRN de 2019.
En relación a las tasas se propone la actualización de tarifas según el 1,3%, a excepción de la ordenanza reguladora de
la tasa por derechos de examen que se actualiza un 10%.
De momento, y para este tercer trimestre, resulta un saldo negativo, que aunque se prevé que a 31.12.2020 sea menos
negativo, con todo la minoración de los derechos reconocidos respecto a lo ejecutado a 31.12.2019 resulta reseñable,
en el contexto de la actual situación del COVID-19 (ICIO, tasas por prestación servicios municipales, por ocupación de
mesas y sillas, …), y también por la nueva configuración legal del IIVTNU a raíz de la sentencia del TC 59/201, que está
originando devoluciones de ingresos indebidos.
Medida 2. Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria. Firma del Convenio de Colaboración
con la Diputación de Valencia.
En fecha 6 de marzo de 2012, se firmó con la Diputación de Valencia el Convenio de colaboración en materia tributaria.
Desde la citada fecha, los padrones de impuestos como el IBI, Vehículos, IAE además de tasas de recogida de basura,
ocupación de vía pública por mercado y vados los realiza la misma Diputación y gestiona su cobro tanto en voluntaria
como en ejecutiva.
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El resto de impuestos, ICIO, IIVTNU y el resto de tasas y otros ingresos de derecho público que finalizado el período de
cobro en voluntaria no se han satisfecho, se remiten trimestralmente para su cobro en vía ejecutiva por la Diputación.
De momento, y para este tercer trimestre, no se ha producido aún la aplicación de ingresos que gestiona la Diputación
que nos pueda hacer valorar el ahorro producido. Esta medida será conveniente valorarla con los datos acumulados del
cuarto trimestre.
Informe trimestral de seguimiento de GASTOS
Análisis de las desviaciones:
Medida 1. Reducción de costes de personal.
La previsión de Obligaciones Reconocidas Netas a 31.12.2020 es de 9.052.821,94€ (Presupuesto consolidado), frente a
la previsión del Plan de Ajuste de 6.111.488,99€. En términos acumulativos respecto a lo consignado en el Plan de
Ajuste en el ejercicio 2011, suponen mayores gastos por importe de -1.736.739,17€ + -260.499,55€= -1.997.238,72€.
No obstante, habrá que tener en cuenta a la hora de analizar la evolución de los gastos de personal que para el ejercicio
2020 se han incorporado remanentes en el Capítulo 1 o generado crédito con posterioridad a la aprobación del
Presupuesto como consecuencia de la concesión subvenciones públicas que financian gastos de personal, con lo que
puede explicar al menos parcialmente el exceso respecto a la previsión.
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Medidas relativas a la reducción del Capítulo 2.
En este capítulo se prevé unas Obligaciones Reconocidas Netas de 4.323.981,51€, frente a la previsión del Plan de
Ajuste de 2.595.122,16€. En términos acumulativos respecto a lo consignado en el Plan de Ajuste en el ejercicio 2011,
suponen mayores gastos por importe de 31.653,22€ + - 639.875,12€= -608.221,90€.
2.- Información adicional trimestral: pasivos financieros y comerciales
Avales recibidos
No se ha recibido ningún aval del sector público.
Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago
a proveedores
Se ha facilitado la información a través del CIR local.
Deuda comercial
Se ha cumplido con la obligación de rendir la información correspondiente a la morosidad del tercer trimestre del 2020.
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Operaciones con derivados y otro pasivo contingente
No existe ninguna operación con derivados.
Respecto al pasivo contingente se interpreta que se ha de informar de aquellos actos, resoluciones o sentencias de las
que se pueden derivar gasto o menos ingresos para el Ayuntamiento, que puedan afectar al cumplimiento de los
objetivos previstos. Con carácter trimestral se irá informando a través de la plataforma este tipo de información que
requiere el Ministerio y que deberá tenerse en cuenta por los gestores municipales para adoptar las medidas necesarias
que permitan hacer frente a las obligaciones que se deriven.
No se aprecian hechos susceptibles de ser incluidos dentro del pasivo contingente.
CUARTO: No se ha establecido en la Orden Ministerial de 1 de octubre de 2012 la obligatoriedad de dar cuenta al Pleno
de este informe. No obstante, resultaría conveniente hacerlo, junto con el resto de documentación que trimestralmente
se remite al Pleno para su conocimiento como consecuencia de la rendición de la información económico-financiera que
se remite trimestralmente al Ministerio de Hacienda.
Los datos contenidos en el mismo, y el propio informe explicativo en formato pdf, deben ser volcados en la plataforma
telemática de captura de datos habilitada al efecto, y ser firmada por la Interventora la remisión, finalizando el plazo
concedido el 13 de noviembre de 2020.»
El Ple de l'Ajuntament QUEDA ASSABENTAT dels informes transcrits.
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4.3. Donar compte de la rendició d’ informació sobre el cost efectiu de serveis de EE.LL, de l’exercici 2019.
Es dona compte del contingut dels informes emesos per intervenció.
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.

Manuela Montero Mouriz, pel que fa a l’assumpte esmentat,
INFORME:
Ateses les consideracions següents:
Antecedents
1. L’article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (d'ara en avant, LRBRL),
introduït per l'apartat Trenta-un de l'article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l'Administració Local, regula el cost efectiu dels serveis que presten les entitats locals, els criteris de
càlcul de les quals segons el seu apartat 2, in fine, s'han de desenrotllar per Orde del Ministre d'Hisenda i
Administracions Públiques.
Es complix este mandat amb la Orde HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris de càlcul
del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals (BOE de 7 de novembre de 2014).
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2. D'acord amb l’article 7 de la Orde HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris de càlcul
del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, la informació que cal remetre és la continguda en els
annexos d’aquesta Orde corresponent als serveis següents:
a) Serveis de prestació obligatòria mencionats en els articles 26.2 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels
Bases del Règim Local.
b) Serveis derivats de l’exercici de les competències mencionades en els articles 7, 25.2 i 27 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora dels Bases del Règim Local.
3. Mitjançant Resolució de 23 de juny de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local,
s'especifiquen els elements inclosos en els annexos de la Orde HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual
s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals (BOE de 3 de juliol de
2015).

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

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, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).
 Orde HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis
prestats per les entitats locals
2. Resulten d’especial rellevància pel que fa a l’objecte d’aquest assumpte els preceptes següents:
L’article 116 de la LRBRL estableix que abans del dia 1 de novembre de cada any el Ministeri de Hisenda i
Administracions Públiques ha de rebre la informació del cost efectiu dels serveis que presten totes les Entitats Locals,
utilitzant les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i dels comptes anuals aprovats de les entitats
vinculades o dependents, corresponent a l'exercici immediat anterior.
3. Mitjançant Providències de l’Alcaldia de data 15 d’octubre de 2020 dirigides als distintes Serveis Municipals, s’ha
sol·licitat la informació necessària per a poder remetre el cost efectiu al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
abans del 31 d’octubre de 2020.
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4. S’ha ampliat el termini de rendició de la informació relativa al cost efectiu serveis municipals exercici 2019 fins el 9 de
novembre de 2020.
Per tot això, i a la vista de la informació rebuda dels departaments municipals, s’INFORMA:
Primer. En data 9 de novembre de 2020 s’ha rendit mitjançant la Plataforma habilitada per el MHAP a l’efecte en la
Oficina Virtual de les Entitats Locals, la informació relativa al cost efectiu dels serveis municipals (2019). Els formularis
rendits s’adjunten al present Informe.
La informació s´ha obtingut del total de les obligacions reconegudes de l’estat d’execució pressupostari de la liquidació
corresponent a l’exercici 2019 relatives als programes detallats pel MHAP. S´ha inclòs també l’import de les obligacions
pendents d’aplicar al pressupost (compte 413).
S´han observat deficiències de l’aplicació informàtica del Ministeri. Així:
*En el formulari de les despeses, en relació al servei de tractament de residus (programa 1623), encara que sí es presta
el servei mitjançant l’EMTRE, no tenim despeses que reflectir. No obstant, la plataforma per a validar precisa un import i
hem posat l’import mínim precís.
*Encara que d’acord amb la nota del Ministeri solventant dubtes plantejades pels Ajuntaments, cementeri i activitats
funeràries no és el mateix (activitats funeràries és el servei relacionat amb el tanatori, cafeteria annexa...), com que
l’Ajuntament de Silla no presta el servei propi d’activitats funeràries (que no obligatori com el cementeri), deuríem haver
posat en el formulari relatiu a aquest servei un cost “0” i no deixa. Hem posat l’import mínim per a poder validar.
*Segons l’aplicació del Ministeri, en el formulari CE1a) “Per als municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants és obligatori
omplir el tipus de gestió per als serveis associats als programes / grups de programes: 1531 / 150P, 1532 / 150P, 160,
161, 1621, 163, 164, 165, 1623, 171 / 170P, 171 / 170P, 3321 / 330P”
D’acord amb l’article 26.1, “Els municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents:
a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari
d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
b) En els municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de
residus.”
Medi ambient no és un servei obligatori d’acord amb l’article 26.1 de la LBRL, i obliga a posar dades en el formulari
corresponent CE1a). Ho hem emplenat perquè sí que tenim despesa (encara que ho considerem servei propi no
obligatori, i per tant tindria que anar en el Formulari CE1b) de serveis propis, però no hi està).
També hem emplenat el servei relatiu a Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a
persones en situació o risc d'exclusió social, encara que d’acord amb el nombre d’habitants de Silla, no és un servei
obligatori. No obstant, tampoc està com a servei inclòs en el formulari CE1b) de serveis propis, tot i que d’acord amb
l’article 25.2 de la LBRL s’inclou.
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Segon. Amb les dades enviades el MHAP es possibilita l'aplicació, entre altres, de l'article 26.2 de la LRBRL, en els
termes en què han quedat redactades amb motiu de la reforma instrumentada per la LRSAL, per a la formulació per les
Diputacions Provincials de la proposta de la forma de gestió coordinada que consideren més eficient dels següents
serveis que presten els municipis amb població inferior a 20.000 habitants:
a) Arreplega i tractament de residus.
b) Abastiment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
c) Neteja viària.
d) Accés als nuclis de població.
e) Pavimentació de vies urbanes.
f) Enllumenat públic .
Eixa proposta l'hauran de presentar les Diputacions Provincials davant del Ministeri d'Hisenda i Administracions que
decidirà atenent al cost efectiu dels serveis esmentats.
A més, segons el mateix precepte, el cost efectiu és element de referència per a la repercussió financera en els
municipis beneficiats amb aquella forma de gestió per les Diputacions Provincials.
Tercer. Com que el MHAP ha demanat la informació comptable relativa als programes detallats, relatius als serveis
obligatoris d’acord amb la població del municipi i els serveis propis, cal fer la interpretació a sensu cantrario que el cost
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efectiu de la resta de serveis que han quedat fora de la rendició al Ministeri i que formen part de les obligacions
reconegudes del pressupost (incloses les OPAS), correspon als serveis impropis (exercits mitjançant competències
distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació).
Tal és el cas dels següents serveis:
Conservatori Professional de Música.
Assistència domiciliària.
Promoció de l’ocupació.
Bossa d’ocupació (PES).
Beques estudis.
Beques menjador.
Gabinet Psicopedagògic.
Escoleta Infantil.
Servei de Promoció Econòmica (a excepció feta de la Fira, Mercat, Comerç ambulant).
Promoció empresarial.
OMIC.
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I per tant, cal reconduir la efectivitat i procedència de la seua prestació a les condicions establides per la LRSAL i, en el
cas de la Comunitat Valenciana, cal tindre en compte el Decret 67/2018, de 25 de maig, del Consell, pel qual es regula
el procediment dels informes per a l’exercici per les entitats locals de competències diferents de les pròpies o delegades.
L’article 7.4 de la LBRL estableix «les entitats locals només podran exercir competències diferents de les pròpies i de les
atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal, d’acord
amb els requeriments de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i no s’incórrega en un supòsit
d’execució simultània del mateix servici públic amb una altra administració pública. Per a tot això seran necessaris i
vinculants els informes previs de l’administració competent per raó de matèria, en què s’assenyale la inexistència de
duplicitats, i de l’administració que tinga atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les noves
competències». I el segon paràgraf del referit apartat 4 de l’article 7 determina que «en tot cas, l’exercici d’estes
competències haurà de realitzar-se en els termes que preveu la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes.»
I l’article 2 de la Orde establix:
“1. S’entén per execució simultània o duplicitat de competències la confluència de l’acció pública duta a terme per altres
administracions amb l’exercida per una entitat local sempre que l’acció tinga per destinatàries les mateixes persones i
siga exercida en el mateix àmbit territorial d’actuació de l’entitat local.
S’entén que no concorre execució simultània quan:
– L’acció resulte complementària de l’exercida per una altra administración pública.
– No hi haja concurrència temporal en la prestació, per l’existència de cronologies diferenciades en la prestació del
servici o activitat.
– No hi haja coincidència en la forma de la prestació del servici o activitat.
S’entendrà que la competència, diferent de la pròpia i de l’atribuïda per delegació, no posa en risc la sostenibilitat
financera del conjunt de la hisenda local quan el seu exercici o realització no supera la capacitat de l’entitat per a
finançar els seus compromisos de gastos presents i futurs, dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute
comercial, d’acord amb el que establix la normativa en matèria de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària.
2. Per a exercir competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació l’entitat local haurà d’obtindre
prèviament:
a) L’informe sobre la inexistència de duplicitats o d’execució simultània del mateix servici públic amb una altra
administració pública, que emetrà la direcció general competent en matèria d’administració local, prèvia consulta a la
conselleria o conselleries competents per raó de la matèria.
b) L’informe sobre la necessitat que l’exercici d’estes competències complisca els principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i no es posen en risc. L’informe serà emés per la direcció general competent en matèria de tutela
financera de les entitats locals.
Estos informes tindran caràcter preceptiu i vinculant, d’acord amb el que establix l’apartat 4 de l’article 7 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.”
Quart. No obstant, sobre la possibilitat de considerar algun servei dels detallats en el punt tercer del present informe
com de competència pròpia per atribució de legislació autonòmica (emanada de l'Estatut d'Autonomia, norma amb
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caràcter de llei orgànica), o exercit mitjançant la delegació de la respectiva competència, cal tindre en compte el
següent:
El nou art. 25 de la LRBRL, també modificat per la LRSAL de forma substancial, regula les anomenades competències
pròpies, disposant que, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, el municipi exercirà en tot
cas competències en les matèries al·ludides. En relació amb aquesta qüestió, el Dictamen del Consell d'Estat núm.
338/2014, de 22 de maig, diu el següent:
<< Amb la nova redacció donada al paràgraf introductori d'aquest precepte pretén evitar que les lleis sectorials de l'Estat
o de les comunitats autònomes atribueixin competències als municipis, al marge del mecanisme de la delegació que
regula l'article 27 de la LBRL, en matèries diferents de les enumerades per l'article 25.2 de la mateixa norma, tal com
venia succeint abans de l'aprovació de la LRSAL. D'aquesta manera, l'atribució de competències als municipis en
matèries diferents de les incloses en l'article 25.2 de la LBRL s'ha de fer sempre acudint a la tècnica de la delegació
prevista en l'article 27 de la LBRL, de manera que aquestes competències han de exercir pels Municipis com
competències delegades i no com a competències pròpies. De tal propòsit és significatiu que en l'informe de la Ponència
del Senat se suprimís l'apartat 6 de l'article 25 de la LBRL introduït en el projecte de Llei durant la tramitació
parlamentària (no estava en l'avantprojecte ni en el projecte de Llei remés a les talls), en el qual s'habilitava a les
comunitats autònomes per atribuir als Municipis competències pròpies en matèries diferents de les que preveu l'apartat
2 de dit precepte. >>
Afegint el següent:
<< ... Després de l'entrada en vigor de la llei projectada tals competències exercides fins ara com a pròpies passaran a
quedar fora de l'àmbit de l'article 25 de la LBRL (...). Per tant, aquestes competències, referides a matèries respecte de
les quals les comunitats autònomes tenen competències ja previstes en les corresponents lleis autonòmiques, només
podran continuar sent exercides pels corresponents Municipis si (...) es constata que compleixen amb els requisits que
imposa el nou article 7.4 de la LBRL >>.
De tal manera que si << es produeix una alteració del marc normatiu competencial dels Municipis tal com ha estat definit
per les comunitats autònomes, hauran de ser aquestes les que acomodin la seva legislació al disposat amb caràcter
bàsic pel legislador estatal. Pot aquest, en definitiva, efectuar una redefinició de l'àmbit competencial municipal, per més
que això obligui el legislador autonòmic a introduir en el seu ordenament els ajustos necessaris >>.
A més, si s’admetés la possibilitat de l’assumpció per part dels Ajuntaments de noves competències pròpies per
atribució de la legislació autonòmica en matèries distintes de les contemplades en l’article 25 de la LRBRL, ara mateix,
amb la rendició al Ministeri de Hisenda del cost efectiu dels serveis municipals, resultaria que no es podria donar la
informació relativa a estes noves competències. El Ministeri no ha habilitat la possibilitat de donar aquesta informació
mitjançant l’aplicació informàtica dels cost efectiu.
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Quint. Cal fer en aquest punt col·lació de la Sentència del Tribunal Constitucional 41/2016 de 3 de març de 2016, que
ha aclarit el nou règim bàsic de les competències municipals, distingint entre competències pròpies, que s’atribuiran als
municipis de manera específica a través de la legislació sectorial estatal o autonòmica, cadascú en el marc de les seues
competències; competències delegades per l’Estat i les comunitats autònomes, i competències diferents de les pròpies i
de les atribuïdes per delegació, l’exercici de les quals no requereix una habilitació legal específica però que només és
possible si no hi ha risc per a la sostenibilitat financera de la hisenda municipal, no es produeix l’execució simultània del
mateix servei amb una altra Administració i si hi ha informe previ vinculant de l’Administració competent per raó de la
matèria que assenyale la inexistència de duplicitats i de l’Administració que tinga atribuïda la tutela financera sobre la
sostenibilitat financera de les noves competències.
Les repercussions en l’àmbit local d’aquesta sentència són molt importants. Així, s’ha emès la CIRCULAR 2/2018 DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL EN RELACIÓN AL DECRETO 67/2018, DE 25 DE MAYO, DEL
CONSELL, POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE LOS INFORMES PARA EL EJERCICIO POR LAS
ENTIDADES LOCALES DE COMPETENCIAS DIFERENTES DE LAS PROPIAS O DELEGADAS, del contingut del qual
s'extrau el següent:
“[...]
- las competencias “propias” se atribuirán a los municipios de modo específico y a través de normas con rango de ley.
Estas normas serán estatales o autonómicas en función de que las materias correspondientes sean atribuidas a uno o a
otro en los artículos 148 y 149 CE y los estatutos de autonomía. Así, el Estado “sólo podrá atribuir competencias locales
específicas, o prohibir que éstas se desarrollen en el nivel local, cuando tenga la competencia en la materia o sector de
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que se trate”. En materias de competencia autonómica, “sólo las CCAA pueden atribuir competencias locales o prohibir
que el nivel local las desarrolle; sujetándose en todo caso a las exigencias derivadas de la CE”.
- la nueva redacción del artículo 25.2 LBRL identifica las materias dentro de las que el municipio debe tener “en todo
caso” competencias “propias”, es decir, los ámbitos materiales en los que necesariamente, en todo caso, el legislador
sectorial debe atribuirles, como propias, competencias. Este artículo no atribuye competencias; introduce condiciones a
la legislación que las confiera. La atribución en sentido estricto sigue correspondiendo a la legislación sectorial estatal y
de las Comunidades Autónomas, cada cual en el marco de sus competencias.
- Las leyes pueden atribuir competencias propias a los municipios en materias distintas de las enumeradas en el art.
25.2 LBRL, quedando vinculadas en todo caso a las exigencias reseñadas en los apartados 3, 4 y 5 del art. 25 LBRL.
[...]
Por tanto, en aquellos supuestos en que la entidad local pretenda llevar a cabo una actuación para la que no tenga
atribuida competencia propia por la legislación sectorial ni delegada por la Comunidad Autónoma o el Estado, tendrá
que acudir al procedimiento previsto en el Decreto 67/2018, de 25 de mayo, del Consell, por el que se regula el
procedimiento de los informes para el ejercicio por las entidades locales de competencias diferentes de las propias o
delegadas.”
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I com a principals novetats respecte al règim anterior destaca:
“[...]
- No será precisa la solicitud de los informes previstos en el art. 7.4 LBRL (informe de inexistencia de duplicidades e
informe de sostenibilidad financiera) por las entidades locales en el caso de que el ejercicio de la competencia esté
financiado al 100% por la Administración de la Generalitat o por las Diputaciones Provinciales, tal y como se dispone en
el artículo 2.4 del Decreto.
Este supuesto debe entenderse referido a aquellos casos en que la entidad local lleva a cabo actuaciones para las que
no aporta fondos propios proviniendo la financiación de la actuación de la Generalitat o de las diputaciones provinciales
a través de subvenciones o transferencias.
La entidad local que no necesita tramitar los informes del 7.4 LBRL es la que percibe la financiación. Cuando la entidad
concedente sea una diputación provincial deberá tramitarlos, o no, dependiendo de si tiene o no atribuidas
competencias propias sobre la materia por la legislación sectorial.
- No será precisa la solicitud del informe de inexistencia de duplicidades en el caso de concurrencia a convocatorias de
subvenciones o ayudas, así como la formalización de convenios de colaboración de concesión de subvenciones, para
que las entidades locales realizan con carácter coyuntural, en materia de empleo, actividades de información, de
asesoramiento, de orientación, de mejora de empleabilidad y formativas (art. 6.6).
La razón de ser de esta excepción, aplicable únicamente a la materia de empleo, debe buscarse en el art. 4 Real
Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, según el
cual “de conformidad con la Constitución Española, con los Estatutos de Autonomía y con la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, en
ejecución de los servicios y programas de políticas activas de empleo, podrán establecer los mecanismos de
colaboración oportunos con las entidades locales”. Al actuar la entidad local como “colaboradora” de la administración
autonómica, que sí ostenta competencias en materia de empleo, se le exime de solicitar el informe de inexistencia de
duplicidades.
No resulta aplicable la excepción a actuaciones en materia de empleo que desarrolle la entidad local con sus propios
medios, es decir, sin concurrir a ayudas o subvenciones de la Generalitat, en cuanto que las entidades locales no
ostentan competencias propias en materia de empleo y por tanto, para desarrollarlas, deben tramitar los informes del
7.4 LBRL.
- Se entenderá que la competencia distinta de la propia y de la atribuida por delegación no pone en riesgo la
sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda local cuando se acredite que el ejercicio de la competencia no
precisa de aportación financiera municipal.”
La Disposició addicional primera del Decret 67/2018, de 25 de maig, estableix que “a fi d'aclarir quines són les
competències pròpies de les entitats locals i fitar els supòsits en què procedisca o no l'emissió dels informes previstos
en l'article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, la direcció general competent en
matèria d'Administració local farà pública i mantindrà actualitzada una relació de la legislació autonòmica que atribuïsca
competències pròpies a les entitats locals”.
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La relació de legislació autonòmica pot consultar-se en la pàgina web de la Direcció General d'Administració Local,
CIVIS, en l'apartat “Duplicitats”, en el següent enllaç:
http://www.presidencia.gva.es/es/web/administracion-local/competencies-propies-municipis
S'inclou com a annex al present informe llistat actualitzat d'aquesta llista.
Sisé. D’altra banda, respecte a la possibilitat d’admetre la possibilitat de la delegació, cal que esta s’efectue d’acord amb
l'art. 27 de la LRBRL, que disposa que:
<< l'Estat i les comunitats autònomes, en l'exercici de les seves respectives competències, podran delegar en els
municipis l'exercici de les seves competències.
La delegació haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser
d'acord amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
La delegació haurà de determinar l'abast, contingut, condicions i durada d'aquesta, que no podrà ser inferior a cinc anys,
així com el control d'eficiència que es reserve l'Administració delegant i els mitjans personals, materials i econòmics, que
aquesta assigne sense que puga suposar una major despesa de les administracions públiques.
La delegació s'ha d'acompanyar d'una memòria econòmica on es justifiquen els principis a què es refereix el paràgraf
segon d'aquest apartat i es valore l'impacte en la despesa de les administracions públiques afectades sense que, en cap
cas, pugui comportar una major despesa de les mateixes.
[...]
La delegació haurà d'anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, per la qual cosa serà necessària
l'existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els pressupostos de l'Administració delegant per a cada
exercici econòmic, sent nul·la sense aquesta dotació.
L'incompliment de les obligacions financeres per part de l'Administració autonòmica delegant facultarà l'entitat local
delegada per compensar automàticament amb altres obligacions financeres que aquesta tinga amb aquella. >>
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La dependència, després de la modificació donada per la Llei 13/2016, de 29 de desembre del 2016, de mesures
fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, a l’article 6 de la Llei 5/1997, de 25 de juny,
de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, resulta una
competència atribuïda a les Administracions Locals per part de la Generalitat Valenciana.
Així, es tracta d’una competència delegada i per tant cal que la delegació s’efectue d’acord amb l'art. 27 de la LRBRL.
A tals efectes, ja en el Informe d’aquesta Intervenció de data 23 de març de 2017 remès al Ple per al seu coneixement,
es va concloure què: “En particular, respecte a la nova competència en matèria de dependència, donat que la
contractació prevista és de 32.408,98€ (Seguretat Social inclosa) i el mòdul de finançament és de 27.231,90€, la
Generalitat Valenciana assumeix el 0,84%. Per tant, no es garanteix el finançament del 100% al que es va comprometre
la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal en la seua carta de 5 de desembre de 2016 on
s’exposava a l’Ajuntament el canvi respecte a l’exercici de la competència en matèria de dependència.
Aquesta insuficiència de finançament no tan sols en produeix en matèria de dependència. Tampoc hi ha un finançament
per part de la Generalitat Valenciana del 100% de les despeses en l’exercici de les competències atribuïdes per l’article
6 de de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de
la Comunitat Valenciana.
I pel que fa a la nova distribució de l’equip de serveis socials base, també cal tindre en compte que no tan sols es van a
meritar els sous necessaris, sinó també despeses de manteniment d’estructura, com ara necessitat d’espai on ubicar al
nous contractats, la quan cosa garanteix que encara que es contracte amb els imports fixats per Conselleria com a
mòduls de finançament, el finançament de l’exercici de les competències delegades no serà mai del 100%.
Per tant, cal reconduir la delegació d’aquestes competències al marc previst en l’article 27 de la LRBRL, al que s’ha
referit el punt segon d’aquest informe”.
Seté. Traslladar aquest Informe al Ple per al seu coneixement.
El que es informa als efectes oportuns.
El Ple de l'Ajuntament, QUEDA ASSSABENTAT dels informes transcrits.
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4.4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de la base d’execució 47 del pressupost 2020 (romanent
de tresoreria).
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.
Vist Informe Resum de Control Intern corresponent a l'exercici 2019 emés per la Interventora municipal en data 28 de
juliol de 2020, del qual es va donar compte al Ple en la seua sessió de data 28 de juliol de 2020, que disposa en l'apartat
de recomanacions relatives al Control Financer el següent:

-
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-

“La primera y más importante de las medidas a adoptar será precisamente la necesidad de aprobación del
PACF para el ejercicio 2020, que incluya por lo pronto las siguientes actuaciones:
Las actuaciones derivadas de una obligación legal que según consulta de la IGAE de 8 de mayo de 2018 se
tratan de tres informes: face, morosidad y 413, según el art 12.1 y 2 de la Ley 25/2013 y LO 9/2013.
Las actuaciones derivadas de análisis de riesgo del art 31 del RCI, obligatorio para las entidades locales de
régimen ordinario.
La auditoria de cuentas del Conservatorio.
Respecto a las actuaciones derivadas de análisis de riesgos, el interventor deberá analizar los posibles
riesgos en materia de gastos e ingresos de la ejecución de su presupuesto y que debe alcanzar según el
reglamento de control el 100 por cien del presupuesto consolidado en cuanto a la función interventora y
control financiero y seleccionar los riesgos e incluirlos en el plan anual de control financiero.
Se podría incluir como riesgo, a juicio de quién suscribe el presente informe, en materia de gastos los
contratos menores y en ingresos la depuración del pendiente de cobro, con especial atención en el saldo de
dudoso cobro, estudiando en su caso una propuesta más restrictiva en la forma de su cálculo a la vista de la
evidencia de que el importe obtenido del remanente de tesorería para gastos generales no se corresponde
con una magnitud de liquidez immediata, con las disfunciones que ello crea en la Tesorería municipal,
máxime cuando se convierte en mecanismo financiador de modificaciones de crédito para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el art. 32 de la LOEPSF, DA 6ª de la LOEPSF, el RDLey 8/2020 (como consecuencia de la
actual crisis sanitaria por el COVID-19), RDLey 23/2020 (para la adquisición de vehículos eléctricos), etc..
Asímismo, y continuando en las labores de depuración del cálculo del remanente de tesorería, también podria
plantearse la depuración del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, habida cuenta
igualmente de que se arrastran desde muchos años atrás saldos que no se ejecutan.”
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Considerada la base d'execució 47 del Pressupost 2020 que estableix respecte al càlcul del romanent de tresoreria,
què:
[…]2. S’estimaran els saldos de cobrament dubtós, tots els drets pendents de cobrament dels Capítols 1, 2 i 3 excepte
els corresponents als quatre últims anys (periode en que no té eficàcia el principi de prescripció), i para la resta de drets
es fa un seguiment individualitzat i es determinen els que esconsideren expressament com cobrables.
Amb l’aprovació de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local, es
modifica l’article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març que va quedar com s’indica:
Les entitats locals han d’informar el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el seu ple, o òrgan equivalent, del
resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de recaptació difícil o impossible amb els següents límits
mínims:
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels dos exercicis anteriors a aquell al qual
correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 25 per cent.
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de l’exercici tercer anterior a aquell al qual
correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 50 per cent.
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis quart a cinquè anteriors a aquell
al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 75 per cent.
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d) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants exercicis anteriors a aquell al qual
correspon la liquidació s’han de minorar en un 100 per cent.[…]
Vist Providència de l’Alcaldia de data 12 de novembre de 2020 que ordena incoar expedient de modificació de la base
d'execució 47 del pressupost 2020 relativa al càlcul del romanent de tresoreria, pel que fa a introduir un criteri més
restrictiu en la forma del càlcul dels saldos de dubtós cobrament, a la vista de l'evidència que l'import obtingut del
romanent de tresoreria per a despeses generals no es correspon amb una magnitud de liquiditat immediata, amb les
disfuncions que això crea en la Tresoreria municipal.
Vist Informe d’Intervenció i Tresoreria emés a l’efecte en data 12 de novembre de 2020, que justifica la modificació que
es proposa.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, amb desset (17) vots a favor (12 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-ES), ACORDA:

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
04/01/2021 14:12
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Primer. Aprovar la modificació de la base d’execució 47ª, segon apartat, del Pressupost municipal 2020, donant la
següent nova redacció:
2. S’estimaran els saldos de cobrament dubtós, tots els drets pendents de cobrament dels Capítols 1, 2 i 3 excepte els
corresponents als quatre últims anys (periode en que no té eficàcia el principi de prescripció), i para la resta de drets es
fa un seguiment individualitzat i es determinen els que es consideren expressament com cobrables.
Se consideran com a drets de recaptació difícil o impossible el resultat de l’aplicació dels següents percentatges:
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels dos exercicis anteriors a aquell al qual
correspon la liquidació s’han de minorar en un 50 per cent.
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis tercer i quart anteriors a aquell al
qual correspon la liquidació s’han de minorar en un 75 per cent.
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants exercicis anteriors a aquell al qual
correspon la liquidació s’han de minorar en un 100 per cent.
Segon. Exposar-ho al públic, mitjançant la inserció de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de 15
dies, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions davant del Ple de
l’Ajuntament.
Tercer. Considerar l’expedient aprovat, definitivament, si no es presenten reclamacions en el termini establert
d’exposició al públic.
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Quart. Publicar, una vegada aprovada la modificació, un resum per capítols en el Butlletí Oficial de la Província.
Quint. 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.

4.5. Sol·licitud Pròrroga Pla Municipal de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius 2017-2020.
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. Els serveis municipals han confeccionat el “Pla Municipal de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius 20172020.

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

27

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA JVZF VCA9 L4VJ WMZ3

Acta Ple 24-11-2020. M13 - SEFYCU 2433962
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 27 de 55

EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
04/01/2021 13:09

FIRMADO POR

2.En data de 13 de gener de 2017, la Junta de Govern Local aprova el Pla Municipal de Drogodependències i Altres
Trastorns Addictius 2017-2020.
3. En data 9 de gener de 2017 la Subdirecció General d’Activitat Assistèncial Integrada de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 6 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre de la
Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, emet informe favorable del seu contingut, denominat Informe
vinculant.
4.En data 31 de gener de 2017, en sessió ordinària, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda ratificar l’acord adoptat
en la Junta de Govern Local de 13 de gener de 2017.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
- Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
- Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
- Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC).
- Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.
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2. Donades les circumstàncies excepcionals provocades pel COVID 19, no s’han pogut executar accions contemplades
en el Pla Municipal de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius 2017-2020.
3. Procedeix prorrogar pel període d’un any el “Pla Municipal de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius 20172020” confeccionat pels serveis municipals per poder executar les accions previstes.
4. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-ES), ACORDA:
Primer. Aprovar la prorroga pel període d’un any del “Pla Municipal de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius
2017-2020” confeccionat pels serveis municipals. A l’expedient constarà exemplar, diligenciat per la secretària de la
corporació Local, del Pla Municipal 2017-2020.
Segon. Comunicar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública l’aprovació de la prorroga del Pla Municipal de
Drogodependències i Altres Trastorns Addictius 2017-2020.
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Tercer. Facultar a l’alcalde per a tot allò que resulte necessari per a donar compliment a aquest acord.

4.6. Calendari de festes locals 2021. Aprovació.
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. El Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, de la Generalitat Valenciana, mitjançant escrit de data electrònica 30/10/2020, Registre
d’entrada núm. 6762, de 9 de novembre de 2020, ha requerit l’Ajuntament de Silla la remissió d’acord plenari amb la
proposta de les dos festivitats locals que, amb caràcter retribuït i no recuperable i pel seu caràcter tradicional, hauran de
celebrar-se durant l’any 2021, a l’objecte de poder confeccionar el calendari laboral.
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2. És costum al municipi de Silla celebrar com a dies festius locals, retribuïts i no recuperables, les festivitats del
Santíssim Crist de Silla, celebrada el dia 6 d’agost de cada any i de Sant Vicent Ferrer, celebrada el primer dilluns
després de la Pasqua.
3. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-ES), ACORDA:
Primer. Declarar com a dies festius locals, de caràcter retribuït i no recuperables, per a l’any 2021, en el municipi de
Silla, els següents:
-- dia 12 d’abril de 2021, dilluns, festivitat de Sant Vicent Ferrer
-- dia 6 d’agost de 2021, divendres, festivitat del Santíssim Crist
Segon. Traslladar aquest acord al Servei Territorial de Treball, Economia social i Emprenedoria, de la Conselleria
d’Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de la Generalitat Valenciana.
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4.7. Tramitació diploma de jubilació. Iniciació.
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. El cap de la Policia Local ha emés informe de 17 de setembre de 2020, en el qual formula proposta per a iniciar la
tramitació d’un diploma de jubilació a l’inspector de la policia local, Salvador N. Ferrer Zaragozá amb DNI ***5293** , el
qual es va jubilar el passat dia 11 de setembre de 2020.
2. Segons el Decret 124/2013, de 20 de setembre, al seu article 6, «el Diploma de Jubilació s’atorgarà com
reconeixement al personal dels cossos de policia local per la dedicació d’una vida al servei ciutadà i la seua missió de
defensa, promoció i protecció dels drets i llibertats públiques.
Aquest diploma serà entregat al personal dels cossos de policia local, qualsevol que siga la seua categoria. El
procediment de concessió s’instarà per acord del ple de l’Ajuntament al que pertanya en el moment de produir-se la
jubilació, i el termini màxim per a sol·licitar-se serà de tres mesos des de la data de la jubilació».
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3. L’intendent cap de la policia local de Silla, ha emés un informe favorable respecte de l’inspector de la policia a favor
del reconeixement del diploma per jubilació.

Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
 Llei orgànica 2/1986, 13 de gener, de forces i cossos de seguretat de l’Estat
 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 de procediment administratiu comú (LPAC)
 Decret 124/2013, del Consell de la GV, de distincions i condecoracions al personal dels CPL.
2. En especial resulta rellevant l’article 5 del Decret 124/2013 del Consell.
3. S’estima que els funcionaris relacionats en l’informe són mereixedors d’aquest reconeixement.
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4. Procedeix que el Ple de l’Ajuntament s’hi manifeste.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSOE-PSPV, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-ES), ACORDA:
Primer. Iniciar la tramitació de sol·licitud de Diploma de jubilació a favor de l’inspector de policia local, Salvador N.
Ferrer Zaragoza, amb DNI ***5293**, jubilat el passat dia 11 de setembre de 2020.
Segon. Formular davant la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques de la GV, proposta d’iniciació del
procediment referenciat a l’empara de l’article 6 del Decret 124/2013 del Consell.
Tercer. Traslladar aquest acord a la Conselleria de Justícia, Administracions Públiques, Reformes Democràtiques i
Llibertats Públiques de la GV.

FIRMADO POR
EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
04/01/2021 14:12

Quart. Traslladar aquest acord a les persones interessades, al cap de la Policia Local i al Departament de Recursos
Humans.

4.8. Aprovació inicial de l’ordenança ajudes al transport d’estudiants
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.
Ateses les consideracions següents:
Antecedents
1. L’Ajuntament de Silla, ha elaborat un Projecte d’Ordenança d’Ajudes al Transport per a estudiants universitaris o de
cicles formatius o d’altres que se traslladen fora del municipi per no estar ofertats en el municipi de Silla.
2. Aquesta línia de subvencions, té la finalitat, de reduir l'impacte d'aquesta mena de despesa, en les economies
familiars, i així contribuir, a facilitar l'accés a l'ensenyament universitari o de cicles superiors, de tots els estudiants
residents a Silla.
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3. Aquest marc normatiu, pretén donar compliment als principis d'igualtat, publicitat transparència, objectivitat i no
discriminació, previstos en l'article 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions en la concessió
d'ajudes al transport per a estudiants universitaris, de cicles formatius de grau mitjà, de cicles formatius de grau superior
o de formació professional bàsica residents a Silla.
4. L’Ordenança ha estat redactada pels serveis d’Educació de l’Ajuntament de Silla.
5. Per Decret d’Alcaldia 1188 /2020, de 2 d’octubre es va sotmetre a consulta pública mitjançant el portal web de
l’Ajuntament de Silla, i l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, previ a la seua aprovació, el projecte d’aquesta Ordenança per
a demanar l’opinió de la ciutadania i en especial dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment
afectades per la futura norma, durant el termini del 5 fins el 13 d’octubre, ambdós inclosos d’acord amb el que estableix
l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
6. Durant aquest període no s’han presentat suggeriments ni aportacions per la ciutadania.

Fonaments
1.
Resulta aplicable la normativa següent:
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.(LGS) Article 17.
SECRETARIA
Pl. del Poble, 1 ▪ 46460 SILLA (l’Horta Sud) ▪ Tel. 961219790 ▪ secretaria @silla.es ▪ www.silla.es ▪ CIF P4623200E

30

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA JVZF VCA9 L4VJ WMZ3

Acta Ple 24-11-2020. M13 - SEFYCU 2433962
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 30 de 55

EL SECRETARIO/A
MARIA DE LA PAZ ZARAGOZA CAMPOS
04/01/2021 13:09

FIRMADO POR

 Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local (LBRL). Article 49.
 Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Article 133.
2. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb catorze (14) vots a favor (12 PSOE-PSPV, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV-ES), i tres (3) abstencions (3 PP), ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança d’Ajudes al Transport per a estudiants de l’Ajuntament de Silla.
Segon. Sotmetre a informació publica i audiència a les persones interessades aquesta aprovació pel termini de 30 dies
per la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
València i tauler d’edictes de l’Ajuntament, termini en el qual es podrà consultar l’expedient a les dependències
municipals amb l’advertiment de que, en cas de no presentar-se cap reclamació, s’entendrà definitivament aprovada fins
a aquest moment provisional i es publicarà en el “Butlletí Oficial de la Província” el seu text íntegre.
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Tercer. Aquesta ordenança entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província del seu text
íntegre i haja transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, tal com preveu l’article 70.2 del mateix text legal.

ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A CONCEDIR AJUDES AL TRANSPORT A
ESTUDIANTS UNIVERSITARIS O DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR O FORMACIÓ
PROFESSIONAL BÀSICA

Exposició de motius
La Llei 15/2017, de 10 de novembre, de polítiques integrals de joventut, estableix com a corresponsabilitat de les
administracions públiques en les polítiques de joventut, assegurar l'accés universal a l'educació pública, inclusiva, de
qualitat i plurilingüe, tant formal com no formal, com un sistema per a combatre les desigualtats socials i generar cohesió
social.
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La Constitució espanyola, en l'article 9.2, estableix el mandat, als poders públics, de promoure les condicions perquè la
llibertat i la igualtat de l'individu i els grups en els quals s'integra siguen reals i efectives, així com de remoure els
obstacles que impedisquen o dificulten la plenitud, i de facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política,
econòmica, cultural i social. D'altra banda, i de forma més específica, l'article 48 consagra el deure, per als poders
públics, de promoure les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític,
social, econòmic i cultural.
Aquesta línia de subvencions té la finalitat de reduir l'impacte d'aquest tipus de despesa en les economies familiars i així
contribuir a facilitar l'accés a l'ensenyament universitari o de cicles superiors de tots els estudiants residents a Silla.
Aquest marc normatiu pretén donar compliment als principis d'igualtat, publicitat, transparència, objectivitat i no
discriminació, previstos en l'article 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en la concessió
d'ajudes al transport per a estudiants universitaris, de cicles formatius de grau mitjà o grau superior, o formació
professional bàsica, residents a Silla.
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Article 1. Objecte
1. L'objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment en règim de concurrència competitiva per a la concessió
d'ajudes al transport a estudiants universitaris, de cicles formatius de grau mitjà o grau superior o formació
professional bàsica, residents a Silla des de l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Silla.
2.

La subvenció es concedeix en atenció a la concurrència en la persona beneficiària de la situació de necessitat de
desplaçament de l'estudiant per a cursar estudis universitaris o cicles formatius de grau mitjà o grau superior o
formació professional bàsica.

Article 2. Dotació pressupostària anual
1. La quantia total màxima de les ajudes econòmiques convocades es determinarà anualment a través de la
convocatòria i tindrà com a límit global la disponibilitat pressupostària que hi haja en la partida 3266-481 del
pressupost de l'any en què tinga lloc la resolució de les ajudes.
2.
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L'Ajuntament podrà autoritzar una quantitat addicional. L'aplicació d’aquesta nova concessió de subvencions no
requerirà una nova convocatòria. La utilització de la quantitat addicional queda condicionada, amb caràcter previ, a
la resolució de la concessió, a l'aprovació, en el seu cas, de la modificació pressupostària que resulte procedent i a
la incorporació a l'expedient del certificat d'existència de crèdit suficient. Abans de la resolució de concessió es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València, per conducte de la Base de Dades Nacional de
Subvencions la disponibilitat del crèdit addicional, sense perjudici que també es publique en la pàgina web de
l'Ajuntament. Aquesta publicitat no pot implicar l'obertura d'un nou termini de presentació de sol·licituds ni l'inici d'un
nou termini per a resoldre.

Article 3. Requisits que de han de reunir les persones beneficiàries
1. Tindran la consideració de persones beneficiàries de les ajudes els i les estudiants que residisquen al municipi de
Silla, tinguen una edat màxima de 30 anys i estiguen matriculats en un centre universitari o de formació
professional, públics o concertats, de la Comunitat Valenciana, que no s’oferisquen al municipi de Silla o que no
hagen obtés plaça en el municipi pels criteris d’admissió, durant el curs acadèmic de la convocatòria vigent, en els
quals concórreguen, tots i cadascun dels requisits següents, amb anterioritat a la finalització del termini de
presentació de sol·licituds:
a) Estar empadronats o empadronades a Silla, almenys, amb un any d'antelació a la data de publicació de la
convocatòria.
b) Els estudis s'han de cursar en centres adscrits a la Universitat o centres homologats per la Generalitat
Valenciana situats fora del municipi de Silla.
c) Estar matriculats, almenys, en el 50% d'un curs lectiu (inclou el període de pràctiques), i estar cursant, en
l'exercici acadèmic indicat en la convocatòria els estudis següents:
Estudis universitaris presencials
Estudis presencials/semipresencials de formació professional de grau mitjà o grau superior
Formació professional bàsica
d) Estar dins dels límits de renda percebuda per tots els membres de la unitat familiar de la persona que sol·licita
l'ajuda en l'exercici fiscal que s'establisca en cada convocatòria.
2.

A més de reunir els requisits específics establerts en l'apartat anterior, els i les estudiants hauran de complir tots i
cadascun dels requisits següents, de caràcter general, exigibles per poder percebre subvencions:
a) No estar incurs en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, que inhabiliten per a tindre la condició de persona beneficiària de la
subvenció.
b) Estar al corrent en el compliment dels obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
c) Estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Silla.
d) No tindre pendent de justificació, fora de termini, cap subvenció concedida per l'Ajuntament de Silla.
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Article 4. Quantia individual de les ajudes econòmiques
1. La quantia màxima individual de les ajudes econòmiques s'establirà anualment en cada convocatòria.
2.

Segons l'article 19.3 de la Llei general de subvencions, l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal
quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de
l'activitat subvencionada.

Article 5. Compatibilitat de les ajudes
1. Les ajudes concedides en virtut d'aquesta convocatòria seran incompatibles amb les concedides per altres
administracions públiques o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, per
a la mateixa finalitat, d'acord amb l'article 19.2 de la Llei general de subvencions.
2.
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A aquest efecte, una de les obligacions de la persona beneficiària és comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos, que financen les activitats subvencionades, siguen públics o privats.
Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, en el període de temps de la
sol·licitud de subvenció.

Article 6. Convocatòria anual
1. La convocatòria de les ajudes s'efectuarà, amb caràcter general, en el primer semestre de l'any en què s’haja de
resoldre. No obstant això, l'Ajuntament no estarà obligat a efectuar convocatòria anual.
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2.

La convocatòria tindrà necessàriament el contingut següent:
a) Referència a aquesta ordenança com a norma que estableix les bases reguladores de la convocatòria, amb
indicació del Butlletí Oficial de la Província de València en què estiga publicada.
b) Expressió que la convocatòria s'efectua mitjançant el procediment de concurrència competitiva previst en l'art.
22.1 de la Llei general de subvencions.
c) Incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
d) Aplicació pressupostària del pressupost municipal a la qual s'imputa la despesa derivada de les ajudes.
e) Quantia total màxima de la subvenció convocada.
f) Quantia individual màxima o criteris per determinar-la.
g) Objecte de la subvenció.
h) Requisits que han de reunir les persones beneficiàries.
i) Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.
j) Sol·licituds amb indicació del termini de presentació i la documentació que cal aportar.
k) Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció i el
termini en què serà notificada la resolució.
l) Mitjà de notificació o publicació.
m) Indicació que la resolució posa fi a la via administrativa i recursos que procedeixen.

3.

Si amb posterioritat a l’aprovació, l'òrgan municipal competent acordara la modificació de les dades incloses en la
convocatòria, se seguirà el mateix procés de tramitació i publicitat que l'original.

Article 7. Publicitat de la convocatòria anual
1. L'extracte de la convocatòria anual es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València, per conducte de la
Base de Dades Nacional de Subvencions, sense perjudici de la inserció integra en el tauler d'edictes i en la pàgina
web de l'Ajuntament de Silla.
Article 8. Sol·licituds: lloc, termini de presentació i documentació
1. Les sol·licituds, junt amb la documentació preceptiva, es presentaran de qualsevol de les formes següents:
 En el Registre General Electrònic d'Entrada de l'Ajuntament de Silla.
 Preferentment es presentarà per via telemàtica en la seu electrònica de l'Ajuntament de Silla
https://silla.sedipualba.es/ o presencialment en l'Oficina d'Assistència a la Ciutadania.
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Automàticament s'emetrà un rebut que consistirà en una còpia autenticada del document de què es tracte, que
inclourà la data i l’hora de presentació i el número d'entrada de registre, així com un rebut acreditatiu d'altres
documents que, si escau, l'acompanyen, que garantisca la integritat i el no repudi d'aquests.
El termini per a presentar les sol·licituds es fixarà en les corresponents convocatòries i no podrà ser inferior a
20 dies naturals. S’indicarà expressament, la data d'inici i finalització d'aquest termini.
Quan concórreguen causes excepcionals, que s'hauran d'acreditar en l'expedient, l'òrgan municipal competent
per a concedir subvencions podrà acordar l'ampliació del termini de sol·licituds. En aquest cas, s’haurà de
modificar la convocatòria, la qual seguirà el mateix procés de tramitació i publicitat que l'original.

2. Documentació.
En la sol·licitud, que es realitzarà per mitjà de la presentació de la corresponent instància segons model oficial, haurà
de constar el següent:
a) Acreditació de la persona que ha de ser beneficiària (certificat electrònic o DNI, NIE o Passaport
b) Acreditació de la persona representant, si escau.
c) Identificació del mitjà electrònic, o en defecte d'això, lloc físic en què desitja que es practique la notificació.
Addicionalment, les persones interessades podran aportar l’adreça de correu electrònic i/o dispositiu electrònic
amb la finalitat que les administracions públiques els avisen de l'enviament o posada a disposició de la
notificació
d) Certificat de matrícula expedit per la universitat o centre oficial que impartisca el curs amb indicació del curs,
les matèries en què estiga matriculat i els crèdits corresponents a cada matèria.
e) Declaració responsable de la persona sol·licitant segons model oficial que haurà de referir-se a tots aquests
aspectes:
 No estar incurs en les circumstàncies establertes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003,
general de subvencions.
 Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Silla.
 No tindre pendent de justificació, fora de termini, cap subvenció concedida per l'Ajuntament de Silla.
 No haver obtingut altres ajudes públiques o privades per a finançar la despesa de transport per al qual se
sol·licita subvenció o, en el seu cas, declaració de les subvencions sol·licitades o que se sol·licitaran i
l'import de la seua quantia.
 Renda de la unitat familiar.
f) Certificat de l'entitat bancària de la titularitat del compte bancari, a aquest efecte serà vàlid l'expedit per banca
electrònica o fitxa manteniment de tercers segellada per l'entitat bancària.
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3.

El requisit de l'empadronament a Silla serà objecte de verificació d'ofici per l'Ajuntament.

4.

Es considerarà que el o la sol·licitant està al corrent d'obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Silla quan no tinga
deutes o sancions tributàries en període executiu, llevat que estiguen ajornades, fraccionades o l'execució del qual
estiguera suspesa.

5.

La presentació de sol·licituds per a optar a les subvencions suposa l'acceptació formal de les condicions de la
convocatòria.

Article 9. Esmena de sol·licituds i ampliació de documentació
1. Si la sol·licitud no reuneix els requisits de l'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, o els exigits en les bases de la convocatòria o no s'acompanye la
documentació exigida, es requerirà a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o
acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la petició,
prèvia resolució que haurà de ser dictada d’acord amb el que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015.
2.

L'Ajuntament, per a valorar les sol·licituds de subvenció, podrà sol·licitar una ampliació de la informació relativa a
l'acció subvencionable que considere oportuna i, fins i tot, la compareixença del o la sol·licitant.
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Article 10. Assignació de les ajudes i criteris de concessió
1. Les convocatòries han de concretar els criteris de valoració de les sol·licituds i no es poden utilitzar altres que els
previstos expressament.
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2.

Els criteris han de ser objectius, proporcionals i referits a fi de la subvenció. Així mateix, han d'indicar la puntuació
atribuïda.

3.

Les subvencions s'han d'atorgar als i les sol·licitants que obtinguen la millor valoració d'entre els que hagen
acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser persones beneficiàries, encara que també es pot establir
un llindar mínim de puntuació.

4.

Es tindrà en compte, en establir els criteris generals per a l'atorgament de subvencions, preferentment:
a) La renda percebuda per tots els membres de la unitat familiar de la persona que sol·licita l'ajuda, en l'exercici
fiscal i dins dels límits que establisca cada convocatòria.

5.

Només es concedirà una ajuda per persona beneficiària i any.

Article 11. Instrucció del procediment de concessió
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions, la desplega el Departament d'Educació a través de dos
òrgans: l'òrgan instructor i l'òrgan col·legiat.
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2.

L'òrgan competent per a la instrucció realitzarà d'ofici les actuacions que estime necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de formular-se la proposta de resolució.

3.

Les activitats d'instrucció comprendran:
a) Recaptar els informes que s'estimen necessaris per a resoldre. En la petició es farà constar, si escau, els que
siguen preceptius. El termini per a emetre’ls serà de 10 dies, llevat que l'òrgan instructor, ateses les
característiques de l'informe sol·licitat o del mateix procediment, sol·licite que s’emeta en un termini menor o
major, sense que en aquest últim cas puga excedir de dos mesos. Quan en el termini assenyalat no s'haja
emés l'informe qualificat per disposició legal expressa com a preceptiu i determinant, o, en el seu cas,
vinculant, podrà interrompre's el termini dels tràmits successius.
b) Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada de conformitat amb els criteris, formes i prioritats de
valoració establerts en aquesta ordenança i, en el seu cas, en la convocatòria.
c) En el seu cas, per a valorar de les sol·licituds, requerir la compareixença del o la sol·licitant.
d) Efectuar les comprovacions que es consideren necessàries per a valorar-les.

4.

Una vegada avaluades i informades les sol·licituds, el servei instructor elaborarà la proposta de concessió de les
subvencions, que serà elevada a dictamen d'una comissió de valoració, la composició de la qual es detallarà en la
convocatòria.

5.

L'Ajuntament obtindrà, de manera directa, l'acreditació d'estar al corrent les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social a través de la interoperabilitat de les administracions públiques, llevat que conste en el
procediment l'oposició expressa de la persona interessada o una llei especial aplicable requerisca el consentiment
exprés. Excepcionalment, si l'Ajuntament no poguera recaptar aquests documents, podran sol·licitar de nou a la
persona interessada que els hi aporte.

6.

La Comissió, a la vista de la proposta presentada, emetrà un dictamen que, per conducte del servei instructor i, si
és el cas, proposen les esmenes oportunes se sotmetrà a l'aprovació de l'òrgan competent per a la seua resolució.

7.

En el cas que la suma dels imports sol·licitats de les persones que reunisquen els requisits per a accedir a les
ajudes siga superior a l'import objecte de la convocatòria, aquest import es prorratejarà entre les persones
beneficiàries en proporció als imports concedits sempre que no s'alteren les condicions, objecte i finalitat de la
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subvenció. No obstant això, si la quantitat individualitzada a percebre per la persona beneficiària o projecte resultara
insuficient per a l'eficàcia de les ajudes no procedirà aplicar el prorrateig.
8.

La tasca es formalitza en una acta, en què es concreta el resultat de la valoració efectuada.

Article 12. Resolució del procediment de concessió
1. L'òrgan competent per a resoldre serà l'Alcaldia o òrgan delegat segons la legislació de règim local. Resoldrà el
procediment de forma motivada de conformitat amb el que disposen les bases reguladores de la convocatòria. En el
procediment hauran de quedar acreditats, en tot cas, els fonaments de la resolució que s'adopte.
2.

La resolució de concessió de la subvenció comportarà el compromís de la despesa corresponent.

3.

En tots els casos, la resolució de concessió ha de contindre la relació de persones beneficiàries, l'activitat
subvencionada, l'import concedit, així com també les sol·licituds desestimades amb la indicació del motiu de
desestimació.

4.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos, excepte que
una norma amb rang de llei establisca un termini major o així estiga previst en la normativa de la Unió Europea.

5.

El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria, llevat que aquesta pospose els
seus efectes a una data posterior.

6.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a les persones interessades per a
entendre la sol·licitud de concessió de la subvenció desestimada per silenci administratiu.
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Article 13. Notificació de la concessió
1. La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades d'acord amb el que preveuen els articles 40 i
41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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2.

La resolució haurà d'expressar els recursos que contra aquesta procedisquen, l’òrgan administratiu o judicial davant
el qual hagueren de presentar-se i termini per a interposar-les, sense perjudici que les persones interessades
puguen exercitar qualsevol altre que estimen oportú

3.

La resolució serà notificada a les persones sol·licitants i s’entendrà acceptada per les persones beneficiàries si,
transcorreguts deu dies des de la seua recepció, la persona interessada no exercita un acte en contra.

4.

El procediment de concessió de les subvencions ha de resoldre i notificar la resolució en un termini que no podrà
excedir de sis mesos, a partir de la publicació de la corresponent convocatòria.

Article 14. Publicitat de les subvencions concedides
1. La Base de Dades Nacional de Subvencions operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
2.

A aquest efecte, es remetrà, segons l'article 18 de la Llei general de subvencions, a la Base de Dades Nacional de
Subvencions informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes en els termes establerts
en l'article 20 d'aquesta Llei.

Article 15. Justificació prèvia
1. La subvenció està lligada a la necessitat de desplaçament de l'estudiant per a cursar els estudis.
2.

La justificació de les subvencions que s'atorguen d’acord amb aquesta ordenança, es realitzarà mitjançant la
modalitat “compte simplificat”, segons el que establisca l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de
Silla.
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3.

De conformitat amb l'article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió de les ajudes al transport no
requerirà una altra justificació que l'acreditació prèvia a la concessió, per qualsevol mitjà admissible en dret, que les
persones sol·licitants reuneixen els requisits establerts en la convocatòria, sense perjudici dels controls que
pogueren establir-se per a verificar l’existència.

4.

L'òrgan instructor verificarà la concurrència en les persones beneficiàries de tots els requisits exigits per a accedir a
les ajudes.

5.

Sense perjudici del que es preveu en l'apartat 2, les persones beneficiàries hauran de conservar els documents
justificatius com a tiquets, factures o altres documents de qualsevol transport públic (tren, autobús, metre etc.), que
podran ser objecte d'actuacions de comprovació i control, d'acord amb el que s'estableix en la Llei general de
subvencions i en aquesta ordre.

Article 16 Pagament de la subvenció
1. El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte corrent titularitat de l'estudiant
que és beneficiari o beneficiària de la subvenció, indicat en la sol·licitud.
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Article 17 Obligacions de les persones beneficiàries
1. Les persones beneficiàries tindran les obligacions següents:
a) Realitzar l'acció subvencionada.
b) Comunicar a l'Ajuntament de manera fefaent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que
financen la mateixa finalitat, que procedisquen de qualsevol entitat pública o privada. Aquesta comunicació
haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació
donada als fons percebuts. En aquest cas, l'Ajuntament podria proposar una modificació de la resolució de la
concessió.
c) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció. A aquest efecte, hauran de conservar els
documents justificatius de l'aplicació de l'ajuda al transport.
d) Sotmetre's a les actuacions de control i comprovació que pot efectuar l'òrgan concedent o l'entitat
col·laboradora.
e) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei general de subvencions i
concordants.
f) Comunicar per escrit a l'Ajuntament l'abandonament del curs acadèmic, en el termini de 10 dies, comptadors a
partir del següent al del fet causant.
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Article 18. Minoració, criteris de graduació i reintegrament de l'ajuda
1. En el supòsit que l'import de les despeses finalment justificades fora inferior a l'inicialment previst, la quantia de
l’ajuda a satisfer es minorarà proporcionalment en funció del percentatge aprovat en la resolució sobre els costos
finalment justificats de les activitats objecte de subvenció.
2.

Els criteris de graduació dels possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de la concessió de
subvencions són:
a) Obtenció de l'ajuda falsejant o ocultant condicions: 100%
b) Incompliment de l'obligació de justificació: 100%
c) Excés de finançament. Suposarà el reintegrament en la mateixa proporció.

3.

Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del
moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament o la data en
què el deutor o deutora ingresse el reintegrament si és anterior a aquesta, en els casos següents:
a) Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions.
b) Incompliment total o parcial de l'activitat que va motivar la concessió de la subvenció o dels requisits que la van
justificar.
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Obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer de l'òrgan encarregat de la fiscalització
de la subvenció per part de la persona beneficiària.
Altres causes de reintegrament previstes en la Llei general de subvencions
Quan la persona beneficiària haja rebut altres subvencions incompatibles amb l'atorgada, sense haver
renunciat a aquesta.

4.

Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d'ingressos de dret públic resultant d'aplicació per a cobrar el que
preveu la Llei general pressupostària.

5.

El període d'ingrés en via voluntària serà el que s’estableix, amb caràcter general, per als ingressos directes. Si no
s'ingressaren dins d'aquest període, es procedirà per via de constrenyiment d'acord amb el Reglament general de
recaptació.

6.

Els procediments per a l'exigència del reintegrament de les subvencions tindran sempre caràcter administratiu.

EL ALCALDE
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Article 19 Infraccions i sancions
1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i omissions tipificades en l'article
53 i següents de la Llei general de subvencions i seran sancionables, fins i tot, a títol de simple negligència.
2. Les infraccions i les sancions que s'aplicaran a les persones infractores es classifiquen en lleus, greus o molt greus
de conformitat amb el que preveu el títol IV de la Llei general de subvencions.
3.

Les sancions pecuniàries podran consistir en multa fixa o proporcional. La sanció pecuniària proporcional s'aplicarà
sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. La multa pecuniària serà independent de
l'obligació de reintegrament prevista en l'article 16, i per a cobrar-la es considerarà com un ingrés de dret públic i
s'aplicarà el Reglament general de recaptació.

Article 20 Protecció de dades
1. Les dades de caràcter personal que es recapten durant la tramitació, la valoració i el seguiment de les subvencions
regulades en aquesta norma, passaran a formar part de fitxers municipals que estaran sotmesos al que s'estableix
en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Disposició final primera. Normativa d'aplicació
1. En tot el no estiga expressament previst en aquesta ordenança serà aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i el seu reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l'Ordenança general
de subvencions de l'Ajuntament de Silla.
2.
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En el cas que es produïsca la modificació de les normes directament aplicables a l'atorgament de subvencions per
les entitats locals, els preceptes d'aquesta ordenança general quedaran automàticament modificats. Continuaran
vigents aquells preceptes compatibles o que permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la
normativa modificada i en el que no siga compatible s'aplicarà directament la nova normativa, mentre no hi haja
adaptació expressa d'aquesta ordenança.

Disposició final segona. Vigència
Aquesta ordenança tindrà caràcter indefinit fins a la modificació o derogació expressa, es publicarà en el Butlletí Oficial de
la Província de València i no entrarà en vigor fins que s'haja publicat completament el text i haja transcorregut el termini de
quinze dies hàbils, d'acord amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.

4.9. Decret 1385/2020, d’11 de novembre, Pla de Contractació de l’Ajuntament de Silla 2021: aprovació ~ donar
compte
Es dona compte del Decret 1385/2020, d’11 de novembre, Pla de Contractació de l’Ajuntament de Silla 2021: aprovació,
que diu com segueix.
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En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.

«Decret 1385/2020, d’11 de novembre
Pla de Contractació de l’Ajuntament de Silla 2021: aprovació
En exercici de les facultats que la legalitat vigent confereix a l’Alcaldia i ateses les consideracions següents:
Antecedents
1. Considerant que el 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
2. Considerant que tal com estableix l'article 28.4 de la llei 9/2017: “Les entitats del sector públic programaran l'activitat
de contractació pública, que desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes plurianuals i donaran a conèixer el
seu pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci d'informació prèvia previst en l'article 134 que almenys
arreplegue aquells contractes que quedaran subjectes a una regulació harmonitzada”.
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3. Considerant que el 2 d’octubre de 2020 s’ha sol·licitat als caps de departament la emissió d'informe en relació als
contractes que consideren necessari licitar durant l'exercici 2021 amb expressa indicació del objecte, el preu de licitació
estimat, així com la duració prevista.
4. Considerant que s’han emès els informes següents:
- Informe de l’arquitecte municipal, de data 2 d’octubre de 2020.
- Informe de la secretària general, de data 2 d’octubre de 2020.
- Informe de la interventora municipal, de data 5 de novembre de 2020.
- Informe del Cap d’àrea de Salut Pública, Benestar i Educació, de data 6 d’octubre de 2020.
- Informe de la Policia Local, de data 13 d’octubre de 2020.
- Informe de l’enginyera tècnica municipal, de data 16 d’octubre de 2020.
- Informe del cap d’àrea d’animació ciutadana, de data 21 d’octubre de 2020.
- Informe de la vicesecretaria-interventora, de data 22 d’octubre de 2020.
- Informe del responsable del Servei TIC, de data 26 d’octubre de 2020.
- Informe de l’arqutiecta tècnica municipal, de data 28 d’octubre de 2020.
- Informe del tècnic de medi ambient, de data 30 d’octubre de 2020.
- Informe de la tècnica de RRHH, de data 4 de novembre de 2020.
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5. Considerant que serà competència de l’Alcaldia aquelles que expressament no s’atribuïsquen a altres òrgans
municipals, de conformitat amb allò disposat en l’article 21.1s) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
règim Local.
A la vista d’allò exposat,

RESOLC:
PRIMER. Aprovar el Pla de Contractació de l’Ajuntament de Silla per a l’exercici 2021 amb el següent tenor literal:
PLA DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SILLA PER A L’EXERCICI 2021
Primer: Objecte.
El present Pla de Contractació té com a objecte planificar la activitat contractual municipal per a l’exercici 2021. No
obstant això, aquest Pla no té una caràcter exhaustiu ja que no esgota la totalitat de contractes que l’Ajuntament pot
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realitzar durant l’exercici pressupostari. Així mateix, aquest Pla es configura com a una planificació inicial d’allò que
l’equip de govern considera necessari licitar. En cap cas, aquesta planificació genera l’obligació del òrgan de
contractació de licitar la totalitat dels contractes inclosos, ja que aquesta dependrà de les necessitats del moment així
com dels recursos humans disponibles per a dur a terme aquesta tasca.
Segon: Contractes inclosos i exclosos.
2.1 Aquest Pla de Contractació inclou preceptivament els contractes subjectes a regulació harmonitzada, tal i com
exigeix l’article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. No obstant això, en el present
Pla s’han inclòs també aquells contractes, que superen els umbrals establerts a l’article 118.1 de Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic, que l’Ajuntament preveu licitar durant l’exercici 2021 que no tenen la consideració de
harmonitzats.
2.2 El present Pla de Contractació no inclou:
Els contractes menors.
Aquells contractes o inversions que puguen ser objecte d’inclusió en convocatòries de subvencions de organismes
públics que a data de hui no han sigut publicades.
Els contractes que siguen necessari licitar com a conseqüència de circumstàncies sobrevingudes que no hagen pogut
ser previstes en aquest moment com a conseqüència de ser caràcter d’imprevisibles.
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Tercer: Consideracions en relació als imports de licitació dels contractes inclosos en el Pla de Contractació.
El pressupost base de licitació s’ha configurat com a el límit anual de despesa, inclòs el IVA. Aquest pressupost és una
mera estimació no vinculant per a l’òrgan de contractació ja que quan s’elaboren els plecs que han de regir la respectiva
contractació es cuidarà que aquest pressupost siga adequat als preus de mercat, de conformitat amb allò disposat a
l’article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Quart: Contractes inclosos en el Pla de Contractació.
4.1 Els contractes subjectes a regulació harmonitzada la licitació dels quals ha de fer se durant l’exercici 2018 son
els següents:

Objecte
Servei de
municipals
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neteja

d’edificis

CONTRACTES DE SERVEIS
Pressupost
Duració
base licitació
prevista
1.974.000,00€
4 anys

Observacions

4.2 Sense ànim exhaustiu, s’enumeren els contractes no subjectes a regulació harmonitzada la licitació dels quals
es preveu realitzar durant l’exercici 2021 :
CONTRACTES D’OBRES
Objecte
Pressupost base
Duració
Observacions
licitació
prevista
Rehabilitació integral de l’edifici i
785.593,35€
Edificant
implantació d’un ascensor CEIP Lluís
(IVA inclòs)
3 mesos
Vives.
Rehabilitació integral pavelló aulari infantil i
303.021,01€
Edificant
implantació d’un ascensor edifici de
(IVA inclòs)
3 mesos
primària CEIP Sant Roc.
Remodelació serveis higiènics zona infantil
343.101,59€
Edificant
i pati exterior i instal·lació d’una coberta al
(IVA inclòs)
3 mesos
pati. CEIP El Patí.
Millora acústica i eficiència energètica
57.721,95€
PMEEM 2019
fusteria exterior de l’edifici i renovació
(IVA inclòs)
4 mesos
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façana Conservatori Professional Municipal
de Música.
Habilitació pista esportiva per a patinatge
amb coberta en el poliesportiu municipal.

288.479,20€
(IVA inclòs)

Reforma dels vestuaris del camp de futbol
Vicent Morera.
Connexió per als vianants entre el barri de
Sant Roc i la Bega.

187.100,00€
(IVA inclòs)
158.335,76€
(IVA inclòs)

Reforma vestidors i jacuzzi piscina coberta
(inclòs projecte i direcció d’obra).

207.000,00 €
(IVA inclòs)

6 mesos

Pla d’Inversions 2020-2021
de la Diputació de València

6 mesos

Pla d’Inversions 2020-2021
de la Diputació de València

3 mesos

3 mesos

FIRMADO POR
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CONTRACTES DE SERVEIS
Pressupost base
licitació
Honoraris redacció de projecte executiu i
estudi bàsic seguretat i salut. Rehabilitació
26.554,36
integral de l’edifici i implantació d’un
ascensor CEIP Lluís Vives.
Honoraris de direcció obra i direcció
execució
material
de
les
obres.
21.555,12
Rehabilitació
integral
de
l’edifici
i
implantació d’un ascensor CEIP Lluís
Vives.
Honoraris de redacció Pla d’Actuació
municipal davant Risc d’Inundacions
20.000,00
(PAMRI).
Objecte

Honoraris redacció de projecte executiu de
millora urbana i paisatgística del parc de
l’Estació (Concurs de projectes).
Servei d’assegurança de Responsabilitat Civil
per a autoritats i personal de l’Ajuntament.
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Servei assegurança de:
- Responsabilitat civil i patrimonial.
- Danys materials.
- Col·lectiu d’accidents de personal funcionari,
laborals i membres de la Corporació.
Servei d’assegurança
l’Ajuntament de Silla.

de

vehicles

de

Servei assegurança de vida per a la Policia
Local.

22.000,00

Duració
prevista

Observacions

2 mesos

3 mesos

2 mesos

2 mesos

4.300,00€, impostos
inclosos

2 anys

Finalitza el dia 31
desembre de 2020

de

15.000,00€
impostos inclosos
20.500,00€
impostos inclosos
5.000,00€
impostos inclosos
impostos
10.300,00€ impostos
inclosos

2 anys

Els tres lots finalitzen el 31
de desembre de 2020

2 anys

2.900,005, impostos
inclosos

2 anys

Finaliza el 1 de Julio de
2021. Se puede prorrogar
un año más. Solicitar la
prórroga en Abril de 2021.
Actualmente,
el
Ayuntamiento de Silla no
cuenta con este seguro, y la
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Servei de manteniment i assistència tècnica
del programa de comptabilitat, factures, gestió
tributària, recaptació i gestió de subvencions,
de l’Ajuntament de Silla.

24.329,22€,
inclòs

Control i anàlisi d’aigües en Piscina
Pública Municipal.
Manteniment desfibril·ladors.

Activitats culturals Majors: Instal·lació
carpa i sistema elèctric.

IVA

2 anys (1 any
més la
pròrroga d’1
any més)

1.200,00 €

Plurianual

500,00 €

Plurianual

6.000,00 €

Plurianual

Ley 17/2017, de 13 de
diciembre,
de
coordinación de policías
locales de la Comunitat
Valenciana dispone:
Artículo 80. Seguridad y
salud laboral.
6.
Los
ayuntamientos
deberán contratar seguros
de vida, accidentes y
responsabilidad civil que
cubran los riesgos en que
puedan
incurrir
los
miembros de los cuerpos de
Policía Local en el ejercicio
de sus funciones, de
acuerdo con lo previsto en
la legislación estatal sobre
estabilidad presupuestaria.
Disposición
transitoria
octava. Contratación de
seguros
de
vida,
accidentes
y
responsabilidad civil.
Los ayuntamientos que
dispongan de cuerpo de
Policía Local y, en el
momento de entrada en
vigor de esta ley, no tengan
contratados los seguros a
los que se refiere el artículo
80.6, deberán adoptar las
medidas necesarias para
que las correspondientes
pólizas
hayan
sido
contratadas y estén en vigor
en un plazo máximo de dos
años.
La JGL de data 20 d’octubre
de 2020, prorroga un any
més, fins el 31 d’octubre de
2021
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Menjar a Casa Municipal.

45.000,00 €

Plurianual

Programa Nutricional d’Estiu per a menors.

22.500,00 €

Plurianual

Servei Bus urbà i interurbà La Fe.

67.500,00 €

Plurianual

Servei de retirada i trasllat de vehicles de la
via pública, i descontaminació i destrucció de
vehicles abandonats del terme municipal.

43.424€/any

2 anys, amb
possibilitat de
dos
pròrrogues
d’un any

Servei de manteniment i actualització del
sistema de vídeo-vigilància de la Comisaria.

Es desconeix

Servei manteniment instal·lacions Carmen
Valero.

57.600,00 €

4 anys

Servei manteniment control del trànsit.

8.000,00€

4 anys

Servei de so i il·luminació i tècnic Espectacles
Carmen Valero (de l’Ajuntament).

20.000,00€

Servei de manteniment i suport de l’Esquema
Nacional de Seguretat (ENS) en l'àmbit de
l'Administració Electrònica, en els sistemes
d'informació (TIC) i el Reglament General de
Protecció de Dades de la UE 2016/679 de 27
de abril de 2016 en l’organització
administrativa de l’Ajuntament de Silla i
externalització de la Delegada de Protecció de
Dades.
Servei d’instal·lació Sistema Intel·ligent Gestió
d’espera OAC i cita prèvia.
Servei d’informació meteorològica
personalitzada del municipi de Silla (pàgina
web i telèfons mòbils d’autoritats).
Servei de Manteniment i comunicació dels 30
sensors instal·lats en contenidors de recollida
selectiva.
Plataforma de administración electrónica para
la Sede Electrónica, Portal de Transparencia,
Módulo de Recursos Humanos y Portal Web
del Ayuntamiento de Silla.
Servei de prevenció de riscos laborals per als
empleats municipals de l’Ajuntament de Silla.

10.672,20€/anuals

Servei de suport i manteniment del programa
de gestió de nòmines i recursos humans.

5.993,14€/any
IVA inclòs

Venciment 30/06/2021

2 anys,
prorrogable un
any més

15.000,00€

46.000 € impostos
inclosos

6.050 euros/any
IVA inclòs

El contracte actual finalitza
en febrer de 2021 de 2021

2 anys, amb
possibilitat de
pròrroga
2
anys més
1 any, amb
possibilitat de
pròrroga d’un

Finalitza el 31 de juliol de
2021. Correspondrà tramitar
una nova licitació.
Finalitza el 20 de novembre
de 2020.
En tràmit la pròrroga per a
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any més

Servei
de
sonorització,
il·luminació,
ambientació per activitats, actes i festes a
edificis municipals

20.000,00€

1 any

Servei
de
sonorització,
il·luminació,
ambientació per activitats, actes i festes al
carrer

32.150,00€

1 any

l’any 2021.
Correspondrà tramitar una
nova
licitació,
per
a
novembre de 2021.
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CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS
Pressupost
Duració prevista
base licitació
Subministrament d’uniformitat policial.
26.600€
______
Objecte

Observacions

Rènting d’un vehicle turisme policial.

1.300€ /mes

4 anys

Adquisició vehicles elèctrics.

61.000,00€

1 mes

Adquisició d’EPIS COVID.

60.000,00€

1 any

Subministrament desinfecció Covid.

25.000,00€

1 any

61.500,00€

______

Pla d’Inversions 2020-2021 de
la Diputació de València

47.205,72 €
impostos
inclosos
23.833,77 €

Primer trimestre
2021

Està inclòs dins del Pla
d’Inversions de la Diputació de
València
El contracte actual finalitza en
febrer 2021; es pot prorrogar
un any més

El contracte actual finalitza el
dia 31 de desembre de 2021

Leasing adquisició tractor nou.
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Subministrament
de
contenidors
i
papereres: 225 contenidors recollida
selectiva bioresidus, 125 contenidors amb
pedal fracció resta i 50 contenidors de
recollida selectiva (30 de paper cartó i 20
envasos).
Adquisició de software de gestió policial
amb manteniment.
Llicències de software estandaritzat
implantat en l’Ajuntament de Silla.

1 any, amb
possibilitat de
pròrroga d’un any
més

Subministrament d’aigua per als empleats
municipals
Subministrament
cadires,
taules,
escenaris, carpes... per activitats, actes i
festes al carrer.
Imprenta.

Actualment, no hi ha contracte.
S’ha de tramitar.
32.800,00€

1 any

20.150,00€

1 any
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CONCESSIONS ADMINISTRATIVES
Pressupost
Duració prevista
base licitació
________
Explotació de l’ús del Bar ubicat a la Llar
Plurianual
dels Jubilats.
Concessió piscina coberta.
1.286.933,90€
4 anys
Objecte

Concessió quiosc parc de l’estació.

11.088,44€

4 anys

Concessió bar piscina d’estiu.

34.000,00€

4 anys

Observacions
Venciment 02/11/2021
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Objecte
Pirotècnia Festes Agost 2021.

CONTRACTES PRIVATS
Pressupost
Duració prevista
base licitació
20.000,00€
Agost 2021

Observacions

Cinquè: Òrgans de contractació de l’Ajuntament.
5.1 Els respectius expedients de licitació seran aprovats pel respectiu òrgan de contractació, de conformitat amb allò
disposat en la DA 2ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
5.2 Serà competència de la Junta de Govern Local (Decret d’Alcaldia 529/2020, de 6 de maig) els contractes d’obres,
subministrament, serveis, concessió d’obres, concessió de serveis i contractes administratius especials el valor dels
quals no superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni la quantia de sis milions d’euros inclosos els de
caràcter plurianual quan la seua duració no superen els 4 anys.
5.3 Serà competència del Ple els contractes d’obres, subministrament, serveis, concessió d’obres, concessió de serveis
i contractes administratius especials quan per la seua duració o valor no corresponguen a l’Alcalde.
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

SEGON. Publicar el Pla de Contractació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, als efectes del seu públic
coneixement.
TERCER. Donar compte de l’acord en la pròxima sessió plenària.»
El Ple de l'Ajuntament, QUEDA ASSABENTAT del Decret transcrit.

4.10. Moción presentada por el grupo municipal PP de otorgamiento del premio “Porrot d’Honor Ciutat de
Silla”.
Se da cuenta del contenido y de la motivación de la moción presentada por el grupo municipal PP que se transcribe
literalmente.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.
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«D. Ignacio Ventura, portavoz del Grupo Municipal Popular, al amparo del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expone, El Grupo Municipal Popular el pasado mes de
Julio, propuso al equipo de Gobierno que se otorgase el Porrot d’Honor Ciutat de Silla a los ciudadanos del pueblo de
Silla. En el pleno del mes de septiembre se aprobaron 4 de los 5 Porrots d’Honor:
-PORROT D’HONOR A LES LLETRES VALENCIANES: MARC GRANELL I RODRÍGUEZ.
-PORROT D’HONOR A L’ACTIVITAT CIVICA: SILVINO NAVARRO VIDAL
-PORROT D’HONOR A L’ACTIVITAT CULTURAL: MARINA ZARAGOZÁ PÉREZ.
-PORROT D’HONOR A L’ACTIVITAT ESPORTIVA: EMILIO GARCÍA FAUBEL.
Habiendo aprobado la propuesta del equipo de gobierno en otorgar estos 4 Porrots d’Honor, queremos que se tenga en
consideración lo que en el mes de Julio planteamos.
Pero además de dichos premios existe el Premio Porrot d’Honor Ciutat de Silla, reconocido en la página oficial de
nuestro Ayuntamiento. Dicho reconocimiento está dirigido a personas o entidades que por su trayectoria,
comportamiento o profesionalidad han destacado para ser merecedores de dicho galardón.

EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
04/01/2021 14:12

FIRMADO POR

Como su nombre indica se trata de un premio de máximo reconocimiento por nuestro Ayuntamiento.
Consideramos que la situación vivida durante los meses de Estado de Alarma generado por la pandemia del COVID’19
ha sido tan excepcional como complicada y queremos resaltar el comportamiento cívico de nuestra población así como
el de todo el personal sanitario residente en Silla así como todos aquellos sanitarios que trabajan en nuestro municipio y
a todo el personal que trabaja en residencias que resida en Silla y/o trabaje en las dos residencias de Silla que han
tenido que dar el 100 por cien de su tiempo y profesionalidad.
Tan excepcional ha sido la situación vivida que creemos debe manifestarse en un reconocimiento excepcional público e
institucional. Y qué menos que ofrecer la máxima distinción de nuestro ayuntamiento a todos ellos.
La pandemia todavía sigue entre nosotros y tanto los ciudadanos de Silla como los trabajadores sanitarios y el personal
de residencias, implicados directamente en la lucha contra el Covid’19, siguen manteniendo la misma actitud de
colaboración, profesionalidad y responsabilidad.
Por todo ello, el grupo municipal popular, propone entregar el Porrot d’Honor Ciutat de Silla a todos los vecinos y
vecinas de Silla y a los equipos sanitarios y personal de residencias de ancianos por su lucha conjunta y
responsabilidad ante el Coronavirus.
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Queremos de esta manera poner en valor la unión de la sociedad ante el COVID19, que en esta época tan complicada,
han reaccionado de manera valiente y responsable y hemos trabajado juntos para frenar una pandemia sin precedentes.
Una situación tan excepcional no debe quedar en el olvido, es por ello que creemos que se debería hacer un
reconocimiento a todos ellos, con el Porrot d’Honor Ciutat de Silla»

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de sus miembros, con diecisiete votos a favor (12 PSOE, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV:SE), ACUERDA estimar la moción presentada por el grupo municipal PP de otorgamiento
del premio “Porrot d’Honor Ciutat de Silla”, que ha quedado transcrita.

4.11. Moción presentada por el grupo municipal PP para exigir más recursos para los centros de atención
primaria.
Se da cuenta del contenido y de la motivación de la propuesta.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.
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«MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA EXIGIR MÁS RECURSOS PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN
PRIMARIA
Diariamente los medios de comunicación nos muestran que la realidad de la atención primaria roza el colapso en los
diferentes departamentos de salud del territorio de la Comunitat.
El pasado 10 de Julio la Consellera de Sanidad Ana Barceló anunció la contratación de refuerzos del personal sanitario
y la apertura de los centros de salud en horario de tarde, según las necesidades de cada departamento en función de la
pandemia del coronavirus.
La realidad demuestra que estas medidas no se han abordado con la suficiente eficacia y agilidad por parte de la
administración competente dejando nuevamente solos a los profesionales sanitarios y usuarios ante la lucha contra esta
pandemia. Ello dificulta también la atención presencial que tanto demanda la población, máxime en estos momentos y
cuya falta no parece ser prioridad para la Consellería de Sanidad.

FIRMADO POR
EL ALCALDE
VICENTE ZARAGOZA ALBEROLA
04/01/2021 14:12

Desde el Partido Popular observamos el aluvión de quejas que nos han trasladado desde la ciudadanía por la enorme
dificultad que supone contactar con el centro de salud al no funcionar correctamente el sistema de atención telefónica
para solicitar cita previa. La alternativa que la consellería ha activado es la solicitud vía APP, y esta además que no es
una solución viable para un elevado porcentaje de la población afectada por la brecha digital, tampoco resuelve la
situación ya que solo es posible la posibilidad de cita telefónica y no presencial.
Otra de las quejas vecinales es la dilación en el tiempo a la hora de dar cita de atención telefónica que ronda entre los 714 días en el mejor de los casos. En muchos municipios, ante esta disyuntiva las personas deciden personarse en el
consultorio. Originando posibles focos de contagio que se sumarian a los ya existentes.
Hace unos días los sanitarios salieron a la calle para advertir de la saturación que se estaba originando en los centros
de salud. Este parón convocó a miles de profesionales que venían reclamando medidas ante el colapso que se estaba
produciendo en los centros de atención primaria. Los facultativos habían advertido insistentemente de la sobrecarga de
trabajo al que tenían que hacer frente a diario derivada de la COVID-19, con agendas imposibles: Pruebas PCR,
seguimiento COVID, rastreo de los contagios de coronavirus, consultas telefónicas, consultas presenciales, vacunación,
etc…
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Situación que se ha visto sobrepasada en esta nueva ola, en la que muchos centros de salud se encuentran
desbordados. La falta de medios materiales y humanos en atención primaria ha acentuado las quejas de los ciudadanos
que han visto mermados los servicios que se vienen prestando en estos centros y que está poniendo en riesgo la propia
salud de los pacientes.
Desde algunos sindicatos se advierte que la sobrecarga de pacientes es consecuencia de la falta de profesionales está
llegando incluso a atender a 70 pacientes en una jornada, disminuyendo así la calidad asistencial y la seguridad de los
enfermos. Si esta situación ya era complicada antes de la pandemia, se ha agravado con la misma.
Si se pretende controlar la pandemia y evitar así que se colapse el sistema sanitario, es fundamental dotar estos centros
de los medios materiales y humanos necesarios.
En esa línea, recientemente el Colegio de Médicos calificaba de inaceptables las declaraciones de la gerencia del
departamento de salud Xátiva-Ontinyent donde expresaba como origen de los contagios entre sanitarios, su tiempo de
ocio, descanso, almuerzos y comidas, espacios de “relajación al fin y al cabo”. Afirmación que desde el Partido Popular
nos parece inaceptable.
Por último indicar que el caos en la gestión de la realización de test y PCR, está llevando a un retraso en la entrega del
resultado, generando confinamientos en muchos casos innecesarios, en otros problemas de conciliación o cuidado de
personas y una falsa sensación de inmunización que hace que algunas personas se salten esos necesarios días por la
falta de diligencia en la entrega de resultados, provocando en muchos casos la labor de los rastreadores totalmente
ineficaz. Y seguimos sin entender que tanto el presidente Puig como la Consellera afirmen públicamente que en nuestra
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comunidad se pueden realizar hasta 15.000 pruebas/día y en los últimos meses se realizan entre 7.00-8.500
pruebas/día, y ahora se privatiza la realización de las mismas por valor de 4.000.000 €.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular, presenta para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO. Instar a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública:
1. Ante la saturación que están sufriendo los centros de salud y la sobrecarga de trabajo a la que están sometidos los
sanitarios instamos al Consell de la Generalitat Valenciana a dotar de los medios materiales y profesionales necesarios
en los centros de Atención Primaria, con el fin de prestar un servicio de calidad y evitar así el colapso del sistema
sanitario.
2. Que se vele por la seguridad de los profesionales sanitarios programando también las citas en horario vespertino, tal
y como la Consellera se comprometió públicamente, equilibrando las agendas de los profesionales entre el horario de
mañana y de tarde, como reclaman los profesionales y no sólo de tarde como quiere la Consellera.
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3. En la apuesta por la telemedicina se apueste por una atención con todas las garantías para el paciente y también
para el facultativo, ajustando esa atención a los requerimientos de protección legal del diagnóstico y nunca para una
primera cita.
4. Que se den las instrucciones pertinentes para asegurar la correcta trazabilidad de los posibles positivos desde que se
activa el protocolo hasta que se obtienen los resultados efectivos de las PCR, garantizando la cuarentena domiciliaria de
los mismos.
5. Establecer un verdadero equipo de rastreo que descargue de esa responsabilidad del seguimiento a los profesionales
de la atención primaria para que se puedan centrar en su labor asistencial y eliminar el gran tapón que se está
produciendo.
6. Incremento en el número de pruebas realizadas que nos equipare con la media nacional y que los resultados se
comuniquen en un máximo 24 horas.
SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de la Generalitat, al Presidente de la Mesa de Les Corts
Valencianes, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de Les Corts Valencianes y a la Junta de Gobierno de la
FVMP.»
El Pleno del Ayuntamiento, por mayoría de los miembros, con doce votos en contra (12 PSOE), cuatro votos a favor (3
PP, 1 EUPV:SE), y 1 abstención (1 COMPROMÍS), ACUERDA desestimar la moción presentada por el grupo
municipal PP, para exigir más recursos para los centros de atención primaria, que ha quedado transcrita.
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4.12. Moción de la Acequia Real del Júcar sobre las obras de modernización de la Acequia Real del Júcar (riego
a goteo).
Se da cuenta del contenido y de la motivación de la moción presentada por la Sèquia Reial del Xúquer que se transcribe
iteralmente.
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.
«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las obras de Modernización llevan muchos años de retraso por múltiples razones, pero especialmente por motivos
presupuestarios.
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No obstante, en los últimos meses la información que nos ha llegado desde las distintas Administraciones sobre
nuestras obras de modernización es preocupante.
Por una parte, las inversiones a las que se comprometió la Dirección General del Agua del anterior Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aprobadas por el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de Marzo de
2014, referentes a la Red de Transporte de los Sectores 7 de Massalavés y 18 y 19 de Algemesí, y a los Sectores 26 y
33 de Alginet y 37, 38 y 40 de Benifaió, Almussafes y Picassent, han quedado paralizadas por el momento. El motivo
que nos trasladan es que se han separado las competencias de Agricultura y Medio Ambiente en dos Ministerios
distintos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Ministerio de Transición Ecológica; las obras de regadío
corresponden al Ministerio de Agricultura que es quien ha llevado el presupuesto y, en consecuencia, la Dirección
General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) que estaba tramitando estos Proyectos ha
paralizado su tramitación.
Además la Confederación Hidrográfica del Júcar nos ha trasladado que al MITECO sólo le correspondería hacer las
Redes de Transporte (20% del presupuesto pendiente) y no las Redes de Distribución (80%).
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Por otra parte, recientemente la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica ha adoptado la decisión de rebajar todas las líneas presupuestarias de Agricultura incrementado las
relaciones con Emergencia Climática y Transición Ecológica. Esta decisión está afectando a las obras de los Sectores 3
y 5 de Alberic, ya aprobados por la Dirección General de Agricultura que han quedado pendientes para su licitación de
la necesaria dotación presupuestaria.
A todo esto hay que añadir las dificultades que están encontrando nuestros Proyectos de Modernización para salvar el
trámite ambiental ante la Conselleria, necesario para que las obras se aprueben. La Conselleria ha solicitado un estudio
de impacto ambiental del conjunto de la modernización de la Acequia Real del Júcar y un informe que debe elaborar la
Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el Plan de Vigilancia Ambiental que se puso en marcha con la aprobación
del Proyecto de la Red en Alta para controlar los efectos de la modernización en el medio ambiente y en particular en
L’Albufera. Las redes de Transporte de los Sectores 12 de Guadassuar, 13 y 17 de Alzira, 42 y 43 de Silla y 44 de Albal
promovidos por la Dirección General del Agua de la Conselleria de Agricultura están paralizados a la espera del informe
de la Confederación Hidrográfica del Júcar que, a su vez, ha solicitado a la Conselleria que aclare los puntos sobre los
que debe informar.
Además, la Dirección General del Agua de la Conselleria de Agricultura plantea que no puede ejecutar las redes de
transporte si no está clara la ejecución de las redes de distribución con las que debe conectar. Las redes de distribución
son competencia de la Dirección General de Agricultura que, como hemos indicado, no tiene suficiente presupuesto y
del Ministerio de Agricultura que por el momento no se ha comprometido con nuestra Modernización.
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En esta situación la Acequia Real del Júcar ha tenido que paralizar la redacción de proyectos ya que su formato es
diferente en función de la Administración ante la que debe tramitarse.
Los sectores pendientes para la terminación de las Obras de Modernización de la Acequia Real del Júcar y la inversión
que requieren, hace necesaria la participación de todas las Administraciones, estatales y autonómicas, con
competencias en agua y en agricultura, así como de las empresas públicas que de ellas dependen (ACUAMED,
TRAGSA...).
La competencia de las Administración estatal y autonómica con competencia en materia de agua y medio ambiente se
justifica, entre otros, en los siguientes argumentos:
PRIMERO.- Los compromisos asumidos por Medio Ambiente con motivo de la cesión del embalse de Alarcón
formalizada entre la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar de la que forma parte la Acequia Real del Júcar y el entonces
Ministerio de Medio Ambiente para la gestión optimizada y unitaria del sistema Alarcón-Contreras-Tous.
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SEGUNDO.- Los compromisos asumidos por la Dirección General del Agua y la Confederación Hidrográfica del
Júcar, en los procesos de revisión y aprobación del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar ciclo 2009-2015 que
culminaron con un acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de Marzo de 2014 aprobando un Crédito extraordinario para
la ejecución de estas obras. Este compromiso fue reiterado en la revisión del PHJ ciclo 2015-2021 por la necesidad de
generar ahorros procedentes de la modernización en un sistema deficitario como es el Sistema Júcar.
TERCERO.- La vinculación de los ahorros de modernización de la Acequia Real del Júcar con los suministros
de agua a L’Albufera tal y como establece el artículo 20.B.2.a).I del PHJ en estos términos:
2. La asignación de recursos superficiales a los riesgos tradicionales de la Ribera del Júcar se establece como
sigue:
a) Con respecto a la Ribera Alta, se establecen unas asignaciones de:
I. 214, 2hm3/año de recursos superficiales para la comunidad de regantes de la Acequia Real del Júcar que
incluye la Acequia particular de Antella, de los cuales podrán utilizarse hasta 30 hm3/año para caudales ecológicos con
destino al área del Parque Natural de L’Albufera (margen izquierda del Júcar) a medida que se vaya realizando la
modernización prevista de sus regadíos.
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CUARTO.- Las ventajas medioambientales de la modernización de la Acequia Real del Júcar:
Reducción del aporte de Nitrógeno y Fósforo.
Minimización de la Contaminación difusa con la reducción de aportes de fertilizantes y el uso de
inhibidores de la nitrificación.
Incremento de fijación de CO2 por los cultivos.
Reducción de aplicación de herbicidas.
Reducción de parcelas abandonadas.
Aportación de agua directa al lago de l’Albufera.
Menor frecuencia de sequías.
QUINTO.- Se trata de una modernización ejemplar en cuanto a su sostenibilidad ambiental al no tener coste
energético ya que la presión necesaria para el riego se obtiene por la diferencia de cota entre el punto de toma y la zona
de riego (40 atmósferas).
Estas obras están declaradas de interés general y cuentan con el apoyo de todos los usuarios del Júcar que saben que
los ahorros que se obtienen con nuestra modernización aumentan los recursos del sistema y por lo tanto les proporciona
mayor garantía de recibir el agua que cada uno tiene concedida.
Es por ello que en la pasada Junta General de Silla se facultó a su Junta Directiva Local para que realizase cuantas
gestiones resulten necesarias ante la autoridad local en apoyo a la ejecución de los Sectores de Modernización
pendiente en nuestro término, que en nuestro caso son los Sectores 39, 41, 42, 43 y 45.
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Por todo ello, SE PROPONE:
Primero.- Que se concluya el proceso de modernización de la Acequia Real del Júcar, trasladando esta solicitud a la
Diputación Provincial, la Generalidad Valenciana y los Ministerios de Transición Ecológica y de Agricultura, Pesca y
Alimentación para que efectúen las inversiones necesarias.
Segundo.- Trasladar a todos los representantes de los partidos políticos de Silla para que conozcan la situación y se
sumen a esta colaboración.»

El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de sus miembros, con diecisiete votos a favor (12 PSOE, 3 PP, 1
COMPROMÍS, 1 EUPV:SE), ACUERDA estimar la moción presentada por la Acequia Real del Júcar sobre las
obras de modernización de la Acequia Real del Júcar (riego a goteo), que ha quedado transcrita.
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4.13. Moció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de reconeixement i suport a tot el sector
agroalimentari valencià
Es dóna compte de la moció presentada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons l’Informe del Sector Agrari Valencià, elaborat per la Conselleria d’Agricultura, la nostra Comunitat representa
aproximadament el 6,3% de la renda agrària d'Espanya.
En 2019, vam ser la tercera comunitat autònoma de l'estat espanyol en el rànquing d'exportació de productes
agroalimentaris, productes que van constituir el 18,8 per cent del total de les exportacions valencianes i van representar
un 12,5 per cent sobre el total nacional d'exportacions agroalimentàries, el que es va traduir en un import global de
5.983 milions d’euros, segons la font de dades de DATACOMEX, el que demostra la importància econòmica del sector i
l’efecte arrossegador i multiplicador sobre altres activitats econòmiques.
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Malgrat això estem davant una contínua crisi de rendibilitat de les produccions agropecuàries. En els últims anys hem
viscut campanyes desastroses de la taronja i el caqui, per donar només dos exemples. Esta situació s'accentua amb les
actuals conseqüències i les perspectives que imposen els tractats de Lliure Comerç entre la UE i tercers països
(Sudàfrica, Mercosur, Vietnam y d’altres que estan per arribar). Vistos tots els precedents no podem dubtar de l'impacte
negatiu que aquests acords tindran en les diverses produccions de la Comunitat Valenciana, especialment cítrics i
transformats com els sucs i l’arròs.
Enfront d'aquesta desastrosa situació, en la qual molts agricultors estan mostrant actituds veritablement heroiques per
mantenir amb precarietat econòmica allò que significa el seu manteniment des de fa generacions, ha hagut d'aparèixer
una pandèmia per a demostrar la importància de tenir un sector agrari viu. La COVID-19 ha posat en dubte el discurs
infaust de la necessitat de canvis profundament estructurals que només beneficien a aquells que més tenen i que en la
majoria de casos poc tenen a veure amb l'activitat agrària. Aquest virus que està produint un desastre sanitari mundial
està demostrant que, no obstant això, hem de reconèixer al treballador agrari la dignitat que en justícia es mereix.
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L'incessant augment dels costos de producció, la utilització de l'agricultura i la ramaderia valenciana com a moneda de
canvi en els acords de la Unió Europea amb països tercers, la discriminació perpètua de la Política Agrícola Comuna
(PAC) cap als cultius mediterranis, la pràctica de les grans distribuïdores que coneguem com la venda a pèrdues, o el
compliment de la legislació més rigorosa en matèria fitosanitària, ambiental i de benestar animal front a la laxitud o
inexistència d'aquestes normes, o la utilització de mà d'obra esclava a eixos mateixos països tercers, dibuixen un
panorama angoixant i tràgic per al sector agropecuari valencià.
El sector que ha patit la disminució de la renda agrària que en 2019 va descendir un 4,0 % front a 2018, any que ja va
patir una reducció situant-se en 1.763 milions d'euros, cosa que va suposar 108 milions d'euros menys que el 2017.
Tendència que, al llarg del que portem de 2020 no ha fet sinó empitjorar.
Al mateix temps, a la Comunitat Valenciana som líders en superfície agrària abandonada, patim també la falta de relleu
generacional i l'envelliment de la població agrària, liderem la pèrdua de superfície agrària de regadiu, i patim una
endèmica falta d'inversions en infraestructures. Fets que, tots junts, agreugen la situació quasi crítica de despoblació
que pateixen la pràctica totalitat de les comarques interiors al nostre territori.
I per si això no fora suficient per al nostre camp, el 21 de juny del passat any, la Unió Europea va signar un altre acord
comercial amb Mercosur permetent l'entrada de carn i altres productes, a més de sucs de cítrics, que com és ben sabut,
a nostres terres és una indústria estratègica necessària per a gestionar correctament el mercat citrícola espanyol.
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Finalment, la nova PAC post 2020, manté la distribució de les ajudes en benefici dels grans productors d’un model
extensiu i propi d’una agricultura que no té res a veure amb la nostra.
Per tot açò, davant una situació que amenaça l'estil de vida que durant generacions han tingut moltes famílies
valencianes, que construeix la nostra idiosincràsia, amb el que això suposa socialment i econòmicament per a la nostra
societat, a més de la defensa del producte de proximitat i la seua conseqüència també en l'aspecte mediambiental, que
proporciona, a més, mitjans econòmics al nostre món rural i a tots els que viuen de la cadena econòmica que proveeix
l’agricultura,
ACORDEM
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1.

L’ Equip de Govern de Silla conjuntament amb el Consell Local Agrari, desitgem expressar el seu reconeixement i
suport a tot el sector agroalimentari valencià.

2.

Demanem l'arbitratge de les institucions per tal de fer efectiu un sistema retributiu més just per a les explotacions
agropecuàries.

3.

Demanem un esforç al Govern d’Espanya per a què defense, en Europa, els interessos del camp valencià.

4.

Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya i a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana. A més exigir a aquest, el reconeixement
que en la definició d'agricultor genuí no s'excloga a aquest col·lectiu d'agricultors que amb el seu esforç dignifiquen
el treball en uns moments en què els valors predominants són purament mercantilistes, per lo que la definició
d'Agricultor genuí ha de tindre en compte un règim de xicotets productors per garantir la seua funció mediambiental
i de fixació de la població en el àmbit rural de la comunitat valenciana.

5.

Davant de la competència deslleial de les importacions d'altres països, l’FVMP eleva les següents demandes al
Govern d’Espanya i a la Comissió Europea, així com als eurodiputats espanyols:
a)

Tornar a reiterar l'establiment del tractament en fred a les importacions.

b)

Tornar a demanar rigorósitat en la inspecció en ports i en les entrades de tota mena de material vegetal. Que
siga realitzada per equips d'inspectors sota un protocol estricte de seguretat.

c)

Prohibició d'entrada en territori europeu de productes tractats amb plaguicides i fungicides prohibits a la UE.
Reciprocitat en matèria fitosanitària.

d)

Tancament de fronteres als països que no garantisquen una completa sanitat vegetal en les seues
exportacions; i en detectar productes amb una plaga, tancament immediat a la importació d'aquest país i rebuig
en frontera.

e)

Establir gravàmens per a les importacions d'aquells països que practiquen dúmping fiscal, social i contaminen
el medi ambient.

f)

Establir taxes a les importacions per les emissions de carboni i altres partícules contaminants que realitza el
transport marítim, que contribueixen a accelerar el canvi climàtic. Paguem, amb impostos i altres instruments,
nosaltres i les nostres empreses per a contribuir a mitigar el canvi climàtic, però el que ve de fora contamina i
accelera el canvi climàtic, i no paga.

g)

Sol·licitar la denúncia de la signatura dels tractats amb països que realitzen una competència directa amb
l’agricultura l'espanyola, i establir mecanisme de compensació als agricultors afectats pels actuals tractats.
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h)

Demanar la traçabilitat i l'etiquetatge de tots els productes importats. El consumidor té dret a saber la
procedència i poder triar lliurement si vol un producte del seu territori o importat.

i)

Tanmateix, demanem canvis en la normativa de competència i en la cadena alimentària perquè es possibilite
l'establiment de preus dignes a l'agricultor, i prohibir la venda a pèrdues i les pràctiques abusives. Demanda a
elevar a l'Administració Central i al Parlament espanyol, però també a la UE.

j)

En assegurances agràries, demanar al Ministeri que repose les aportacions i percentatges que realitzava per
mitjà d'Enesa, i impulsar el estudio les mesures necessaris de Agroseguro per mantindre la rentabilitat de la
agricultura real.

k)

Demanar a la Comissió de la UE i al Govern Central que en la nova PAC es veja augmentat el seu pressupost,
no disminuïsca per efecte del Brexit i altres polítiques, i s'establisquen fons per a gestionar les crisis de preus, i
possibilitar retirades i emmagatzematges preventius i temporals. Que s'establisca la continuïtat de les actuals
ajudes i plans durant el període transitori.

l)

Establir per part del Ministeri i de la Conselleria plans d'ajudes per a la modernització de les explotacions
agràries i les indústries agroalimentàries.
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m) Tanmateix, establir ajudes continuades per al reconeixement que el sector agrari realitza en la preservació del
medi ambient i el territori. Així com pagaments pel seu paper d'embornal de carboni. Per a això, instem també a
la Conselleria a realitzar els estudis i investigacions que mesuren aquests factors, com poden ser els apuntats
com a embornal de carboni per cada tipus de cultiu, l'aportació d'oxigen, el manteniment del paisatge, la
humitat ambiental i el fre a la desertització, entre altres.
n) Sobre l’alçament del veto rus, demanar a la UE i al Govern central perquè finalitze les divergències amb Rússia
i s'òbriga aquest mercat als nostres productes agraris una altra vegada; no pot pagar l'agricultura europea un
problema polític, quan altres països estan venent productes industrials a Rússia. Cal aconseguir que s'alce el
veto, per a recuperar el mercat rus; que pel veto ha sigut acaparat pels nostres competidors.
o)
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Requerir al Ministeri i a la Consellería perquè aporte més pressupost en la lluita contra plagues. L'entrada de
noves plagues per la falta de rigorositat és competència de l'Administració central, però és l'agricultor qui
càrrega amb les despeses de la lluita per a combatre plagues que no patíem.

p) Instar d'una banda el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i per una altra a la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a dotar d'una línia d'ajudes i/o
subvencions de cara a mitigar la ingent quantitat de diners invertida en l'adquisició de materials per a contindre
l'expansió de la COVID-19. El ja afeblit camp valencià ha hagut de fer front a la inversió extraordinària en
recursos de cara a la compra de productes (màscares, gels, termòmetres, sensors, pantalles protectores, fins i
tot a haver de fer tests ràpids, etc.) i considerem que siga compensat d'alguna manera com a sector estratègic.
q) El dèficit hídric en la nostra terra és un problema que portem molts anys patint, especialment a les comarques
del sud de la Comunitat i això repercuteix negativament en la producció agrícola, encarint els seus costos i
minvant la capacitat de producció dels nostres cultius. Aquesta és una necessitat que tots reconeixem i des del
municipalisme sol·licitem a les administracions competents accions concretes per a donar una solució
definitiva, sostenible i eficaç al problema de l'aigua que pateixen els nostres camps.»

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, amb dèsset vots a favor (12 PSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS, 1
EUPV:ES), ACORDA estimar la moció presentada per Federació Valenciana de Municipis i Províncies de
reconeixement i suport a tot el sector agroalimentari valencià, que ha quedat transcrita.
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4.14. Moció del grup municipal Compromís per Silla de reconeixement i suport al Consell Local Agrari.
Es dóna compte de la moció presentada pel grup municipal Compromís per Silla, que es transcriu literalment.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.

«Enguany 2020 s’han complit 25 anys de les primeres eleccions democràtiques al Consell Agrari i crec que la millor
manera de celebrar-ho seria reconèixer a totes les persones que l’han conformat i redefinir línies de treball per fer més
efectiva la participació, la consulta i la decisió que aquest òrgan col·legiat representa en el nostre poble i al sector agrari.
Els actuals membres del Consell sou els hereus de la història i tenim l’obligació, davant del poble, de continuar
l’empenta dels qui ens precediren i si cal amb més intensitat per la situació actual del camp.
En homenatge a tota aquesta magnífica agrupació i per tal de posar en valor la tasca i les funcions dels membres del
consell local agrari, PROPOSE que s’ha de donar un nou impuls a les demandes i funcions del Consell Agrari, que
concretaria en 8 punts:
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1)

Insistir a l’ajuntament, i fer-ho permanentment, que han de complir amb l’obligació del manteniment dels camins
del terme en bones condicions, molts dels quals no són d’ús exclusiu dels llauradors, sinó públics. S’ha de
recuperar que els pressupostos municipals mantinguen anualment les partides corresponents i que
l’Ajuntament destine una part de les ajudes de la Diputació i de la Generalitat a aquesta finalitat, com s’ha fet
sempre.

2)

El Consell Local Agrari disposa d’una partida al pressupost municipal per al funcionament de l’òrgan i les
decisions col·legiades que s’acorden. Tot i això els seus representants no decideixen com destinar aquesta
partida. Per tant, considerem necessari recuperar la capacitat de decidir les necessitats econòmiques de
manera col·legiada al si de l’òrgan de consulta que és el Consell.

3)

L’Ajuntament de València és el propietari de l’Albufera i de la part final dels nostres sequiols que queden dins
de la demarcació de la capital. Són els trams amb més tendència a col·lapsar-se i cal dragar-los, amb la
periodicitat necessària. Així mateix s’han de restituir les motes de tanca, per evitar que es vagen deteriorant,
amenaçant les basses més baixes de la marjal. S’ha d’insistir en la periodicitat en l’actuació de reposició de
motes i el dragat de les carreres o trams finals dels sequiols.

4)

Els nostres dos barrancs més importants, el de Beniparrell al nord i el de l‘Algudor al sud, també necessiten
una neteja de vegetació de canyes, paleres, figueres, etc. que poden convertir-se en autèntics perills en cas de
pluges intenses. Cal demanar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que se n’ocupe, com féu fa més de 15
anys, una petició que reclama el Consell Local Agrari en totes les sessions.

5)

Renovar les ordenances del Consell sobre l’obligació de mantenir els camps nets, evitant la seua insectació i el
perill d’incendis. Ara, amb motiu que estan llogant-se molts camps a empreses és fa més necessari que mai la
bona higiene del terme, fent saber als llogaters que han de netejar el que embruten, quan acaben una collita:
camps, camins i séquies. En aquest punt s’hauria de plantejar a la Séquia del Xúquer la seua col·laboració per
a implantar aquest criteri, invitant-los a signar aquest acord conjuntament amb el Consell Agrari.

6)

Considerem necessari que la Guarderia Rural tinga una major coordinació amb la Policia Local i la Guardia
Civil per poder actuar amb celeritat davant les incidències i robatoris que es produeixen al terme. Així mateix
considerem necessari que es reforce la vigilància del terme municipal a través de la guarderia rural.

7)

Finalment cal subratllar el problema del barranc de Tafarra, pendent de solucionar. Al Consell Local Agrari
sempre s’ha tingut clar que el barranc és una via de desaigüe fonamental per al poble, i l’únic possible per a
desviar les aigües que baixen d’Alcàsser i Picassent i inunden el poble a l’entrar per la Rambla de la
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Independència. Però perquè siga possible, s’ha d’eixamplar l’actual barranc, totalment insuficient. Malgrat
l’evidència, l’Ajuntament acceptà crear una bassa pluvial junt a la V-31 que desemboca al barranc sense haver
fet la intervenció sobre Tafarra per garantir el desaigüe correcte. Per tant s’ha d’exigir a l’Estat com a
responsable de la situació que patim, l’execució del projecte d’eixamplament del Barranc de Tafarra.
8)

I per últim cal agrair a l’Ajuntament que continuen destinant patrulles de treballadors en l’atur, a feines
relacionades amb la neteja de les sèquies i sequiols, aprofitant les subvencions que atorga les administracions
supramunicipals. Un bon destí d’aquestes ajudes seria el manteniment dels camins.»

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, amb dèsset vots a favor (12 PSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS, 1
EUPV:ES), ACORDA estimar la moció presentada pel grup municipal Compromís per Silla de reconeixement i
suport al Consell Local Agrari, que ha quedat transcrita.
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5. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.
No hi han.

6. PRECS I PREGUNTES
S’obri el torn de precs i preguntes, realitzant-se diverses intervencions.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes es pot visualitzar la gravació íntegra de la sessió plenària i, en particular, el
debat sobre aquest punt de l’ordre del dia; la qual es troba a les dependències de la Secretaria municipal.

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