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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

FIRMADO POR

Lloc: Casa Consistorial
(Sala de Plens)

Sessió núm.: 04/2022

Data: 29 de març de 2022

Hora: 20:08 a 21:55 h

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.

2.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONDEMNA A L’AGRESSIÓ DE RÚSSIA A UCRAÏNA

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINÀRIA [22-02-2022. M02]: APROVACIÓ.
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3.

CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN

3.1. Resolucions SEGRA: de la núm. 302 de 14/02/2022 fins a la núm. 652 de 17/03/2022.
3.2. Actes de la Junta de Govern Local: M06/2022 (11-02-2022) fins a la M10/2022 (11-03-2022).

4.

ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

4.1. . Resolució núm. 585, de 14-03-2022, d'aprovació del Plan Pressupostari 2023-2025. Donar compte.

4.2. Informe d’Intervenció del Fons de Finançament a Entitats Locals, DA 94 LPGE 2022. Donar compte.

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

4.3. Ordenança municipal reguladora dels horts socials municipals de Silla: aprovació inicial
4.4. Moció presentada pel Grup Municipal COMPROMÍS sobre 8 de març 2022.
4.5. Moció presentada pel Grup Municipal PSPV-PSOE. Declaració institucional 8 de març. Dia internacional
de la dona.

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 i també en memòria de les
víctimes de la dictadura i de la guerra civil española.
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 INSTITUCIONAL CONDEMNA A L’AGRESSIÓ DE RÚSSIA A UCRAÏNA
En la comissió informativa de Àrees Socials , en sessió ordinaria, celebrada el día 22 de març de
2022 es dona compte del contigut i de la motivació de la moció presentada pel Grup Municipal
PSPV-PSOE Declaració institucional de la FEMP condemnant l’agressió de la Federació Rusa a
Ucraïna.
Així mateix, es dona compte del contingut i de la motivació de la moció presentada pel Grup
Municipal PP, Condemna a l’agressió de Rússia a Ucraïna.

.

La Comissió Informativa, tracta aquests dos punts de forma conjunta i acorda unificar les dos
mocions en una, quedant de la següent manera:
«DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEMP CONDENANDO LA AGRESIÓN DE LA FEDERACIÓN
RUSA A UCRANIA
Tras la agresión militar sufrida por Ucrania el 24 de febrero por parte de la Federación Rusa, la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), en representación de los Gobiernos Locales españoles, y a través
de la Junta de Portavoces, hace pública la siguiente
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Declaración Institucional:
1. Condenamos enérgica y rotundamente los ataques perpetrados en diversas ciudades ucranianas, así como el
despliegue militar desencadenado por el gobierno ruso y todas las consecuencias de él derivadas. Instamos, en
consecuencia, alineados con la comunidad internacional, al cese inmediato de la agresión y la retirada de los
efectivos militares rusos desplegados en Ucrania.
2. Apoyamos firmemente a la población de Ucrania a la que trasladamos toda nuestra solidaridad y afecto.
Hacemos extensivo este apoyo a los más de 112.034 mil ucranianos que residen en nuestro país y que desde
hace años son nuestros vecinos y vecinas.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19
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3. Nos sumamos a todas las iniciativas encaminadas a la restitución del derecho internacional vulnerado
unilateralmente, así como a su defensa y fortalecimiento como elemento central del orden mundial acordado por
los principales organismos europeos e internacionales.
4. Respaldamos, sin ningún género de duda, cualquier actuación encaminada al restablecimiento de la paz y la
convivencia democrática, y al respeto a la legalidad y a los derechos humanos.
5. Nos ponemos a disposición del Gobierno de España, con todos nuestros medios, para colaborar en cualquier
tipo de actuación humanitaria y la acogida de los ciudadanos de Ucrania que están abandonando su país.»
Por ello, el Ayuntamiento de Silla “Condena rotundamente la invasión rusa en Ucrania, manifiesta su
apoyo y solidaridad con la población ucraniana, ofreciendo toda la ayuda y colaboración desde el
Ayuntamiento de Silla”.»

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12
PSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-ES), ESTIMA la moció presentada de forma conjunta pel
grup municipal PSPV-PSOE y pel Grup Municipal PP. Declaració institucional condemna a l’agressió
de Rússia a Ucraïna»

2. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINÀRIA [22-02-2022. 01]: APROVACIÓ.
Es dóna compte de l’esborrany de l’ acta de les sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2022, 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.
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 22 de febrer de 2022, sense introduir-hi
cap esmena.».
3. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
o

Resolucions SEGRA: de la núm. 302 de 14/02/2022 fins a la núm. 652 de 17/03/2022.
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o

Actes de la Junta de Govern Local: M06/2022 (11-02-2022) fins a la M10/2022 (11-03-2022).

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, regidor del grup municipal EUPV-SE, en relació al punt 2.9 de la JGL de 18 de febrer,
Contracte mixt de serveis, obres i subministraments «Conservació, neteja i manteniment d'espais
enjardinats, zones verdes i arbratge del municipi de Silla» (Exp.: 916456F), per procediment obert, diversos
criteris d'adjudicació i tramitació ordinària: aprovació de l'expedient i dels plecs de condicions, manifesta que
la mesa ja ha celebrat una sessió, pregunta quina és la previsió de terminis i en què es diferencia del
contracte actual quant a dotació económica. En referència al punt 2.3 de la JGL de 4 de març, Resolució Nº
477 de 01/03/2022. Contracte menor de serveis «Redacció i direcció projecte connexió per als vianants Sant
Roc – La Bega» (Exp. 947254F): adjudicació ~ Donar compte, pregunta si ja conté l’ estudi arqueològic.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19
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Raquel Sánchez, regidora del grup municipal COMPROMÍS, pregunta en referència a la resolució Nº 309 de
14/02/2022, Nomenament funcionaria interina: psicòleg/oga, quantes persones hi ha en total assignades al
contracte-programa a dia de hui.
Ignacio Ventura, regidor del grup municipal PP, en referència a la resolució Nº 338, Transferència de crèdit.
Expt.3/2022, es lleven diners de la partida de cementeri i de la partida de personal de la oficina d’informació
al consumidor, els agradaria saber, quines inversions no es van a fer en el cementeri i respecte a l’OMIC, es
va assegurar que anava a a ver una persona però es redueix la partida. Pregunta per què?
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 Resolució Nº 585 de 14/03/2022. Aprovació Pla Pressupostari 2023-2025_Donar compte
Es dóna compte del contingut de
continuació:

la Resolució Nº 585 de 14 de març de 2022 que es transcriu a

« Aprovació Pla Pressupostari 2023-2025
.

En exercici de les facultats que la legalitat vigent confereix a l’Alcaldia i ateses les consideracions següents:
Antecedents
1. L'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, estableix en l'article 6 l'obligació de remetre informació sobre els marcs pressupostaris a mitjà
termini en què s'emarcará l'elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals.
2. La remissió, conforme l'article 5 de l'Orde HAP/2105/2012, ha d'efectuar-se per mitjans electrònics i per
mitjà de firma electrònica a través del sistema que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
(MINHAP) habilite a l'afecte.
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3. Considerat que s'ha obert l'aplicació habilitada per a l'enviament dels Plans Pressupostaris a Mig Termini
2022-2024, tancant-se el 15 de març.
4. Considerat que per Acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020, ratificat per acord del Congrés
dels Diputats del 20 del mateix mes, es van suspendre les regles fiscals per a 2020 i 2021. Posteriorment, i
amb vista als plans pressupostaris de 2022, un nou Acord del Consell de Ministres de 27 de Juliol de 2021
va acordar el manteniment d'aquesta suspensió per a 2022, que el Congrés dels Diputats ratifica el 13 de
setembre de 2021. Sobre la base d'això, en els formularis F.2.3 (model ordinari) i F.2 (model simplificat) es
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

continua mantenint l'eliminació de la valoració relativa al compliment de la regla de la despesa.
5. Vista proposta del Sr. Alcalde de data 11 de març de 2022, d’aprovació del Pla Pressupostari a Mig
Termini 2023-2025 de l’Ajuntament de Silla.
6. La Interventora hi ha emès informe en data 11 de març de 2022, que conclou que el Pla Pressupostari
proposat compleix l’estabilitat pressupostària.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
−

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)

−

L'Orde HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la LOEPSF.

2. Davant dels dubtes suscitades d'orde procedimental, el Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i
Tresorers de l'Administració Local va elevar consulta a la Subdirecció General d'Estudis i Finançament
d'Entitats Locals, informant respecte a l'òrgan competent per a l'aprovació dels marcs pressupostaris que no
és preceptivament el Ple, però si no ho aprova es considera necessari que se li done compte.
RESOLC:
Primer. Aprovar el següent pla pressupostari 2023-2025:

.
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PRESSUPOST CONSOLIDAT D'INGRESSOS AJUNTAMENT DE SILLA-FUNDACIÓ CONSERVATORI
CAP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

FIRMADO POR

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

IMPORTE 2022
IMPORTE 2023 IMPORTE 2024 IMPORTE 2025
7.125.052,18 € 7.125.052,18 € 7.125.052,18 € 7.125.052,18 €
200.000,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
1.503.570,24 € 1.503.570,24 € 1.503.570,24 € 1.503.570,24 €
6.027.432,68 € 6.027.432,68 € 6.027.432,68 € 6.027.432,68 €
63.100,52 €
63.100,52 €
63.100,52 €
63.100,52 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
23.118,00 €
23.118,00 €
23.118,00 €
23.118,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
14.942.273,62 € 14.942.273,62 € 14.942.273,62 € 14.942.273,62 €

PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES AJUNTAMENT DE SILLA-OOAA CONSERVATORI DE MÚSICA
CAP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACION
REMUNERACION PERSONAL
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
INTERESES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

IMPORTE 2022
IMPORTE 2023 IMPORTE 2024 IMPORTE 2025
8.099.022,70 € 8.261.003,15 € 8.426.223,22 € 8.594.747,68 €
4.531.045,32 € 4.531.045,32 € 4.531.045,32 € 4.531.045,32 €
41.467,53 €
35.969,09 €
30.477,50 €
24.927,27 €
787.422,38 €
787.422,38 €
787.422,38 €
787.422,38 €
6.550,00 €
6.550,00 €
6.550,00 €
6.550,00 €
856.589,88 €
698.554,50 €
589.617,97 €
471.875,15 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
611.675,81 €
613.229,18 €
562.437,23 €
517.205,82 €
14.942.273,62 € 14.942.273,62 € 14.942.273,62 € 14.942.273,62 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Segon. Remetre els mateixos al Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques.
Tercer. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es celebre.»
Els membres del Ple de l’Ajuntament queden assabentats de la Resolució Nº 585 de 14 de març de 2022
transcrita.»

«4.2 Informe d’Intervenció del Fons de Finançament a Entitats Locals, DA 94 LPGE 2022. Donar
compte.

Es dóna compte del contingut de l’informe que es transcriu a continuació:
.

« Manuela Montero Mouriz, Interventora de l’Ajuntament de Silla, pel que fa a l’assumpte esmentat.

INFORME:
Antecedents
Considerant que en ocasió de la regulació en la D.A.94a de la LPGE2022 s'ha ampliat els àmbits objectiu i
subjectiu del Fons de Finançament a Entitats Locals per a atendre les obligacions pendents de pagament a
proveïdors de determinades Entitats Locals, estant l'Ajuntament de Silla en l'àmbit d'aplicació amb caràcter
obligatori donat que el PMP del 1T2021 i del 2T2021 va resultar superior a trenta dies.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
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Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
D.A. 94ª de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de PGE 2022.
Resolució de 7 de gener de 2022, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, per la
qual s'estableixen instruccions relatives al calendari, actuacions, contingut dels plans d'ajust, i de la seua
revisió, i dels models per a utilitzar en el procediment extraordinari de finançament per a la cancel·lació
d'obligacions pendents de pagament de determinades entitats locals.

Per tot això, s’INFORMA que:
Consultada la comptabilitat ha resultat que existien una relació de obligacions pendents de pagament
procedents d’exercicis tancats que totalitzen un import de 4.027,84€, les factures dels quals van tindre
registre d'entrada a l'Ajuntament de Silla amb anterioritat a 01.07.2021 i consten encara pendent de
pagament a la data. No obstant això, no constitueixen deute vençut, líquida i exigible en els termes establits
en l'apartat dos de la D.A.94a de la LPGE2022, per trobar-se en el supòsit de prescripció, a excepció d'una
factura que no resulta exigible per no conformitat de la prestació segons Informe de l'Arquitecta Tècnica
Municipal emés en data 10.02.2022. Per tant, en data 11 de febrer de 2022 s’ha iniciat expedient de
depuració de aquest saldo (SEGEX 934654F).
Per la qual cosa aquesta Intervenció no va haver de certificar cap relació completa certificada de les
obligacions pendents de pagament que complisquen els requisits previstos en l'apartat dos de la D.A.94a de
la LPGE2022, quan del 17 de gener i fins a l'11 de febrer de 2022 els interventors de les entitats locals
teníem el deure de comunicar-ho a la AEAT (relació massiva de obligacions).
S'ha seguit el criteri mantingut pel Ministeri d'Hisenda i que ens ha donat a conèixer mitjançant el document
de preguntes freqüents CUESTIONES DE INTERÉS PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
PAGOS A PROVEEDORES APROBADO POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 94ª DE LA LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2022 (3ª edición, 10 de febrero de 2022):

.

“II. FACTURAS Y OBLIGACIONES QUE SE DEBEN INCLUIR: CUESTIONES GENERALES
[...]7.- ¿Qué tiene que hacer una entidad local incluida en la relación de las que están obligadas a aplicar la medida que en el momento
actual no tanga pendiente de pago ninguna factura recibida en el registro administrativo antes de 1 de julio de 2021, pero sí tiene
pendientes de pago facturas recibidas a partir de esa fecha?
Con arreglo al apartado Dos de la D. A. 94ª de la LPGE 2022, las facturas pendientes de pago deben, entre otros requisitos, haberse
recibido en el registro administrativo de la entidad local antes del 1 de julio de 2021. En consecuencia, las recibidas a partir de esta
fecha no se pueden ni se deben incluir en este procedimiento de pagos a proveedores. Por lo tanto, la entidad local no tiene que hacer
actuación alguna en relación con la medida regulada en la D. A. 94ª citada.
No obstante, es preciso tener en cuenta que los proveedores tienen un periodo, entre los días 12 y 25 de febrero, en el que podrán
consultar información sobre sus facturas y, en su caso, solicitar a la entidad local la emisión de certificados individuales de
reconocimiento de obligaciones pendientes de pago.
En consecuencia, si se cumplen estas dos condiciones la entidad local no tendría que hacer actuación alguna:
• Que no tenga pendiente de pago ninguna factura recibida en el registro administrativo antes de 1 de julio de 2021 (o que, aun
teniéndolas, ninguna fuera aprobada por los proveedores).
• Que no se hayan presentado por los proveedores solicitudes de certificados individuales (apdo. IV, pregunta 1, de este documento).”

No obstant, tenint en compte que els proveïdors tenien un període, entre els dies 12 i 25 de febrer, en el
qual podien consultar informació sobre les seues factures i, en el seu cas, sol·licitar a l'entitat local l'emissió
de certificats individuals de reconeixement d'obligacions pendents de pagament (a tal efecte s’ha habilitat
procediment específic en la sede electrònica de l’Ajuntament), hem rebut dos sol·licituds:
R.E. 2303 de 22/02/2022 presentat per EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU, reclamant una
factura de 1.243,81€ (Fra. 13AG09-0462, de 22.12.09). No s'expedeix certificat de reconeixement
d'obligació perquè ja va ser objecte de rebuig mitjançant informe d’aquesta Intervenció de data 23
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-

d’abril de 2012 en ocasió del Mecanisme de Pagament a Proveïdors articulat per RDLey 4/2012, per
no estar visada pel Tècnic Competent per disconformitat.
R.E. 2392 de 24/02/2022 presentat per FEMP, reclamant obligacions corresponents als exercicis
1996 a 2009 per import total de 10.122,29€. Cap import reclamat figura en el registre administratiu
de factures de l’Ajuntament, excepte tres que consten ja pagats (949,24€ en 2006, 1.026,55€ en
2008 i 1.068,89€). Per això, no es pot expedir certificat positiu de reconeixement d’obligacions.

Per la qual cosa aquesta Intervenció tampoc ha incorporat a la plataforma habilitada certificacions
individuals entre el 12 de febrer i l'11 de març, tots dos inclusivament.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

FIRMADO POR

Aquest és l’informe que emet la Intervenció a efectes de coneixement del Ple, en compliment de l’apartat
tres de la D.A.94ª de la LPGE2022.»
Els membres del Ple de l’Ajuntament queden assabentats de l’informe transcrit.»

«4.3 Ordenança municipal reguladora dels horts socials municipals de Silla: aprovació inicial
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1.

A proposta del Regidor d’agricultura i medi ambient s’ha elaborat una proposta de nova Ordenança
municipal reguladora dels horts socials municipals.

2.

Per Providència de data 28 de febrer de 2022 es va sotmetre a consulta pública el text de la
proposta d’ordenança mitjançant exposició al tauler electrònic de l’Ajuntament de Silla en la seu
electrònica www.silla.sedipualba.es, durant el termini de 10 dies, des del 28 de febrer de 2022 fins al
14 de març de 2022, per a demanar l’opinió de la ciutadania i en especial dels subjectes i
organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma, durant els quals es
podrien realitzar totes les aportacions que consideren oportunes i/o donar la seua opinió.

3.

Es donà accés a l’expedient electrònic 948881Q als portaveus dels grups polítics de l’Ajuntament de
Silla.

4.

S’ha emès informe pel tècnic de medi ambient en data 3 de març de 2022.

5.

Segons certificat de la Vicesecretària interventora de data 15 de març de 2022 durant el termini
exposat no s’ha presentat cap proposta ciutadana.

6.

S’ha emès informe jurídic amb data 15 de març de 2022 amb la conformitat de la Secretaria
General, d’acord amb allò exposat a l’article 3.3. d) 1º) del RD 128/2018, de data 16 de març.

.

Fonaments
1.
─
─
─

Resulta aplicable la normativa següent:
Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

2. Resulten d’especial rellevància, pel que fa a l’objecte d’aquest assumpte, els preceptes següents:
2.1. L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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2.2. L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
3. S’estima convenient aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora dels horts socials municipals.
4. 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-SE) i tres (3) abstencions (3 PP) ACORDA:

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

FIRMADO POR

Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora dels horts socials municipals, tot i derogant
l’Ordenança municipal reguladora dels horts socials municipals aprovada pel Ple de data 31 de maig de
2016 i publicada definitivament al Butlletí Oficial de la Província número 216 de data 9 de novembre de
2016, derogació que tindrà efectes a l’entrada en vigor de la nova ordenança.
Es transcriu seguidament el text de la nova Ordenança reguladora dels Horts Socials Municipals de Silla:
“ORDENANÇA REGULADORA DELS HORTS SOCIALS MUNICIPALS DE SILLA

.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS....................................................................................................................................... 10
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS ............................................................................................................. 10
Article 1. Objecte .............................................................................................................................................. 10
Article 2. Règim aplicable ................................................................................................................................ 11
Article 3. Justificació del projecte .................................................................................................................. 11
Article 4. Objectius ........................................................................................................................................... 11
Article 5. Gratuïtat de l’explotació .................................................................................................................. 12
Article 6. Principis generals d’ús .................................................................................................................... 12
Article 7. Àmbit d’aplicació ............................................................................................................................. 12
Article 8. Ubicació dels horts socials ............................................................................................................. 12
Article 9. Usuaris .............................................................................................................................................. 12
Article 10. Prohibició per a ser usuari ............................................................................................................ 13
Article 11. Tipologia i classificació de les parcel·les .................................................................................... 13
CAPÍTOL II. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ ................................................................................................... 13
Article 12. Convocatòria .................................................................................................................................. 13
Article 13. Presentació de sol·licituds ............................................................................................................ 14
Article 14. Procediment d’adjudicació de les parcel·les ............................................................................... 14
Article 15. Temporalitat de l’adjudicació ........................................................................................................ 16
Article 16. Règim d’ús ...................................................................................................................................... 17
Article 17. Extinció de l’adjudicació ............................................................................................................... 17
CAPÍTOL III. CONDICIONS D’ÚS I APROFITAMENT .......................................................................................... 17
Article 18. Condicions generals d’ús.............................................................................................................. 17
Article 19. Destinació de la terra ..................................................................................................................... 18
Article 20. Educació ambiental ....................................................................................................................... 18
Article 21. Restauració a l’estat original ........................................................................................................ 18
Article 22. Facultats de la persona adjudicatària .......................................................................................... 18
Article 23. Horaris ............................................................................................................................................ 19
Article 24. Condicions per al reg .................................................................................................................... 19
Article 25. Ús de fertilitzants i productes fitosanitaris .................................................................................. 19
Article 26. Tractament de residus i focs......................................................................................................... 19
Article 27. Prohibicions ................................................................................................................................... 19
CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ DE L’HORT SOCIAL MUNICIPAL ...................................................................... 20
Article 28. Associació d’Usuaris de l’Hort Social Municipal ........................................................................ 20
Article 29. Comissió Tècnica de Seguiment .................................................................................................. 20
CAPÍTOL V: RÈGIM DISCIPLINARI ..................................................................................................................... 21
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Article 30. Regles generals.............................................................................................................................. 21
Article 31. Inspecció......................................................................................................................................... 21
Article 32. Infraccions ...................................................................................................................................... 21
Article 33. Sancions ......................................................................................................................................... 22
Article 34. Procediment sancionador ............................................................................................................. 22
CAPÍTOL VI: PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE LES PERSONES BENEFICIARIES .......................... 22
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL ............................................................................................................................... 23
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Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

FIRMADO POR

PROPOSTA D’ORDENANÇA REGULADORA DELS HORTS SOCIALS MUNICIPALS DE SILLA
-

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament de Silla vol promoure l’ús dels horts socials municipals com un sistema modular que permeta el cultiu
individual de xicotetes parcel·les de terra, de forma tradicional, mitjançant la utilització de tècniques de cultiu
respectuoses amb el medi ambient, i preferentment de l’agricultura ecològica.
Els objectius que es pretenen assolir, són, entre altres:
Fomentar la participació de la població en la recuperació i el manteniment d’una agricultura respectuosa amb el
medi ambient, així com conservar el patrimoni agrícola de l’horta i evitar la degradació dels camps de la perifèria
urbana.
-

Oferir una alternativa a les persones que pertanyen als sectors socials més desfavorits del nostre municipi,
persones en situació d’atur i vulnerabilitat social, persones que no reben cap tipus de prestació, pensionistes,
famílies monoparentals o víctimes de violència de gènere, així com a famílies nombroses.

-

Oferir una alternativa cultural i d’oci que fomente la idea del desenvolupament sostenible.

-

Fomentar valors socials com són la sensibilització ambiental, el respecte cap a l’entorn i el medi ambient, el
desenvolupament sostenible dins de la ciutat, la gestió racional de recursos i residus, l’alimentació sana, el consum
responsable, la participació ciutadana, etc .

.

L'experiència en la gestió dels horts socials aconsella efectuar modificacions en el text de l'Ordenança Reguladora dels
Horts Socials Municipals, aprovada inicialment pel Ple el dia 31 de maig de 2016 i publicada definitivament en el Butlletí
Oficial de la Província de València de 9 de novembre de 2016 (BOP núm. 216), modificacions que afecten al
procediment d’adjudicació de les parcel·les, la temporalitat de l’adjudicació, a més, s’han refós articles, s’han eliminat
repeticions i la redacció de determinats articles, per la qual cosa es considera que la modificació és substancial i s’ha de
derogar el text de l’Ordenança anterior i aprovar el nou text de l’Ordenança Reguladora dels Horts Socials.

-

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte regular:
1. El règim jurídic de les autoritzacions d’ús privatiu del domini públic atorgades per l’Ajuntament de Silla sobre els horts
socials municipals de titularitat municipal al terme de Silla, exclusivament pel seu conreu agrícola amb destinació a
l’autoconsum.
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2. El procediment d‘adjudicació les parcel·les que conformen els horts socials.
3. Les condicions d’ús i aprofitament de les parcel·les que formen part dels horts socials municipals, així com els drets i
les obligacions que han de complir les persones beneficiàries de les autoritzacions atorgades per al seu cultiu.
4. El règim disciplinari, establint les infraccions i possibles sancions que es puguen imposar sobre aquelles persones
cessionàries de l'ús de les parcel·les dels horts socials, que resulten responsables per conductes contràries al que es
disposa per aquesta ordenança.
Article 2. Règim aplicable
A més del contingut , li serà d’aplicació la legislació següent:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i les disposicions que la despleguen, modifiquen o
afecten, així com la normativa autonòmica de desplegament que, en el marc d’aquella, siga vigent.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
RD 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals.
RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de regim
Local.
Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 33/2003, del patrimoni de
les administracions públiques.
Ordenances municipals de l’Ajuntament de Silla.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

FIRMADO POR

Article 3. Justificació del projecte
Els horts socials municipals es configuren com un possible punt de partida cap a una vertadera educació ambiental i
converteixen els ciutadans en autèntics voluntaris que participen d’una manera activa en la difusió de la idea de
desenvolupament sostenible.
Les ciutats afecten fortament l’entorn natural i la biodiversitat de les àrees veïnes. Els horts socials municipals suposen
una forma efectiva d’alleugerir la pressió del paisatge urbà, una gestió sustentable dels espais verds; milloren la
repoblació d’insectes pol·linitzadors; afavoreixen la presència d’aus, el nombre de plantes i en general la biodiversitat.
Són, en definitiva, una invitació a la integració i la coexistència entre el camp i la ciutat, entre la naturalesa i les urbs, una
aposta clara pel foment de la sensibilització ambiental de la ciutadania i la difusió del coneixement de l’agricultura
tradicional.
Article 4. Objectius

.

Els objectius que es proposen amb els horts socials municipals són els següents:
- Oferir un espai d'esplai i activitat per a les persones.
- Promoure una alimentació sana i hàbits de vida saludables.
- Fomentar la participació ciutadana, el desenvolupament sostenible i l’autogestió dels usuaris.
- Incentivar les relacions i l’intercanvi intergeneracional i intercultural.
- Millorar la qualitat de vida i facilitar la integració dels col·lectius més vulnerables.
- Capacitar a les persones majors per a viure un envelliment actiu i saludable.
- Mantindre l'autonomia i independència personal a mesura que s'envelleix.
- Contribuir a previndre la dependència.
- Establir i valorar les relacions entre el medi natural i les activitats humanes.
- Conèixer les tècniques de cultiu de l’agricultura tradicional i preferentment de l’ecològica.
- Fomentar l’adquisició d’una sèrie de valors que motiven a interessar-se per conservar la biodiversitat i els
habitats naturals de les espècies hortícoles tradicionals i autòctones.
- Promoure l’educació ambiental, mitjançant de la producció hortícola a xicoteta escala amb finalitat educativa,
d’oci i autoconsum.
- Promoure les bones pràctiques ambientals de cultiu: estalvi de l’aigua, agricultura ecològica, gestió de residus,
recuperació d'usos i costums de l'agricultura tradicional, etc.

-

Impulsar el desenvolupament sostenible generant espais de biodiversitat.
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Article 5. Gratuïtat de l’explotació
L’autorització per a l’explotació de les parcel·les dels horts socials municipals serà gratuïta, ja que està prohibit efectuar
transaccions comercials amb qualsevol dels productes que s'hagen obtingut amb la seua explotació.
No obstant això, seran responsabilitat de les persones adjudicatàries les despeses següents:
El manteniment, la conservació i la reposició dels elements d’ús comú.
La part equitativa de l’abastiment d’aigua per a rec, així com qualsevol altra que es contracte, com ara
assegurances de les instal·lacions, etc.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

FIRMADO POR

Article 6. Principis generals d’ús
1. Principi de conservació i manteniment. L’usuari ha de conservar i mantindre les instal·lacions que se li cedeixen,
d’acord amb els principis de diligència en l’ús, la higiene i la salubritat. No podrà modificar la composició bioquímica
o estructural de la terra per aportacions externes, llevat de productes o materials autoritzats expressament per la
persona cedent.
2. Principi de respecte en l’ús de les instal·lacions. L’usuari ha d’evitar molèsties, danys o perjudicis als altres
adjudicataris.
3. Principi de prevenció ambiental. L’usuari no podrà usar productes fertilitzants o fitosanitaris que puguen provocar
greu perjudici sobre la terra o els aqüífers.
Article 7. Àmbit d’aplicació
1. L’ordenança afecta totes aquelles parcel·les que siguen de titularitat municipal i que queden adscrites als horts
socials municipals.
2. Les persones o entitats usuàries seran aquelles que complisquen els requisits per a ser beneficiaris de les
autoritzacions d’ús de les parcel·les atorgades per l’Ajuntament de Silla.
Article 8. Ubicació dels horts socials
Els horts socials actualment estan ubicats a les parcel·les municipals 71 (part) i 81 (part) del polígon 30, amb referència
cadastral 3502971YJ2630S0001DX i 3502981YJ2630S0000YZ respectivament, del terme municipal de Silla.
En convocatòries posteriors, es podran plantejar altres ubicacions dels horts socials municipals.
Article 9. Usuaris
1. Podran ser usuaris:

.

a)

Les persones físiques majors d’edat que estiguen almenys un any empadronades a Silla, que visquen de forma
efectiva a la localitat, que tinguen plena capacitat jurídica i d’obrar, i que estiguen al corrent en el compliment de
les obligacions tributàries o de qualsevol altra índole amb l’Ajuntament de Silla .

b) Els centres educatius, les associacions o entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal
d’Associacions que tinguen una finalitat social, educativa, de formació ocupacional o interés ambiental i que
estiguen al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de qualsevol altra índole amb l’Ajuntament de
Silla.
2. La condició d’usuari és personal i intransferible, i sols produirà efectes mentre es mantinguen les condicions vigents
en el moment de la seua constitució. Els membres de la unitat familiar majors d’edat i empadronats a Silla també
podran fer ús de la parcel·la adjudicada a l’usuari.
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Article 10. Prohibició per a ser usuari
Encara que reunisquen els requisits previstos per l’article 9, no podran ser usuàries les persones següents:
-

Aquelles que siguen propietàries de terrenys rústics aptes per a activitats agrícoles.
Aquelles que pertanyen a una unitat familiar on hi haja un usuari en actiu de l’hort social.
Aquelles que hagen estat sancionades amb prohibició temporal d’ús de l’hort i durant el temps que determine la
resolució sancionadora.

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

Article 11. Tipologia i classificació de les parcel·les
1. L'Ajuntament de Silla elaborarà si és necessari, un projecte d'adequació de les parcel·les que integren els horts
socials d'acord amb la finalitat a la qual estan destinades.
2. Les parcel·les que constitueixen els horts socials tenen una superfície aproximada de 200 m2. No obstant això,
l'Ajuntament de Silla es reserva el dret de modificar la seua superfície prèvia comunicació als usuaris que pogueren
veure's afectats.
3. Aquestes parcel·les es classifiquen en els següents 4 grups d'acord amb el tipus d'usuaris al qual preferentment estan
destinades:
-

-

Grup 1: Parcel·les destinades principalment a sol·licituds individuals de persones incloses en els col·lectius
següents de major vulnerabilitat:
a) Persones en situació d’atur i vulnerabilitat social.
b) Persones que no reben cap tipus de prestació.
c) Pensionistes que no desenvolupen cap altra activitat remunerada.
d) Famílies monoparentals
e) Famílies nombroses.
f) Víctimes de violència de gènere.
g) Persones amb minusvalidesa.
h) Persones necessitades d’activitat terapèutica degudament acreditada.
i) Qualsevol altre col·lectiu que l’Ajuntament de Silla considere convenient incloure en cada convocatòria.
Grup 2: Parcel·les destinades principalment a sol·licituds d’associacions sense ànim de lucre i centres educatius
de Silla.
Grup 3: Parcel·les destinades a sol·licituds individuals de persones no incloses en els grups 1 i 2.

-

Grup 4: Constituïdes per les parcel·les que no hagen sigut adjudicades als grups 1, 2 i 3 o que per qualsevol

-

motiu hagen quedat lliures.

-

CAPÍTOL II. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

.
Article 12. Convocatòria
1. L'Ajuntament de Silla realitzarà una convocatòria per a l'adjudicació de les parcel·les amb una temporalitat d'acord
amb l'estipulat en l'article 15.
2. La convocatòria es publicarà en el tauler d’anuncis de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Silla.
3.El termini per a presentar les sol·licituds durant la convocatòria serà al previst a l’anunci de la convocatòria.
4. L’anunci de convocatòria farà constar:
El numero i la ubicació de les parcel·les disponibles.
El termini de presentació de sol·licituds i documentació que cal adjuntar.
Els criteris d’adjudicació i/o preferència de determinats col·lectius, en el seu cas.
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5. Abans de realitzar una nova convocatòria, l'Ajuntament de Silla avisarà almenys amb tres mesos d'antelació a tots els
usuaris de les parcel·les que estiguen en explotació, amb l'objectiu que aquestos planifiquen les tasques agrícoles que
tinguen previst fer, a més de per a poder donar compliment al que es disposa en l'article 21.
Article 13. Presentació de sol·licituds
1. Per a la presentació de sol·licituds hi haurà un model normalitzat de sol·licitud.
2. Les sol·licituds es podran realitzar en qualsevol moment de l'any.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19
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3. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud en el Registre Electrònic General de l’Ajuntament de
Silla, per Seu electrònica o a l’Oficina d’Assistència a la Ciutadania, el qual farà el corresponent seient respectant l’ordre
temporal de recepció dels documents, i indicaran la data del dia en què es produïsquen.
4. Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:
- Declaració responsable d’estar inscrit com a desocupat a LABORA (si és procedent).
- Declaració responsable dels ingressos de l'últim exercici de tots els membres de la unitat familiar (si és
procedent).
- Declaració responsable en la què s’acredite l’import de la pensió (si és procedent).
- En el cas de les associacions o entitats, la sol·licitud s’ha de presentar pel representant legal, i s’ha d’indicar el
número de persones destinatàries finals dels horts socials així com la finalitat que pretenen amb l’adjudicació.
- Carnet de família nombrosa
- Carnet de família monoparental.
- Sentència judicial o qualsevol altra documentació oficial que acredite l'existència de violència de gènere.
- Certificat de discapacitat.
- Qualsevol altra documentació que en cada convocatòria l'Ajuntament de Silla considere necessària per acreditar
el compliment dels criteris d’adjudicació.
5. Quan s’observen defectes o omissions en les sol·licituds o es considere necessari ampliar la informació que
contenen, es pot donar a les persones sol·licitants un termini, que no pot excedir de deu dies hàbils, per a solucionar els
defectes o omissions o per a ampliar la informació. El termini ha de ser el mateix per a totes i tots els sol·licitants.
6. L’Ajuntament comprovarà d’ofici: l’empadronament i la seua durada, el compliment de les obligacions tributàries o de
qualsevol altra índole amb l’Ajuntament, així com la inscripció i la finalitat de les associacions inscrites en el Registre
Municipal d’Associacions.

.

7. Quan s’obtinguen de la persona interessada dades personals, l’Ajuntament com a responsable del tractament, li
facilitarà tota la informació indicada en l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de
27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
8. La relació provisional de sol·licitants admesos i exclosos es publicarà en el tauler d’anuncis de la Seu electrònica de
l’Ajuntament. Les persones interessades podran interposar reclamació en el termini de 10 dies hàbils, comptats des del
dia següent a la publicació. L’Ajuntament resoldrà definitivament i publicarà en la forma esmentada la relació definitiva
de sol·licitants admesos a participar en la convocatòria i optar la l’explotació de una parcel·la.

Article 14. Procediment d’adjudicació de les parcel·les
El procediment aplicable serà el de concurrència competitiva donat el número limitat de les parcel·les que conformen els
horts socials.
D'acord amb el nombre de sol·licituds rebudes i el nombre de parcel·les disponibles, es podran generar 3 situacions
amb les següents implicacions:
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-

Situació 1: Si el numero de sol·licitants admesos és idèntic al nombre de parcel·les disponibles, s'adjudicaran totes
la parcel·les.

-

Situació 2: Si el numero de sol·licitants admesos és major que el nombre de parcel·les disponibles, es crearà un
borsa de sol·licitants.

-

Situació 3: Si en numero de parcel·les disponibles és major al nombre de sol·licitants admesos, es crearà una borsa
de parcel·les.

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

Segons la situació derivada del número de sol·licituds i parcel·les existents, l'adjudicació de les parcel·les es realitzarà
d'acord amb 3 possibles supòsits i que són els que seguidament s’indiquen:
-

Procediment d’adjudicació en nova convocatòria: Aquest supòsit regirà exclusivament en el moment que es realitze
una nova convocatòria.
Procediment d’adjudicació en cas de borsa de sol·licitants. Aquest supòsit regirà a causa de l’existència d’una borsa
de sol·licitants.
Procediment d’adjudicació en cas de borsa de parcel·les. Aquest supòsit regirà a causa de l'existència d'una borsa
de parcel·les.

1. Procediment d’adjudicació en nova convocatòria:
Per a l'adjudicació de les parcel·les per a cada grup cada vegada que es realitze una nova convocatòria, d'acord amb
l'estipulat en l'article 12, es realitzarà per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds i d’acord amb les següents
instruccions:

.

-

Grup 1: En primer lloc constituiran el 70% del numero total de les parcel·les que formen part dels horts socials. No
obstant això, aquest percentatge podrà incrementar-se amb les parcel·les del Grup 2 que no s'hagen adjudicat
degut a la mancança de sol·licituds per a aquest grup.

-

Grup 2: Formaran part d’aquest grup fins un 20% del número total de les parcel·les que formen part dels horts
socials d'acord amb l'estipulat en l'article 11. Si el numero de sol·licituds presentades per aquest grup és menor al
número de parcel·les disponibles, les parcel·les sobrants s’integraran en el Grup 1.

-

Grup 3: En primer lloc constituiran el 10% del número total de les parcel·les que formen part dels horts socials. No
obstant això, aquest percentatge podrà incrementar-se amb les parcel·les dels grups 1 i 2 que no s'hagen adjudicat
degut a la mancança de sol·licituds per a aquestos grups.

Una vegada finalitzada l’adjudicació de les parcel·les desprès de la convocatòria mitjançant el procediment d’adjudicació
en nova convocatòria, totes les parcel·les que pertanyen als grups 1, 2 i 3 que no s’hagen adjudicat mitjançant el
procediment d’adjudicació de nova convocatòria passaran a formar part d’una borsa de parcel·les integrant-se totes
elles en el grup 4.
La borsa de parcel·les existents en el grup 4 s’adjudicaran per estricte ordre de sol·licitud mitjançant el procediment
d’adjudicació d’una borsa de parcel·les, adjudicant-se per estricte ordre de sol·licitud a qualsevol sol·licitant en condició
de ser usuari sense que es tinga en compte cap de les situacions/condicions contemplades per als grups 1, 2 i 3.
Les sol·licituds que pertanyen a cada grup que no s’haja pogut satisfer a l’inici de la convocatòria mitjançant el
procediment d’adjudicació de nova convocatòria degut a que en la convocatòria no n’hi hagueren suficients parcel·les,
passaran a formar part d’una borsa de sol·licitants als que se’ls adjudicarà per estricte ordre de sol·licitud una parcel·la
quan existisca alguna disponible.
La borsa de sol·licitants constituïda tant durant la convocatòria, com per les sol·licituds rebudes després de la
convocatòria quedarà anul·lada quan es realitze una nova convocatòria.
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2. L’adjudicació tindrà lloc per resolució de l’Alcaldia, previ informe de la Comissió Tècnica de Seguiment, i haurà
d’especificar almenys el següent:
− Dades identificatives de la persona, col·lectiu o associació adjudicatària.
− Localització i número de la parcel·la adjudicada.
− Temporalitat de l’adjudicació.
3. En cas que un adjudicatari renuncie o finalitze per qualsevol motiu el dret d’ús sobre la parcel·la abans del termini
fixat en l’adjudicació, es nomenarà adjudicatària la persona següent o entitat segons l’ordre que ocupe en la bossa de
sol·licitants d'acord amb el procediment d’adjudicació d’una borsa de sol·licitants.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
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4. A qualsevol usuari que haja estat explotant una parcel·la durant una convocatòria immediatament anterior, se li
tornarà a adjudicar automàticament la mateixa parcel·la que venia explotant fins al moment, excepte manifestació
expressa que haurà de constar en la sol·licitud de la nova convocatòria, i d’acord amb els límits temporals previstos en
la normativa vigent (4 anys).
2. Procediment d’adjudicació d’una borsa de sol·licitants
1.El procediment d’adjudicació d’una borsa de sol·licitants s'aplicarà quan s'haja constituït una borsa de sol·licitants, pel
fet que existisquen més sol·licituds que parcel·les disponibles durant la convocatòria.
2. L'assignació de les parcel·les per als demandants existents en aquesta borsa de sol·licitants, es realitzarà
estrictament per l'ordre que ocupen en la borsa de sol·licitants quan per alguna raó qualsevol de les parcel·les queden
disponibles abans d'una nova convocatòria.
3. Procediment d’adjudicació borsa de parcel·les
1. Una vegada finalitzada la convocatòria i hagen sigut adjudicades les parcel·les d’acord amb els procediments
d’adjudicació de nova convocatòria i borsa de sol·licitants, es podran realitzar noves sol·licituds tal com està establit en
l'article 14, incorporant-se aquestes sol·licituds a la borsa de sol·licitants.
2. L'assignació de les parcel·les a aquestos sol·licitants es realitzarà d'igual manera al que s'estableix en el procediment
d’adjudicació d’una borsa de sol·licitants de l'article 14 a partir de les parcel·les que s’integren en el grup 4.
Article 15. Temporalitat de l’adjudicació
1. L'adjudicació de les parcel·les per a tots els usuaris que hagen obtingut el dret d'explotació mitjançant el procediment
d’adjudicació d’una nova convocatòria, tindrà una duració de 2 anys (comptats des de l’adjudicació de la parcel·la), i en
tot cas, fins que l'Ajuntament de Silla realitze una nova convocatòria.

.

2. L'adjudicació de les parcel·les per a tots els usuaris que hagen obtingut el dret d'explotació mitjançant els
procediments d’adjudicació d’una borsa de sol·licitants o parcel·les, tindrà la duració existent des de l’adjudicació de
la parcel·la fins que l'Ajuntament de Silla realitze una nova convocatòria, independentment del temps que estiguen
explotant la parcel·la des del moment de l’adjudicació.
3. En acabar el termini d’explotació, tots els usuaris deixaran la parcel·la i la resta d’instal·lacions a disposició de
l’Ajuntament, en bon estat d’ús i explotació, sense dret a indemnització sobre els cultius que puguen haver-hi ni
qualsevol altre concepte.
4. Una vegada finalitzada l’adjudicació, els usuaris podran participar en una nova convocatòria o incorporar-se a la borsa
de sol·licitants d'acord amb el que es disposa en els articles 12 i 14.
5. El dret a l'explotació de les parcel·les es perdrà en el moment que es perda la condició d'usuari, d'acord amb el que
s'estableix en l'article 17.
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Article 16. Règim d’ús
L’autorització s’atorga en precari, és a dir, pot ser revocada o modificada en qualsevol moment per resolució d’Alcaldia,
previ informe de la Comissió Tècnica de Seguiment, per causes justificades derivades de l’incompliment d’aquesta
ordenança o per raons de força major o interès públic acreditades, sense que la persona adjudicatària tinga cap dret a
indemnització.
Article 17. Extinció de l’adjudicació
1. La condició d'usuari o usuària es perdrà, i per tant l'adjudicació i l’us de la parcel·la dels horts socials municipals
s'extingirà i quedarà revocada per les causes següents:
Pèrdua de la condició de veí/veïna de Silla.
Abandonament de la parcel·la durant més de 3 mesos consecutius, excepte per causes de força major. En aquests
casos, prèvia audiència de la persona interessada, es podrà revocar l’autorització i la parcel·la s’adjudicarà a la
persona següent per ordre de la llista de sol·licitants.
Desaparició sobrevinguda de les circumstàncies que donaren lloc a l’adjudicació.
Incompliment de les normes bàsiques de convivència, relacions de veïnatge o conductes insolidàries amb la resta
d’usuaris.
Venciment del termini autoritzat.
Revocació de l’autorització.
Desistiment de la persona o entitat autoritzada.
Mutu acord entre l’usuari i l’Ajuntament de Silla.
Per raons d’interés general justificades.
Mort o incapacitat sobrevinguda de la persona física.
Extinció de l’entitat o associació.
Desaparició del bé o esgotament de l’aprofitament.
Extinció del dret que l’Ajuntament de Silla poguera tindre sobre la parcel·la.
Realització d’algun dels usos prohibits per l’article 27.
Incompliment reiterat dels horaris establerts per l’article 23.
Incompliment de les obligacions, prohibicions o resta de disposicions o de l’autorització, de conformitat amb la
resolució que així ho determine.
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2. L’extinció de l’adjudicació tindrà lloc per resolució d’Alcaldia, previ informe de la Comissió Tècnica de Seguiment.
3. L’usuari no tindrà dret, en cap cas, a rebre indemnització en cas de pèrdua de la seua condició ni a recollir la collita
que poguera estar pendent.
-

.

CAPÍTOL III. CONDICIONS D’ÚS I APROFITAMENT

Article 18. Condicions generals d’ús
Les persones o entitats adjudicatàries han de complir les normes d’ús següents:
a) Les parcel·les es destinaran exclusivament a l’ús familiar, i sols es podran cultivar varietats per al consum humà,
d'acord en el que es disposa en aquesta ordenança.
b) Fer un bon ús de la parcel·la d’acord amb aquesta ordenança i les bones pràctiques agrícoles; així com complir els
acords que adopte l’Associació d’Usuaris de l’Hort Social i la seua Junta, sempre que no contravinguen aquesta
ordenança.
c) Plantar i cultivar aquelles espècies pròpiament hortícoles que estiguen previstes en l’ordenança o en la convocatòria
del procediment d’adjudicació; així com no cultivar aquelles que, en el seu cas, puguen estar expressament
prohibides d'acord amb el que es preveu en la normativa vigent.
d) Mantindre les instal·lacions en les mateixes condicions en què s’entreguen, de forma diligent. Han de mantindre la
parcel·la en tot moment en perfecte estat de neteja i conservació.
e) Queda prohibit delimitar la parcel·la amb qualsevol element com canyes o tanques.
f) Es permet la instal·lació de plàstics o vegetals directament sobre el terreny per a minimitzar els efectes de les males
brosses. També es permeten les mantes tèrmiques que acceleren els cultius.
g) Entregar la parcel·la i la resta d’instal·lacions en condicions aptes per al cultiu dels nous usuaris.
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h) Evitar causar molèsties a la resta d’usuaris i tindre un comportament adequat amb ells, amb el personal municipal i
amb qualsevol altra persona.
i) Els adjudicataris han de respectar les zones comunes de l’hort social municipal i no podran fer allí cap tasca
agrícola, poda o plantació, sense autorització per escrit de la Comissió Tècnica de Seguiment.
j) La instal·lació del sistema de rec per goteig en cada hort, així com tots els materials necessaris per a les tasques
agrícoles (ferramentes, llavors, abonaments...), seran per compte de la persona adjudicatària.
k) S'ha de tractar de mantindre les condicions físiques i aptituds necessàries per al treball. Si la persona adjudicatària
pateix alguna malaltia que l’incapacite per al treball, ho ha de comunicar a l’Ajuntament.
l) L’Ajuntament està exempt de qualsevol responsabilitat pels danys que puguen causar o patir els adjudicataris per la
seua activitat, així com també els danys o responsabilitats sobre terceres persones.
m) L’Ajuntament podrà ampliar, modificar o derogar aquestes normes d’ús per tal de fer més eficient l’activitat, la qual
cosa notificarà als adjudicataris de la forma més oportuna, amb antelació suficient.
n) Els usuaris han de comunicar a l’Ajuntament o a la Policia Local els actes vandàlics de terceres persones.
L’Ajuntament farà les reparacions que estime oportunes, sempre que no estiguen causades per la conducta
negligent de la persona adjudicatària. En aquest últim cas, la persona adjudicatària serà la responsable de la seua
reparació.
o) L’Ajuntament no es farà responsable dels robatoris que afecten l’hort social.
p) Els adjudicataris han de mantindre les parcel·les d’acord amb els principis de diligència en l’ús, la higiene i la
salubritat.
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q)

No es podrà modificar la composició bioquímica o estructural de la terra per aportacions externes, llevat de
productes o materials autoritzats expressament per l’ajuntament.

Article 19. Destinació de la terra
1. L’usuari ha de destinar la parcel·la al cultiu d’espècies vegetals típicament hortícoles i de regadiu. Queda prohibida
la plantació d’altres plantes o cultius propis de l’agricultura extensiva.
2. Han de predominar els cultius hortícoles propis de la zona. S’admeten els cultius de plantes aromàtiques i medicinals.
Article 20. Educació ambiental
L’hort social municipal podrà rebre visites amb una finalitat educativa. Els usuaris han de permetre i, en la mesura
possible, col·laborar amb les visites d'aquest tipus organitzades per l’Ajuntament. A més, hauran d’ajudar a transmetre
als escolars els valors propis de l’agricultura ecològica i tradicional, els cultius, els mètodes de treball i la resta de
tasques agrícoles i mediambientals.
Article 21. Restauració a l’estat original
En finalitzar el dret d'ús les parcel·les seran tornades pels adjudicataris en condicions semblants a quan van ser
adjudicades.

.

En cas de deteriorament de les instal·lacions que no siga considerat normal a causa de l’ús diari, els titulars de les
adjudicacions hauran de fer les tasques necessàries per a reposar-les al seu estat original.
Si alguna persona adjudicatària no reposara l’estat de la parcel·la adjudicada i de les instal·lacions, l’Ajuntament ho
realitzarà a càrrec de l’adjudicatari responsable i, posteriorment, exercirà les potestats per al reintegrament de les
despeses que la reposició ocasione, mitjançant dels procediments prevists en la normativa aplicable.
Article 22. Facultats de la persona adjudicatària
1. La persona adjudicatària tindrà com a principal facultat la de gaudir la parcel·la i la resta d’elements que formen part
de l’hort com a usuària.
2. Aquestes facultats es concreten en les següents:
a) L’ús i aprofitament de la parcel·la.
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b) Tenir dotat l’hort social municipal de tanca perimetral, accessos i zones comunes, punts de recollida i/o
tractament de residus sòlids orgànics o vegetals.
c) L’ús dels horts fitats, amb terra vegetal i servei d’aigua per a rec.
d) La recollida dels fruits.
e) Ser membre de l’Associació d’Usuaris de l’Hort Social Municipal; així com participar en les accions formatives
que puga organitzar l’Ajuntament.
3. Aquestes facultats únicament beneficien l’usuari, sense perjudici que puga estar ajudat per altres persones. En tot
cas, quedaran extingides una vegada finalitze el termini o quede revocada l’adjudicació de la parcel·la.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

FIRMADO POR

Article 23. Horaris
1. Els treballs en les parcel·les s’ajustaran a l’horari comprés entre l’eixida i la posada del sol oficials.
2.

No obstant això, en l’adjudicació o per resolució posterior de la Comissió Tècnica de Seguiment, es podrà, de forma
motivada, modificar els horaris establerts en l’apartat anterior.

Article 24. Condicions per al reg
1. L’usuari ha d’utilitzar el sistema de rec que n’hi haja a la parcel·la, llevat que la Comissió Tècnica de Seguiment
autoritze algun altre. Queda prohibit el reg amb aspersors i altres sistemes que puguen envair la parcel·la veïna.
2. En tot cas s’evitarà el malbaratament d’aigua que, en cas de produir-se, podrà ser causa de revocació de
l’adjudicació.
Article 25. Ús de fertilitzants i productes fitosanitaris
1. L’usuari no podrà usar fertilitzants ni productes fitosanitaris que contaminen o causen greu perjudici a la terra, aigües
superficials i aqüífers, o que emeten partícules nocives a l’atmosfera que causen greu dany a la fauna, flora o
persones de l’entorn.
2. Pel que fa a fertilitzants, queden prohibits els abonaments orgànics de síntesi i els minerals obtinguts per
procediments químics.
3. Pel que fa a productes fitosanitaris, queden prohibits els insecticides, fungicides, acaricides i la resta de productes
que provinguen de la síntesi química.
4. També queda prohibida la utilització d’herbicides químics de síntesi. S’autoritzen els mètodes biològics per al control
de les brosses.

.

Article 26. Tractament de residus i focs
L’usuari és el responsable del correcte tractament dels residus de tot tipus que es generen a la parcel·la que tinga
adjudicada, de conformitat amb la normativa aplicable. En tot cas queda prohibida la crema de restes de poda o de
qualsevol altre tipus de residus independentment de qual siga la seua tipologia o origen.
Article 27. Prohibicions
Queda terminantment prohibit:
a) El cultiu de varietats o plantes que provoquen un deteriorament de la terra, sòl o subsòl.
b) El cultiu de plantes exòtiques o psicotròpiques i/o prohibides per la llei.
c) El cultiu d’arbres i arbusts.
d) El cultiu de plantes catalogades com a espècies exòtiques invasores .
e) L’ús de fertilitzants i productes fitosanitaris que contaminen.
f) La modificació de l’estructura i superfície que la parcel·la té en el moment de ser adjudicada.
g) La realització de cap tipus d’obra o tancament, ni instal·lar cap element, com ara hivernacles, barbacoes, porxos,
casetes o qualsevol altra construcció no permesa per aquesta norma, ja siga amb materials artificials o naturals
h) La utilització de maquinària i vehicles agrícoles de qualsevol tipus.
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i)

Deixar les ferramentes de treball dins dels límits de la parcel·la per evitar que generen molèsties al pas dels
vianants o creen situacions d’inseguretat.
j) Acumular materials o deixalles dins o fora de la parcel·la
k) Alterar camins o recs dels horts.
l) Cedir la parcel·la a terceres persones. Solament els membres de la unitat familiar de la persona adjudicatària
podran ajudar en les tasques de manteniment i cultiu, sense que puga subrogar a tercers en la seua condició
d’adjudicatària.
m) La tinença i cria d’animals o ramat. Els animals de companyia han d’anar lligats i no podran romandre sols a la
parcel·la en absència de la persona adjudicatària.
n) Qualsevol altra prohibició o ús no permesa al qual es faça referència en aquesta ordenança.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

FIRMADO POR

-

CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ DE L’HORT SOCIAL MUNICIPAL

Article 28. Associació d’Usuaris de l’Hort Social Municipal
1. L’Associació d’Usuaris de l’Hort Social Municipal és l’entitat encarregada de coordinar les tasques pròpies dels
usuaris de l’hort social municipal i la seua adequada gestió sobre el terreny. L’Ajuntament en promourà la
constitució.

2.

Aquesta associació està formada per tots els usuaris, els quals tindran veu i vot en les reunions. Els acords
s’adoptaran per majoria simple dels assistents, seran vinculants i han de respectar aquesta ordenança i la resta de
normativa aplicable.

3. L’Assemblea general de l'associació d'usuaris es convocarà quan ho sol·licite la majoria absoluta de la Comissió
Tècnica de Seguiment i a petició d’almenys el 25% dels usuaris.
Article 29. Comissió Tècnica de Seguiment
1. És un òrgan de l’Ajuntament de Silla adscrit a l’Àrea d’Agricultura que té com a objectiu vetllar pel compliment
d’aquesta ordenança i la resta de normativa aplicable. Aquesta Comissió designarà el personal tècnic oportú, entre
els funcionaris de l’Ajuntament, per fer un seguiment d’aquest programa municipal. Aquest personal tècnic tindrà
facultats de control, recopilació d’informació i inspecció sobre l’hort social municipal i la seua bona gestió.
2. Els membres d’aquesta Comissió amb veu i dret a vot són:
a) El/La regidor/a d’Agricultura, que actuarà com a president/a.
b) El/La tècnic/a municipal de Medi Ambient.
c) L’arquitecte/a municipal o personal tècnic amb la condició de funcionari en qui delegue.
3. Ocasionalment, el/la regidor/a d’Agricultura podrà autoritzar l’assistència, amb veu però sense vot, de qualsevol
expert en la matèria, siga o no personal funcionari.
.

4. Aquesta Comissió té les funcions següents:
a) Fer el seguiment per a vetlar pel correcte funcionament d’aquest programa municipal.
b) Recollir els suggeriments i les necessitats dels usuaris i plantejar propostes de millora.
c) Informar l’òrgan municipal competent sobre la resolució oportuna.
d) Resoldre els conflictes en cas de discrepància greu entre els usuaris dels horts socials.
e) Aprovar les guies de bones pràctiques en relació amb l’ús agrícola als horts i els plans de millora en la gestió dels
terrenys que siguen necessaris a nivell ecològic, ambiental o educatiu.
f) Interpretar aquesta ordenança i la seua aplicació.
g) Assessora ra qualsevol usuari sobre la correcta aplicació i els dubtes de tot tipus que puguen sorgir sobre
l’aplicació d’aquest programa municipal.
h) Realitzar l'informe previ per a l'adjudicació de les parcel·les per resolució de l'Alcaldia.
i)
Realitzar l'informe previ per a l'extinció prèvia resolució de l'alcaldia.
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j)
k)
l)

Autoritzar per escrit de les tasques agrícoles i plantacions no contemples expressament en l'ordenança.
Modificar els horaris.
Modificar les condicions de reg.

m)Qualsevol altra funció que li encomane l’òrgan municipal competent .
5. La Comissió adoptarà les decisions per majoria simple, amb el vot de qualitat, en cas de ser necessari, del
president/a.
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

6. En cas de discrepància greu entre els usuaris dels horts socials i la Comissió Tècnica de Seguiment, la qüestió es
resoldrà per resolució d’Alcaldia.
-

CAPÍTOL V: RÈGIM DISCIPLINARI

Article 30. Regles generals
Tots els usuaris estan obligats a respectar aquesta ordenança i la resta de normativa aplicable. Aquells usuaris que de
forma intencionada o negligent causen danys a les instal·lacions o parcel·les de l’hort social municipal seran sancionats
amb multa, a més de ser obligats a reparar el dany. També podrà ser sancionada qualsevol persona no usuària que
realitze alguna de las infraccions previstes en l’ordenança.
Article 31. Inspecció
1. El personal tècnic nomenat per l’Ajuntament té la potestat inspectora sobre les instal·lacions. Tindrà la consideració
d’autoritat en l’exercici de la facultat inspectora, sense perjudici de les funcions pròpies de la Policia Local.
2. Els usuaris han de facilitar l’accés, en tot moment, al personal tècnic de l’Ajuntament i subministrar la informació que
se’ls requerisca per a la bona implementació del programa municipal.
Article 32. Infraccions
1. Són infraccions lleus:
a) El tracte incorrecte a qualsevol usuari, personal municipal, a l’Associació d’Usuaris de l’Hort Social Municipal o
qualsevol altra persona relacionada amb els horts socials.
b) Causar danys per valor inferior a 100 €.
c) Desatendre les indicacions del personal tècnic municipal o de la Comissió Tècnica de Seguiment dictades en
l’exercici normal de les seues funcions, sense causar perjudici a altres usuaris o danys a les instal·lacions.

d)

L’incompliment de les obligacions previstes en l’ordenança que no tinguen el caràcter d’infraccions greus o molt
greus.

.

2. Són infraccions greus:
a) L’alteració de la convivència o el funcionament dels horts.
b) El maltractament de paraula o obra als altres usuaris o personal tècnic o gestor.
c) Causar danys per valor superior a 100 €.
d) Desatendre les indicacions del personal tècnic municipal o de la Comissió Tècnica de Seguiment dictades en
l’exercici normal de les seues funcions, de forma que cause perjudici a altres usuaris o danys a les instal·lacions.
e) La comissió de dues o més faltes lleus en un any.
f) La vulneració de les condicions generals d’ús previstes en l’article 18, llevat que siguen infraccions molt greus.
3. Són infraccions molt greus:
a) Entorpir l’ús legítim dels horts a persones que en tinguen dret.
b) Entorpir de forma greu el normal funcionament dels horts.
c) L’agressió física a altre usuari, personal tècnic o gestor.
d) La comissió de dues o més faltes greus en un any.
e) La vulneració de les prohibicions previstes en l’article 27.
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4. Sense perjudici de la infracció comesa, quan aquesta tinga la consideració de delicte, es posarà en coneixement de
l’autoritat policial o judicial oportuna.
Article 33. Sancions
1. Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de 100 euros.
2. Les infraccions greus se sancionaran amb multa entre 101 a 500 euros. A més també es podrà imposar la sanció de
prohibició temporal d’ús de l’hort fins a 3 anys o fins a la següent convocatòria.
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

3. Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa entre 501 a 1000 euros. A més també es podrà imposar la
sanció de prohibició temporal d’ús de l’hort fins a 10 anys, sense possibilitat de poder ser admesos en les
convocatòries que es realitzen fins que haja transcorregut aqueix temps.
4. Les sancions imposades seran compatibles amb l’exigència a la persona infractora de la reposició de la situació
alterada al seu estat anterior, així com de la indemnització dels danys i perjudicis.

Article 34. Procediment sancionador
1. El procediment serà el previst en la legislació 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, així com allò previst en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
2. L’Alcaldia serà la competent per a imposar les sancions. No obstant això, podrà delegar la potestat sancionadora en
un altre òrgan municipal.

-

CAPÍTOL VI: PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE LES PERSONES BENEFICIARIES

Article 35. Protecció de dades personals de les persones beneficiaries
1. D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de dades personal i garanties
de drets digitals. S’informa a les persones beneficiaries que :
-

El responsable del tractament de dades és l’ Ajuntament de Silla , P-4623200E, plaça del Poble, 1 de Silla
46460 – València.

-

La delegada de protecció de dades és
COMUNICACIONES, S.A.U. email dpd@silla.es

TELEFÓNICA

SOLUCIONES

DE

INFORMÁTICA

Y

2.

Legitimació del tractament: Article 6.1 c) Compliment d’una obligació legal, en interès públic o en l’exercici de
poders públics del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

3.

La finalitat del tractament de dades és per a la selecció per a donar llicència per a l’ús privatiu del domini públic
sobre els horts socials municipals de titularitat municipal al terme de Silla, exclusivament pel seu conreu agrícola
amb destinació a l’autoconsum.

4.

Categoria de dades tractament:
1. Dades identificatives. Dades identificatives del representants legals. DNI, NIE, Passaport, Llibre de Família.
2. Dades econòmiques: Dades de Tresoreria de la Seguretat social sobre l'atur, pensions etc.
3. Dades laborals:Situació de l'atur
4. Dades socials: informes de vulnerabilitat social.
5. Dades de situacions familiars: Famílies nombroses, famílies monoparentals...
6. Dades de violència de gènere: Sentències judicials, denuncies etc-

.
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7.
8.
5.

Les persones tenen dret a sol·licitar del responsable del tractament l’accés a les dades personals, la rectificació o
supressió, la limitació del tractament, l’oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades així com a presentar
una reclamació davant de l’Agencia Estatal de Protecció de dades.

6.

L’Ajuntament serà interoperable i interconnectat per a la comprovació de les dades personals amb els següents
organismes: Òrgans de l’Estat, Generalitat. Seguretat Social. Entitats bancàries

7.

Descripció general de mesures tècniques i organitzatives de seguretat: Esquema Nacional de Seguretat . Normativa
interna de seguretat.

8.

L’Ajuntament de Silla en compliment del principi de seguretat del tractament de les dades de l’article 32 del RPDP
de la UE adoptarà les mesures tècniques suficients per tal de garantir un nivell de seguretat.

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

Dades de salut: certificats mèdics. Certificats de minusvalidesa. Certificats de discapacitat.
Dades tributaries: Seguretat Social, Hisenda.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En allò que no estiga previst en aquesta ordenança es tindrà en compte la normativa que hi resulte aplicable.

DISPOSICIÓ DEROGATORIA
Derogar el text de l'Ordenança Reguladora dels Horts Socials Municipals, aprovada inicialment pel Ple el dia 31 de maig
de 2016 i publicada definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de València de 9 de novembre de 2016 (BOP
núm. 216).

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la publicació del seu text íntegre al Butlletí oficial de la província,
d’acord amb allò previst a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de bases de règim local, i transcorregut el termini
previst a l’article 65.2 d’aquesta norma reguladora.”

Segon. Sotmetre l’esmenda Ordenança a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta
dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

.

Tercer. Finalitzat aquest termini, es procedirà a la resolució de les reclamacions i els suggeriments que, en
el seu cas, s’hagueren presentat, i es procedirà a la seua aprovació definitiva pel Ple. Per al cas que no
s'haguera presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord que fins eixe
moment era provisional. En cas que no es presente cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament
aprovada, en tots els seus termes, i l’alcalde quedarà facultat expressament per a la seua publicació i
execució.»

«4.4 Moció presentada pel Grup Municipal COMPROMÍS sobre 8 de març 2022.
Es dona compte del contingut i de la motivació de la moció presentada pel Grup Municipal COMPROMÍS i
que es trasllada literalment:
«MOCIÓ 8 DE MARÇ 2022
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En 1910 es va establir el 8 de març com el Dia Internacional de les Dones en l’àmbit de Segona
Conferència Internacional de Dones Treballadores en Copenhaguen. Un dia per a la reivindicació dels drets
laborals i socials de les dones, reconegut internacionalment i nascut des del feminisme com a reivindicació
per la igualtat i l’equitat entre dones i homes.
Més de 100 anys després i malgrat totes les fites aconseguides, el patriarcat encara perdura i de nou ens
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
27/04/2022 13:19

trobem amb el reviscolament de les dretes que volen tornar al passat, també en drets humans, atemptant
contra els drets bàsics de la igualtat entre dones i homes.
Per això el feminisme, que és el millor antídot contra la dreta i el feixisme, ha d’estar més viu que mai. És un
moviment imparable, que s’esten per tot el planeta, on les dones compartim causes a través de les xarxes i
ens donem suport per avançar en drets, amb una mirada global, transversal i interseccional.
Al País Valencià, el feminisme impregna les accions polítiques i els moviments cívics. A les associacions
veïnals, esportives, ecològiques, en defensa de la salut, els drets humans, l’urbanisme, la cultura o
l’educació; a tot arreu, dones i homes feministes s’impliquen des de les seues organitzacions i ocupacions,
arreplegant el tes- timoni dels moviments feministes, estenent el feminisme a tot arreu.
La raó de ser del feminisme és eixamplar i millorar la vida de totes les persones, garantint els drets de ciutadania i, en especial de les dones, impulsant canvis socials estructurals per la inclusió social. Eixa és la
mirada interseccional que cal implementar a les polítiques municipals. Des de la perspectiva feminista, cal
perseguir la transformació social, on es tinguen en compte com les diverses opressions afecten a les dones
per poder avançar realment i eficaç cap a l’equitat.
El feminisme i la democràcia s’enforteixen del debat assossegat i la reflexió en profunditat. Discrepar és
créixer, però el to d’insult i menyspreu que s’està establint al diàleg polític i a les xarxes socials és
inacceptable i inútil per aprofundir en la igualtat social. Les dretes i ultradretes estan enterbolint eixe diàleg,
amenaçant qui pensa diferent, difonent falsedats, volent imposar la seua visió del món excloent i denegant
el dret de les dones i dels homes a ser lliures, estimar qui vullguen i sentir-se com vulguen, més enllà dels
rols de gènere.
Des del feminisme lluitem contra eixa intolerància, impulsant una societat plural i diversa, on els drets de les
.

persones i la seua autonomia siga el centre de les polítiques. Perseguim una societat complexa, rica i
diversa on cuidar, curar i criar siguen els eixos de la vida econòmica, social, política i familiar.
En el context de pandèmia actual, s’ha demostrat més que mai que el funcionament de la nostra societat
capitalista, es sosté en el treball de cures que duen a terme fonamentalment les dones, però que el sistema
no reconeix.
Els avanços que s’havien assolit en els darrers temps estan en perill de retrocés perquè la
reforça desigualtats i vulnerabilitats en els sistemes socials, polítics i econòmics.

pandèmia
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L’impacte que està tenint la COVID-19 en les dones es constata de formes molt diverses. Aquestos factors
tenen el seu origen en aspectes relacionats amb els rols de gènere i amb la precarització cap a les tasques
de sosteniment de la vida que fan majoritàriament les dones.
Actualment per exemple, el confinament de les criatures i persones en situació de dependència, torna a recaure sobre les dones, que són les que acaben assumint el paper de cuidadores. A més a més, en molts
casos han de compatibilitzar aquestes tasques amb les laborals i per això calen baixes laborals per a les
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persones cuidadores. També cal que eixes tasques siguen distribuïdes entre homes i dones per eliminar la
doble càrrega que pateixen les dones.
Cal tindre present que tot i no disposar de prou xifres que reflectisquen la interseccionalitat, resulta prou
senzill suposar que, com a qualsevol crisi, aquesta afecta més a les persones amb més vulnerabilitats
associades. En aquest cas a la situació laboral precària, a la manca de xarxa de suport o al mercat laboral
feminitzat en el que es troben.
Des de les polítiques públiques de la GVA s’ha treballat durant aquestos 2 anys de pandèmia per no deixar
ningú enrere, reforçant els sistemes valencians de serveis socials, sanitari i educatiu, incrementant les
ajudes públiques també en matèria d’ocupació, per tal de posar la vida al centre.
Tot i això encara ens queda feina per fer. Des dels ajuntaments, que som la primera porta a la ciutadania de
les polítiques públiques, hem de fer un major esforç per contribuir a la igualtat real entre dones i homes,
donant suport a les propostes feministes per millorar la vida de les persones. De totes les persones.
És per això que proposem els següents

ACORDS
1) Ens comprometem a elaborar polítiques d’igualtat de caràcter interseccional i transversal.
A incorporar la perspectiva de gènere interseccional als pressupostos i a les inversions,
especialment als fons europeus Next Generation, elaborant un informe d’impacte de gènere vinculant
per a tal fi.
.

A desenvolupar els plans d'igualtats i estratègics amb especial atenció a la distribució equitativa
dels usos del temps, l’escletxa salarial i la intereseccionalitat.
A l’ús del llenguatge inclusiu i no sexista en tots els documents de l’administració.
2) Demanar al Govern espanyol que habilite les baixes laborals per raó de cures en els casos de malaltia o
confinaments de menors d’edat i persones a càrrec.
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Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i en especial, als grups parlamentaris de les
Corts valencianes, al Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i migracions de Sanitat, del Govern d’Espanya i
els diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com que es publicite per les vies habituals i
es co munique al teixit associatiu de la nostra població.»
El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb dos (2) vots a favor (1 COMPROMÍS i 1
EUPV-SE) i quinze (15) vots en contra (12 PSOE, 3 PP),), DESESTIMA la moció presentada pel grup
municipal COMPROMÍS sobre 8 de març de 2022 »
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«4.5 Moció presentada pel Grup Municipal PSPV-PSOE. Declaració institucional 8 de març. Dia
internacional de la dona.
Es dona compte del contingut i de la motivació de la moció presentada pel Grup Municipal PSPV-PSOE
sobre Declaració institucional 8 de març. Dia internacional de la dona i que es trasllada literalment:
«DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
“El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación
por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de
promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos
internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones
Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar
los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y
Beijing de 1995.”
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres

Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y con ocasión del 15
aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
.

mujeres y hombres, los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares reunidos
en la FEMP firman la presente Declaración Institucional para reconocer los avances alcanzados, recordar
los retos aún pendientes y alertar sobre los peligros que acechan los logros conseguidos.
Así, el 15 de marzo de 2007, el Congreso de los Diputados en pleno aprobaba una ley que aspiraba a hacer
efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, dirigida a combatir
todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a
promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales
que impiden alcanzarla.
Una acción normativa que ha permitido que, hoy en día, hayamos normalizando conceptos como
corresponsabilidad y conciliación, principio de presencia equilibrada, lenguaje no sexista, plan de igualdad,
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permiso de paternidad o protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, y que su defensa y
disfrute sean reconocidos y respetados tanto por los sectores públicos y privados como por la ciudadanía, y
reconocidos más allá de nuestras fronteras como ejemplo de gobernanza y participación.
España está a la vanguardia de la igualdad real entre mujeres y hombres y a pesar de ello, el camino se
mueve entre los avances y las promesas y entre la consolidación y el riesgo, y su afianzamiento depende de
la determinación incansable de quienes defienden la igualdad de género como un derecho humano
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reconocido universalmente, necesario para el bienestar, el crecimiento económico, la prosperidad, la buena
gobernanza, la paz y la seguridad.
Sin embargo, como ya alertó Naciones Unidas en un informe publicado en abril de 2020, la crisis originada
como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 amenazaba el progreso limitado logrado en
materia de igualdad de género y de derechos de las mujeres, y recomendaba formas para colocar el
liderazgo y las contribuciones de las mujeres en el corazón de la resiliencia y la recuperación.
En esta misma línea, el Foro Económico Mundial advierte en la 15ª edición del “Informe sobre la brecha de
género a nivel global”, que la crisis económica y la emergencia sanitaria han impactado más severamente
en mujeres que en hombres, levantando nuevas barreras para construir economías inclusivas, provocado el
retroceso en algunos avances hacia la paridad conseguidos antes de la pandemia, principalmente en los
ámbitos laboral y doméstico.
Y también lo hace la Organización Mundial del Trabajo cuando, en julio de 2021, recomienda que la
recuperación debe tener en cuenta la perspectiva de género para responder al compromiso de “avanzar en
la reconstrucción con más equidad” y advierte que, desde marzo de 2020, las mujeres han sufrido pérdidas
desmesuradas de empleo e ingresos, debido también a su sobrerrepresentación en los sectores más
afectados.
Así, en línea con el futuro Plan de Acción para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
en la Acción Exterior 2021-2025 (GAP III) de la UE, es necesario salvaguardar los logros conseguidos en
materia de igualdad de género y acelerar en la promoción de la igualdad de género como una prioridad en
ámbitos temáticos estratégicos con el fin de acelerar el progreso hacia los objetivos mundiales, incluidos los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que constituyen el núcleo de la Agenda 2030.
.

Es por ello por lo que los Gobiernos locales reunidos en la FEMP invitamos a todas las Entidades Locales a
adherirse a esta Declaración y RECONOCEMOS:
-

Todas las manifestaciones que reclaman igualdad de derechos y responsabilidades para hombres y
mujeres como propias.

-

Que la inclusión a la escucha es parte del proceso de mejora de la sociedad.
Que la pandemia está ocasionando un impacto negativo en los derechos de las mujeres y alertamos
sobre las consecuencias que este retroceso supondrá para las generaciones futuras.
Que la inversión de la paridad de género en los puestos de liderazgo impulsará la participación de las
mujeres en puestos de toma de decisiones.
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-

Que el trabajo de cuidado no remunerado es un pilar fundamental de la respuesta a la pandemia y
como tal, debe ser visibilizado y valorado.

-

Que la inversión en la economía del cuidado es una inversión en infraestructura social con altos
retornos para la economía y la sociedad y que, por tanto, debe ser considerado como sector generador de
empleo.

-

Que resulta necesario intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el
empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las
mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural.
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-

Que es imprescindible desarrollar sistemas de recopilación de datos desagregados para comprender y
abordar las desigualdades de género para que, de su análisis, podamos ofrecer una respuesta apropiada y
eficaz.
Que es preciso dotar a las Entidades Locales de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias
otorgadas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen local para garantizar el impulso de actuaciones que
contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible.»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSOE, 3
PP, 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-ES), ESTIMA la moció presentada pel grup municipal PSPV-PSOE sobre
Declaració institucional 8 de març. Dia internacional de la dona.

5. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
5.1 Moció presentada pel grup municipal PP sobre les obres del CEIP Verge dels Desemparats
Abans de donar compte del contingut i de la motivació de la proposta, presentada pel grup municipal
PP,sobre les obres del CEIP Verge dels Desemparats, es procedeix a la votació de la urgència de
l’assumpte.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels membres presents amb quatre (4) vots a favor (3 PP, 1 EUPV-SE),
dotze(12) vots en contra (12 PSPV-PSOE), i una (1) abstenció (1 COMPROMÍS) no aprova la urgencia
6. PRECS I PREGUNTES
S’obri el torn de precs i preguntes, realitzant-se diverses intervencions.
.

Valentín Mateos, regidor del grup municipal EUPV-SE, pregunta, en referència al Col·legi Verge dels
Desemparats, que va a fer l’Alcalde si la Conselleria d’Educació no compleix amb els compromisos. En
referència al centre de salud, manifesta que en febrer se’ls va dir que es donarien una resposta, pregunta si
hi ha alguna cosa. Sol·liciten també se’ls done accés a l’ordenança que regula l’apertura i tancament de
camins rurals. Informa també que la web de RRHH es queda bloquejada quan intenten accedir a alguna
instància.
Raquel Sánchez, regidora del grup municipal COMPROMÍS, en referència al tema del Col·legi Verge dels
Desemparats, sol·liciten memòria detallada i justificant d’enviament i càrrec a qui es remiteix. Sol·licita
també accés a l’expedient del Consell Escolar Municipal. Pregunta quina és la planificació per completar
l’equip d’intervenció social en aquest exercici.
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Ignacio Ventura, regidor del grup municipal PP, sol·licita la documentació sobre el Col·legi Verge dels
Desemparats, i vol assenyalar que en aquest tema sempre han oferit el seu suporti que s’ha desestimat, pel
que li prega que accepte aquest oferiment. Sol·licita també que per a l’any que ve, quan es celebre l’Ofrena
a la Verge, no es lleve al dia següent el cadafal. Manifesta també que els agradaria que se’ls explicara quins
són els actes principals que es van a fer des de l’àrea de festes. Manifesta que es va comprometre a una
obra en el Col·legi El Patí de 30.000 €, però no apareix a l’última modificació pressupostària, pel que
pregunta com està aquest tema. També pregunta sobre l’increment de preus de l’obra de El Patí, ja que
l’Ajuntament va anticipar els diners que es va dir que anava a reclamar Conselleria, com està aquest tema. I
referent a la Fira de Sant Sebastià, hi ha qui encara no ha rebut el que va anticipar i es va dir que s’anava a
tornar, pregunta que ha passat.
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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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