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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
FIRMADO POR

Sessió núm.: 01/2022
Hora: 20:00 a 21:20 h

Connexió
Videoconferència

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
25/02/2022 11:08

Lloc:

Data: 25 de gener de 2021
ASSISTENTS:

President: Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)

Regidors i regidores:

.

Regidors/es del grup municipal PSOE
Jose Iván Cuenca Navarro (portaveu)
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
Josefina Zaragozá Naranjo

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

Secretària general: Paz Zaragozá Campos
Interventora: Manuela Montero Mouriz

Regidors absents / Regidores absentes

Regidora del grup municipal
MUNICIPAL
Raquel Sánchez Grande (portaveu)

COMPROMIS

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

A Silla, al lloc, la data i l’hora indicats, es reuneixen les persones relacionades, en la condició que per a
cadascuna s’hi assenyala, per tal de realitzar la sessió prèviament convocada. Els assumptes tractats,
incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar en la convocatòria, són els del següent

ORDRE DEL DIA:

1. MANIFEST EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DEL NAZISME, 27 DE GENER DIA INTERNACIONAL
DE L’HOLOCAUST
2.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA [28-12-2021. M16]: APROVACIÓ.
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3.

CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
3.1.Resolucions SEGRA: de la núm. 3.255 de 20/12/2021 fins a la núm. 65 de 14/01/2021.
3.2.Actes de la Junta de Govern Local: M47/2021 (16-12-2021) fins a la M01/2022 (10-012022).

4.
FIRMADO POR

ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
25/02/2022 11:08

4.1 Renovació dels càrrecs de jutge/jutgessa de Pau de Silla, titular i substitut/a: proposta
de nomenament.

5.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA

6.

PRECS I PREGUNTES
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

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

1. MANIFEST EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DEL NAZISME, 27 DE GENER DIA INTERNACIONAL
DE L’HOLOCAUST
Es dona compte del contingut i de la motivació de la moció presentada pel Grup Municipal PSOE en
memoria de les víctimes del nazisme, 27 de gener Dia Internacional de l’Holocaust, que es trasllada
literalment:
«MANIFEST EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DEL NAZISME
Ja han transcorregut 77 anys, des d'aquell 27 de gener de 1945, en el qual es va produir l'alliberament del

.

camp de concentració i extermini nazi d'Auschwitz-Birkenau per les tropes soviètiques en el marc de la Gran
Guerra Pàtria o Segona Guerra Mundial. Les enormes atrocitats realitzades per l'home contra l'home en el
passat costen de concebre en l'actualitat ja que la vista del passat emmalalteix d'una cataracta congènita
que ens ennuvola la visió fins no poder veure. La maldat institucionalitzada s'escapa de l'enteniment dels
homes de bé. Els negacionistes de l'Holocaust sempre han qüestionat l'evidència, i ara amb noves
vestidures tracten de soscavar el sistema democràtic. I som conscients de la fragilitat de la memòria
col·lectiva i el perill que entranya, en el present i en el futur, l'oblidar el passat o el desconeixement de les
atrocitats comeses per l'ésser humà contra l'ésser humà.
La commemoració de l'Holocaust nazi afecta directament als valencians i espanyols. El colp d'estat contra el
Govern constitucional de la Segona República es va transformar en la Guerra d'Espanya. Van ser milers els
exiliats republicans que després de recalar pels camps de concentració del sud de França i nord d'Àfrica van

2

AJUNTAMENT DE SILLA

Código Seguro de Verificación: KCAA TJQX FPLP YPAL XHQF

Acta Ple Ordinari 25-01-2022. M01 - SEFYCU 3085709
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://silla.sedipualba.es/

Pág. 2 de 7

Secretaria
FIRMADO POR

Expediente 915854W

La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragoza Campos
25/02/2022 10:26

NIF: P4623200E

ser deportats als camps d'extermini nazis situats a Alemanya, Àustria, Txecoslovàquia, França i Polònia. Les
víctimes de nazisme no sols van ser els homes i dones assassinats en els camps d'extermini, sinó aquells
altres que van treballar com a persones esclaves en empreses o en domicilis d'alts càrrecs de l'III Reig.
L'estudi de llistats ens comunica noms d'espanyols, de valencians, explotats fins a l'infinit i amb un
esdevenir que conduïa irremeiablement a l'oblit i a la mort. Molts van ser assassinats, i els supervivents,
apàtrides per decisió de Franco, no van poder tornar als seus pobles i ciutats. Molts holocaustos van edificar
el gran Holocaust.
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
25/02/2022 11:08

FIRMADO POR

Tots aquells que van ser objecte de l'extermini nazi, des dels jueus que van patir l'extermini, fins als
republicans espanyols, les ètnies romaní i sinti, els discapacitats i els homosexuals, formen part de la
monstruositat de l'Holocaust.
El sistema de convivència democràtic és, com moltes coses valuoses, fràgil, i cal atendre'l i cuidar-lo tots els
dies. La perversió democràtica consisteix en la posada en marxa de mecanismes i aliances des de dins i
des de fora del sistema per a acabar amb ell. La desinformació, les construccions de realitats virtuals falses,
la normalització social d'actituds rebutjables (racisme, violència de gènere, ...), i el negacionisme de
qualsevol tipus (des de l'Holocaust a la pandèmia actual, passant pel canvi climàtic) són manifestacions
visibles de l'atac perceptible a la Democràcia.
Els crims contra la humanitat no tenen data de caducitat. La Memòria de l'Holocaust ens obliga a continuar
amb la defensa dels Drets Humans. Commemorar aquesta data en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust
és una forma eficaç d'anticipar-se al racisme, els genocidis i protegir la Democràcia i els Drets Humans.
L´FVMP té entre els seus fins el desenvolupament i consolidació de l'esperit europeu i democràtic en l'àmbit
local, i s'ha compromés amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, establits per
l'Assemblea General de l'ONU, l'objectiu de la qual 17 està íntegrament dedicat a la promoció de les
aliances necessàries per al Desenvolupament Sostenible, proposant entre altres la Promoció de la cultura
de Pau i de la diplomàcia de ciutats.
Amb motiu del Dia Internacional de Commemoració en Memòria de la Víctimes de l'Holocaust i la Prevenció
dels Crims contra la Humanitat, el 27 de gener de 2022, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
(FVMP) fa pública la necessitat d'aprofundir en l'Educació, la Memòria i la Investigació sobre l'Holocaust,
que, com reconeix la UNESCO, és tasca essencial per a fomentar l'observació dels Drets Humans, les
llibertats fonamentals i els valors de tolerància i respecte mutu. La Xarxa de Municipis per a la posada en
.

valor de la Memòria Històrica (Xarxa Memòria), impulsada per l´FVMP, a tenor de la commemoració el 27
de gener de 2022 del Dia Internacional de l'Holocaust, considera essencial:
1. Donar a conéixer el passat.
Posar cara a les víctimes, repensar-les i honrar-les. Transmetre a noves generacions i per a
coneixement públic el dolor infinit, el neguit, la mort i la desraó de la barbàrie.
2. Vigilar el present.
Mantindre una posició activa i bel·ligerant en la defensa dels valors i de la convivència democràtica.
3. Actuar cap al futur.
Fomentar l'Educació, la Formació i la Cultura de la convivència creativa en Pau i Llibertat.
Per això, entén imprescindible el treball conjunt plenament col·laboratiu dels Governs (Govern de l'Estat,
Consell de la Generalitat, Governs locals i provincials) i de la Societat Civil valenciana, encarnada pels
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col·lectius ciutadans.
I proposa als Governs Locals l'impuls d'actuacions dirigides a la sensibilització i conscienciació ciutadana
sobre l'Holocaust i la necessitat del concurs de tots i totes en la construcció d'una societat democràtica.»
Els membres del Ple de l’Ajuntament queden assabentats de la moció transcrita.»

2. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINÀRIA [28-12-2021. M16]: APROVACIÓ.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
25/02/2022 11:08

FIRMADO POR

Es dóna compte de l’esborrany de l’ acta de les sessió ordinària del dia 28 de desembre de 2021, la qual
s’ha fet arribar als regidors i a les regidores amb anterioritat a la sessió.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes-del-ple/ 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.
Valentin Mateos, regidor del grup municipal EUPV-SE, manifesta que part de l’acta recull la pregunta que
van fer sobre el Contracte menor d'obres «Condicionament de la parcel·la annexa a la Nau Jove (Parc dels
eres) per a aparcament de vehicles i espai multifuncional» (Exp. 826786P) ~ Certificació final d'obra:
aprovació, però que no consta en l’acta i sol·licita que conste que van sol·licitar sobre el Contracte menor de
serveis «Retirada de materials i altres, situats en la parcel·la destinada a magatzem municipal, av. Alacant
63, i el seu trasllat a un altre magatzem» (Exp. 883808M): adjudicació, l’inventari del material ubicat en eixa
parcedl·la i el detall dels treballs que s’havien reallitzat concretament en eixe contracte
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSOE, 3
PP, 1 COMPROMÍS, 1 EUPV:SE), ACORDA:
Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de desembre de 2021, sense
introduir-hi cap esmena.».
3. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
3.3. Resolucions SEGRA: de la núm. 3.255 de 20/12/2021 fins a la núm. 65 de 14/01/2021.
3.4. Actes de la Junta de Govern Local: M47/2021 (16-12-2021) fins a la M01/2022 (10-012022).
.

La Presidència obri el punt i es produeixen diferents preguntes i contestacions en relació amb els
Decrets/Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local, aprovades a l’Ajuntament.
Valentin Mateos, portaveu del grup municipal EUPV-SE, en referència al punt 2.1 de la JGL de 16 de
desembre de 2021, “Resolució Núm. 3111 de 1/12/2021. Contracte menor de Serveis Taller de macramé EPA» (Exp.829032J): modificació del contracte ~ Donar compte”, sol·licita se’ls faça arribar l’informe de
Secretaria. En referència al punt 2.3 de la JGL de 23 de desembre de 2021, “Resolució Núm. 3228 de
15/12/2021. Contracte «Concessió de domini públic municipal amb destinació a l'explotació del bar situat en
la llar dels jubilats de Silla» (Exp.: 840198R): declaració procediment de licitació desert ~Ratificar”, pregunta
quina és la situación de l’actual titular de l’explotació del servei i que está fent l’Ajuntament. Referent al punt
2.4 de la mateixa JGL, “Resolució Núm. 3254 de 17/12/2021. Execució d'obres realitzades per
l'Administració i Contracte menor d'obres «Instal·lació d'il·luminació en aparcament avinguda d'Alacant»
(Exp. 899493X): adjudicació ~ Donar compte”, se justifica que no supera els límits de contracte menor i li
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agradaría que li donaren informació d’aquest expedient. En el punt 2.4 de la JGL de 10 de gener de 2022,
“Resolució Nº 3433 de 30/12/2021. Contractació «Gestió, explotació i manteniment integral del servei públic
de la piscina coberta municipal» (Exp. CONT/2016/08): aprovació indemnització pel Covid-19 ~ Ratificar”,
pregunta per què no s’ha inclòs el período de gener a juny de 2021.
Raquel Sánchez, portaveu del grup municipal COMPROMÍS, en referència a la Resolució d’Alcaldia Nº 3280
“Minoració subvenció centres i programes de serveis socials. Expt.2/2020” manifesta que es minora la
subvenció de manera significativa, però a més se li cobra un recàrrec a l’Ajuntament, vol saber el motiu de
tot això. Referent a la Resolució d’Alcaldia Nº 3319 “Baixes per rectificació DR exercicis tancats i corrent
durant 2021”, hi han algunes que son perquè no s’han consumit o no s’han justificat, voldria saber per quina
raó. En referència a la Resolució d’Alcaldia Nº 29 “Contracte menor de serveis «Formació menors Projecte
Ebre Foods», (Exp. 910234P): Adjudicació.”, pregunta quin tipus de cursos son els que es van a fer i com va
a ser el sistema d’accés dels alumnes. I referent a la Resolució d’Alcaldia Nº 31 “Contracte Menor de
Serveis Impermeabilització gots de compensació piscina coberta”, vol saber en quina situación están els
gots de la piscina i per què s’ha fet aquest contracte.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
25/02/2022 11:08
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Ignacio Ventura, portaveu del grup municipal PP, en referència a la Resolució d’Alcaldia Nº 3277 “Ajuda per
a menjador escolar de menor en risc d’exclusió social”, manifesta que hi han diverses Resolucions
d’Alcaldia en aquest sentit, que es paga en desembre del curs 2020-2021, pregunta per què aquest retard.
Referent a la Resolució d’Alcaldia 3280 “Minoració subvenció centres i programes de serveis socials.
Expt.2/2020”, en aquesta s’indica que s’ha de pagar un recàrrec per no a ver reintegrat la subvenció dins del
termini, pregunta per què no s’ha reintegrat dins d’aquest termini?. En referencia a la Resolució d’Alcaldia
3294 “Transferència de crèdit. Expt.37.2021”, manifesta que es minoren les partides de la Setmana de les
Lletres Valencianes i la del Cronista, per incrementar la partida de gastos diversos de Cultura, pregunta per
què?. Referent al la Resolució d’Alcaldia 3319 “Baixes per rectificació DR exercicis tancats i corrent durant
2021”, manifesta que no els quadra la explicación que s´ha donat. I referent a l’acta de la JGL de 16 de
desembre está l’aprovació de la factura de l’acte de Gisela, pregunta quin ha segut el cost total de l’event.
En la pàgina web http://www.silla.es/actes-del-ple/ 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 membres presents del Ple de l’Ajuntament queden assabentats.
4.

ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

«4.1 Renovació dels càrrecs de jutge/jutgessa de Pau de Silla, titular i substitut/a: proposta de
nomenament
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
.

Antecedents
1. El Jutjat de Pau de Silla ha remés escrit (RE 13764, de data 16/11/2021) en el que comunica que ha
rebut acord del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que vist que estan pròxims els
cessaments dels actuals càrrecs de jutge/jutgessa de Pau, titular i substitut/a, en data 26/02/2022, per haver
transcorregut el termini de quatre anys, recorda l’obligació de formular proposta de nous nomenaments.
2. Mitjançant edicte, inserit en el Butlletí Oficial de la Província núm. 241, de 16 de desembre de 2021, i
anunci en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica, s’ha donat a conèixer la possibilitat de presentar
sol·licituds de participar en el procés de nomenament, perquè qualsevol interessat puga sol·licitar per escrit
la seua elecció.

3. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’han presentat les següents:
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Ordre
presentació

Núm.
Registre
d’entrada

Data

Nom i cognoms

DNI/CIF

1

114

04/01/2022

Veremón-Lluis Martínez Benaches

***9810**

2

178

05/01/2022

Juan Antonio Pastor Magalló

***1037**

4. S’estima que les sol·licituds rebudes compleixen els requisits exigits i corresponen a persones idònies.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
− L’article 92 de la Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
− L’article 173 del Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals.
− Els articles 99 a 103 de la Llei orgànica 6/1989, d’1 de juliol, del poder judicial.
− Els articles 49 a 52 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de denominació i planta judicial
− Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.
2. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament.
De conformitat amb l’article 76 de la Llei 7/1985, de bases del règim local i l’article 21 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el regidor del grup municipal PSPV-PSOE,
Felipe García Iborra, s’absten en la deliberació i la votació d’aquest assumpte, per concórrer causa
d’abstenció.
El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb tretze (13) vots a favor (11 PSPV-PSOE, 1
COMPROMÍS i 1 EUPV-SE)), tres (3) vots en contra (3 PP) i una (1) abstenció (1 PSPV-PSOE), ACORDA:
Primer. Elegir Veremón-Lluis Martínez Benaches, amb DNI ***9810**, com a jutge de Pau titular.
Segon. Elegir Juan Antonio Pastor Magalló, amb DNI ***1037**, com a jutge de Pau substitut.
Tercer. Donar trasllat del present acord al Jutjat de Pau de Silla i al Jutjat Degà de Carlet, qui ho elevarà a
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana..»
.

5.

ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
No hi han temes a tractar

6.

PRECS I PREGUNTES

S’obri el torn de precs i preguntes, realitzant-se diverses intervencions.
Valentín Mateos, regidor del grup municipal EUPV-SE, manifesta que els preocupa la situación de
l’expedient d’ampliació del cementeri i els agradaría un cronograma dels treballs previstos, amb el termini de
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cadascún d’ells, tot això compatibilitzat amb la capacitat actual del cementeri a día de hui. Pregunta quan
está previst iniciar les obres de pluvials de l’Avinguda Espioca, i pregunta en quin estat está la rotonda
situada a l’eixida del pas inferior de l’Avinguda Espioca, manifesta que els preocupa i vol saber quines són
les actuacions previstes.
Raquel Sánchez, regidora del grup municipal COMPROMÍS, demana que en la llista de preus de la piscina
coberta, en la qual apareix la paraula “minusvalia”, es deixe d’utilitzar eixe terme i s’utilitze un altre máe
correcte. Respecte a l’obra de la façana del Conservatori profesional de música, ja ha vist la certificació final
de obra i prega s’agiliten les obres de l’EDIFICANT.

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
25/02/2022 11:08

Ignacio Ventura, regidor del grup municipal PP, manifesta respecte a la situació sanitaria, que estem davant
la sisena onada, i que una estrategia important está sent la vacunació. Pregunta per què no hi ha un centre
de vacunació masiva a Silla i si que hi ha a altres poblacions, s’està vegent a molta gent desplaçar-se i li
agradaria saber per què en Silla no hi ha un centre de vacunació masiva. Respecte a l’obra del col·legi
Verge dels Desemparats, se’ls va dir que anava a vindre el Director General d’Infraestructures Educatives i
no ha vingut, pregunta quan ho va a fer. Finalment pregunta si ja s’ha sol·licitat el reajustament de les
anualitats del tema EDIFICANT.

En la pàgina web http://www.silla.es/actes-del-ple/ 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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