Secretaria
FIRMADO POR

Expediente 1062691K

La Secretaria de l'Ajuntament de Silla
Paz Zaragozá Campos
28/09/2022 10:36

NIF: P4623200E

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió ordinària
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

Lloc: Casa Consistorial
(Sala de Plens)

Sessió núm.: 08/2022

Data: 26 de juliol de 2022
ASSISTENTS:

Hora: 20:07 h a 21:30 h

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
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.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINÀRIA [28-06-2022. M07]: APROVACIÓ.
CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
2.1. Resolucions SEGRA: de la núm. 1698 de 20/06/2022 fins a la núm. 1938 de 15/07/2022.
2.2. Actes de la Junta de Govern Local: M23/2022 (17-06-2022) fins a la M27/2022 (13-07-2022).
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3.

ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

3.1 Donar compte del Registre d’Entrada Nº 10277 de 15 de juliol de 2022 del Grup Municipal EUPVSE per a la substitució de la vocal del Consell Local de la Dona
3.2 Actuació «Rehabilitació integral de l’edifici i la implantació d’un ascensor en el CEIP Lluís Vives de Silla»
(Pla Edificant): sol·licitud de reinversió per baixa de la licitació i finançament sobre costos de les obres.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

3.3 Actuació «Rehabilitació integral del pavelló aulari infantil i la implantació d’un ascensor en l’edifici de
primària del CEIP Sant Roc de Silla» (Pla Edificant): sol·licitud de reinversió per baixa de la licitació i
finançament sobre costos de les obres
3.4 Actuació «Remodelació dels serveis higiènics zona infantil i pati exterior instal·lació d’una coberta en el pati
del CEIP El Patí» (Pla Edificant): sol·licitud de reinversió per baixa de la licitació i finançament sobre costos de
les obres
3.5 Declaració de compatibilitat del personal funcionari: Empar Minguet i Tomàs.
3.6 Reconeixement mèrits i inici de tramets de creu al mèrit policial distintiu blau: sol·licitud.
3.7 Reconeixement mèrits i inici de tramets de creu al mèrit policial distintiu blanc: sol·licitud.
3.8 Moció presentada per la Fundació Horta Sud de la Comunitat Valenciana i altres sol.licitant que deixen
d´utilitzar la demarcació territorial inexistent de l´Horta Oest.
3.9 Moció presentada pel Grup Municipal PP amb motiu del XXV Aniversari del segrest i assassinat de Miguel
Ángel Blanco per ETA.
4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA

5. 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 a proposta del Grup
Municipal PP, en memòria de Miguel Angel Blanco i totes les víctimes del terrorisme
La Presidència obri la sessió i procedeix a tractar els assumptes de l’ordre del dia amb el resultat que tot
seguit s’indica.
.
1. ACTA DE LES SESSIÓ ANTERIOR: ORDINÀRIA [28-06-2022. 07]: APROVACIÓ.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de juny de 2022, les quals s’han fet
arribar als regidors i a les regidores amb anterioritat a la sessió.
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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.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Aprovar l’ esborrany de l’ acta de la sessió ordinària del día 28 de juny de 2022, sense introduir-hi
cap esmena.».

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

2. CONTROL DE L’ACTUACIÓ DELS ÒRGANS DEL GOVERN
o

Resolucions SEGRA: de la núm. 1698 de 20/06/2022 fins a la núm. 1938 de 15/07/2022.

o

Actes de la Junta de Govern Local: M23/2022 (17-06-2022) fins a la M27/2022 (13-07-2022).

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.
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.
3. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

«3.1 Donar compte del Registre d’Entrada Nº 10277 de 15 de juliol de 2022 del Grup Municipal
EUPVSE per a la substitució de la vocal del Consell Local de la Dona
Es dóna compte del contingut del escrit presentat pel Grup Municipal EUPV-SE i que es transcriu a
continuació:

«VALENTÍN MATEOS MAÑAS, Portavoz del Grupo Municipal d’Esquerra Unida en el Ayuntamiento de
SILLA, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, propone la siguiente vocal para el Consell Local de la Dona de Silla en sustitución
de NEREA GIMENO NIZA:
.

LIDIA SILLA ALBA DNI: 24370910H»

Els membres del Ple de l’Ajuntament queden assabentats.»

«3.2 Actuació «Rehabilitació integral de l’edifici i la implantació d’un ascensor en el CEIP Lluís Vives
de Silla» (Pla Edificant): sol·licitud de reinversió per baixa de la licitació i finançament sobre costos
de les obres
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
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Antecedents
1. Per Resolució d’Alcaldia Nº 743 de data 24 de març de 2022, s’adjudica el contracte menor de serveis
«Direcció facultativa i coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’execució de les obres del CEIP
Lluís Vives de Silla» (Exp. 966102J), inclòs dins del Pla de Construcció, Reforma i Millora dels Centres
Educatius (EDIFICANT), a favor de l’empresa NEGROSOBREAZUL, SLP (CIF: B-98645773); per import de
18.059,14€ (IVA inclòs).
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

2. Per Resolució d’Alcaldia Nº 1132 de data 2 de maig de 2022, s’adjudica el contracte d’obres
«Rehabilitació integral de l’edifici i la implantació d’un ascensor en el CEIP Lluís Vives de Silla» (Exp.
919382W), incloses dins del Pla de Construcció, Reforma i Millora dels Centres Educatius (Edificant), a
l’emresa VARESER 96, S.L. (CIF: B-96534805), amb subjecció als plecs de condicions aprovats per al
present procediment i a l’oferta presentada per l’interessada per l’interessada; per import de 758.254,70€
(IVA inclòs).

3. En data 6 de juny de 2022, es firma l’acta de comprovació de replanteig de les obres.

4. L’arquitecte municipal, en data 14 de juliol de 2022, emet informe, el qual es transcriu, literalment, a
continuació:
«INFORME
En relació a les actuacions que s’estan executant als col·legis públics Sant Roc, El Patí i Lluís Vives, incloses dins del
Pla EDIFICANT-2018, informe:
1.- Detall del saldo resultant i els increments de despeses durant l’execució dels contractes que integren les actuacions
delegades.
A. CEIP Lluís Vives. Rehabilitació integral de l’edifici. Implantació d’un ascensor (Actuació - 46014911-99999 – IND –
SILLA 7467)

.

(1) Es consideren increments finançables els excessos de mesurament, la inclusió de preus nous, les revisions de
preus, les modificació dels contractes i les indemnitzacions contractuals. Malgrat que les obres encara s’estan
executant, es considera un possible increment del cost de l’obra en el 10% sobre el pressupost primitiu, sense perjudici
de que haja un modificat de contracte. A banda, s’ha considerat el sobre cost de 6.430,67 € (IVA inclòs) a causa dels
condicionats que ha fixat la companyia subministradora elèctrica ( I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU.),
per tal d’executar la modificació del quadre general de protecció elèctric del col·legi que està previst al projecte.
(2) Conforme les instruccions de la Direcció General d’Infraestructures Educatives de 21/04/2021 sobre la inversió de
baixes en el PLA EDIFICANT, l’ajuntament haurà d’assumir el finançament de l’excés al superar el saldo de finançament
global de l’actuació. Aquest import té un caràcter provisional fins que no s’efectue la certificació final de les obres.
B. CEIP Sant Roc. Rehabilitació integral del pavelló aulari infantil i implantació d’un ascensor en l’edifici de primària.
(Actuació 46007967-99999-IND-SILLA-7464)
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(1) Es consideren increments finançables els excessos de mesurament, la inclusió de preus nous, les revisions de
preus, les modificació dels contractes i les indemnitzacions contractuals. Malgrat que les obres encara s’estan
executant, es considera un possible increment del cost de l’obra en el 10% sobre el pressupost primitiu, sense perjudici
de que haja un modificat de contracte.
(2) Conforme les instruccions de la Direcció General d’Infraestructures Educatives de 21/04/2021 sobre la inversió de
baixes en el PLA EDIFICANT, l’ajuntament haurà d’assumir el finançament de l’excés al superar el saldo de finançament
global de l’actuació. Aquest import té un caràcter provisional fins que no s’efectue la certificació final de les obres.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

C. CEIP El Patí. Remodelació dels serveis higiènics de la zona infantil i pati exterior. Instal·lació d’una coberta al pati.
(Actuació - 46019805-99999 – IND –SILLA 7465)

(1) Es consideren increments finançables els excessos de mesurament, la inclusió de preus nous, les revisions de
preus, les modificació dels contractes i les indemnitzacions contractuals. En aquest cas, per al lot-1 s’ha produït un
modificat del contracte per 58.662,00 € (IVA inclòs) i per al lot-2 es va a tramitar un modificat de contracte per un import
total de 88.406,20 € (IVA inclòs). A més a més, com encara es troben en execució les obres corresponents al lot-2, es
considera un possible increment per un import de 18.911,02 € corresponent al 10% sobre el pressupost primitiu.
(2) Conforme les instruccions de la Direcció General d’Infraestructures Educatives de 21/04/2021 sobre la inversió de
baixes en el PLA EDIFICANT, l’ajuntament haurà d’assumir el finançament de l’excés al superar el saldo de finançament
global de l’actuació. Aquest import té un caràcter provisional fins que no s’efectue la certificació final de les obres.
2.- Cal sol·licitar la inversió del saldo existent respecte a la quantitat concedida inicialment en la resolució de la
delegació de competències del Pla EDIFICANT per a cobrir els increments/sobre costs de cadascuna de les actuacions
delegades:

.

3.- Encara que totes les actuacions tenen un excés sobre la quantitat concedida inicialment en la resolució de la
delegació de competències del Pla EDIFICANT, i que això obliga a l’ajuntament a assumir aquest sobre cost, és
convenient i oportú sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que modifique els imports totals
finançats a fi d’incloure aquests excessos originats per circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles, degut a la
situació econòmica que estem patint a nivell estatal com a conseqüència de l’excepcional pujada sense precedents que
s’està produint en el preu de les matèries primes bàsiques de la construcció, deguda fonamentalment a la intensificació
de la demanda mundial de matèries primes a causa sobre tot de la reactivació de l'economia, l'augment del preu del
petroli i l’augment també en els costos de transport marítim i de carretera i de les seqüeles de l'aturada que va suposar
la crisi sanitària en 2020 en la producció; a més, de les conseqüències econòmiques i socials que estem patint per la
guerra a Ucraïna.
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4.- Cal tenir en compte els terminis programats d’execució de les obres, sense perjudici de les demores que es puguen
produir i estiguen convenientment justificades:

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

I, salvat el superior criteri, es tot el que informe.»

▪ Fonaments
1. Resulta aplicable la següent normativa:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les AAPP.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
- Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local.
- Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de
26 d’octubre de 2017.
- Resolució del Conseller d’Educació, Cultura i Esport de delegació de competències en matèria
d’infraestructures educatives en l’Ajuntament de Silla per a l’actuació “Rehabilitació integral de l’edifici.
Implantació d’un ascensor”, de data 9 de juliol de 2020.
2. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament de Silla.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Sol·licitar la inversió del saldo existent respecte a la quantitat concedida inicialment en la resolució
de la delegació de competències del Pla EDIFICANT per a cobrir els increments/sobre costs de l’actuació
delegada “Rehabilitació integral de l’edifici. Implantació d’un ascensor en el CEIP Lluís Vives”:
Actuació delegada
.

CEIP Lluís Vives

Saldo resultant
(romanent positiu)
43.154,17€

Segon. Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que modifique els imports totals finançats a fi
d’incloure aquests excessos originats per circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles, degut a la situació
econòmica que estem patint a nivell estatal com a conseqüència de l’excepcional pujada sense precedents
que s’està produint en el preu de les matèries primes bàsiques de la construcció, deguda fonamentalment a
la intensificació de la demanda mundial de matèries primes a causa sobre tot de la reactivació de
l'economia, l'augment del preu del petroli i l’augment també en els costos de transport marítim i de carretera
i de les seqüeles de l'aturada que va suposar la crisi sanitària en 2020 en la producció; a més, de les
conseqüències econòmiques i socials que estem patint per la guerra a Ucraïna:
Actuació delegada
Excés de finançament
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CEIP Lluís Vives

(provisional)
41.835,83€

Tercer. Traslladar el següent acord a la Conselleria de Educació, Cultura i Esports, així com a l’àrea
d’Intervenció i l’àrea d’Urbanisme.»
«3.3 Actuació «Rehabilitació integral del pavelló aulari infantil i la implantació d’un ascensor en
l’edifici de primària del CEIP Sant Roc de Silla» (Pla Edificant): sol·licitud de reinversió per baixa de
la licitació i finançament sobre costos de les obres

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1. Per Resolució d’Alcaldia Nº 897 de 4 d’abril de 2022, s’adjudica el contracte menor de serveis «Direcció
facultativa y coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les obres del CEIP Sant Roc de Silla»
(Exp. 950468W), inclòs dins del Pla de Construcció, Reforma i Millora dels Centres Educatius (EDIFICANT),
a favor de JAVIER HERVÁS GARCÍA (DNI: ***3478**); por import de 11.144,16€ (IVA inclòs).
2. Per Resolució d’Alcaldia Nº 913 de data 5 d’abril de 2022, s’adjudica el contracte menor de serveis
«Direcció de les instal·lacions durant l’execució de les obres del CEIP Sant Roc de Silla» (Exp. 950665T),
inclòs dins del Pla de Construcció, Reforma i Millora dels Centres Educatius (EDIFICANT), a favor de
MARIA ÁNGELES GONZÁLEZ ROCA (DNI: ***6191**); per import de 576,00€ (IVA inclòs).
3. Per Resolució d’Alcaldia Nº 1228 de data 11 de maig de 2022, s’adjudica el contracte d’obres
«Rehabilitació integral del pavelló aulari infantil i la implantació d’un ascensor en l’edifici de primària del
CEIP Sant Roc de Silla», inclòs dins del Pla de Construcció, Reforma i Millora dels Centres Educatius
(EDIFICANT) a l’empresa VARESER 96, S.L. (CIF: B-96534805), amb subjecció als plecs de condicions
aprovats per al present procediment i a l’oferta presentada per l’interessada per l’interessada; per import de
289.688,08€ (IVA inclòs).
4. En data 30 de maig de 2022, es firma l’acta de comprovació de replanteig de les obres.

5. L’arquitecte municipal, en data 14 de juliol de 2022, emet informe, el qual es transcriu, literalment, a
continuació:
.

«INFORME
En relació a les actuacions que s’estan executant als col·legis públics Sant Roc, El Patí i Lluís Vives, incloses dins del
Pla EDIFICANT-2018, informe:
1.- Detall del saldo resultant i els increments de despeses durant l’execució dels contractes que integren les actuacions
delegades.
A. CEIP Lluís Vives. Rehabilitació integral de l’edifici. Implantació d’un ascensor (Actuació - 46014911-99999 – IND –
SILLA 7467)
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(1) Es consideren increments finançables els excessos de mesurament, la inclusió de preus nous, les revisions de
preus, les modificació dels contractes i les indemnitzacions contractuals. Malgrat que les obres encara s’estan
executant, es considera un possible increment del cost de l’obra en el 10% sobre el pressupost primitiu, sense perjudici
de que haja un modificat de contracte. A banda, s’ha considerat el sobre cost de 6.430,67 € (IVA inclòs) a causa dels
condicionats que ha fixat la companyia subministradora elèctrica ( I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU.),
per tal d’executar la modificació del quadre general de protecció elèctric del col·legi que està previst al projecte.
(2) Conforme les instruccions de la Direcció General d’Infraestructures Educatives de 21/04/2021 sobre la inversió de
baixes en el PLA EDIFICANT, l’ajuntament haurà d’assumir el finançament de l’excés al superar el saldo de finançament
global de l’actuació. Aquest import té un caràcter provisional fins que no s’efectue la certificació final de les obres.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

B. CEIP Sant Roc. Rehabilitació integral del pavelló aulari infantil i implantació d’un ascensor en l’edifici de primària.
(Actuació 46007967-99999-IND-SILLA-7464)

(1) Es consideren increments finançables els excessos de mesurament, la inclusió de preus nous, les revisions de
preus, les modificació dels contractes i les indemnitzacions contractuals. Malgrat que les obres encara s’estan
executant, es considera un possible increment del cost de l’obra en el 10% sobre el pressupost primitiu, sense perjudici
de que haja un modificat de contracte.
(2) Conforme les instruccions de la Direcció General d’Infraestructures Educatives de 21/04/2021 sobre la inversió de
baixes en el PLA EDIFICANT, l’ajuntament haurà d’assumir el finançament de l’excés al superar el saldo de finançament
global de l’actuació. Aquest import té un caràcter provisional fins que no s’efectue la certificació final de les obres.
C. CEIP El Patí. Remodelació dels serveis higiènics de la zona infantil i pati exterior. Instal·lació d’una coberta al pati.
(Actuació - 46019805-99999 – IND –SILLA 7465)

.

(1) Es consideren increments finançables els excessos de mesurament, la inclusió de preus nous, les revisions de
preus, les modificació dels contractes i les indemnitzacions contractuals. En aquest cas, per al lot-1 s’ha produït un
modificat del contracte per 58.662,00 € (IVA inclòs) i per al lot-2 es va a tramitar un modificat de contracte per un import
total de 88.406,20 € (IVA inclòs). A més a més, com encara es troben en execució les obres corresponents al lot-2, es
considera un possible increment per un import de 18.911,02 € corresponent al 10% sobre el pressupost primitiu.
(2) Conforme les instruccions de la Direcció General d’Infraestructures Educatives de 21/04/2021 sobre la inversió de
baixes en el PLA EDIFICANT, l’ajuntament haurà d’assumir el finançament de l’excés al superar el saldo de finançament
global de l’actuació. Aquest import té un caràcter provisional fins que no s’efectue la certificació final de les obres.
2.- Cal sol·licitar la inversió del saldo existent respecte a la quantitat concedida inicialment en la resolució de la
delegació de competències del Pla EDIFICANT per a cobrir els increments/sobre costs de cadascuna de les actuacions
delegades:

3.- Encara que totes les actuacions tenen un excés sobre la quantitat concedida inicialment en la resolució de la
delegació de competències del Pla EDIFICANT, i que això obliga a l’ajuntament a assumir aquest sobre cost, és
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convenient i oportú sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que modifique els imports totals
finançats a fi d’incloure aquests excessos originats per circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles, degut a la
situació econòmica que estem patint a nivell estatal com a conseqüència de l’excepcional pujada sense precedents que
s’està produint en el preu de les matèries primes bàsiques de la construcció, deguda fonamentalment a la intensificació
de la demanda mundial de matèries primes a causa sobre tot de la reactivació de l'economia, l'augment del preu del
petroli i l’augment també en els costos de transport marítim i de carretera i de les seqüeles de l'aturada que va suposar
la crisi sanitària en 2020 en la producció; a més, de les conseqüències econòmiques i socials que estem patint per la
guerra a Ucraïna.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

4.- Cal tenir en compte els terminis programats d’execució de les obres, sense perjudici de les demores que es puguen
produir i estiguen convenientment justificades:

I, salvat el superior criteri, es tot el que informe.»

▪ Fonaments
1. Resulta aplicable la següent normativa:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les AAPP.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
- Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local.
- Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de
26 d’octubre de 2017.
- Resolució del Conseller d’Educació, Cultura i Esport de delegació de competències en matèria
d’infraestructures educatives en l’Ajuntament de Silla per a l’actuació “Rehabilitació integral de l’edifici.
Implantació d’un ascensor”, de data 9 de juliol de 2020.
2. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament de Silla.

.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Sol·licitar la inversió del saldo existent respecte a la quantitat concedida inicialment en la resolució
de la delegació de competències del Pla EDIFICANT per a cobrir els increments/sobre costs de l’actuació
delegada “Rehabilitació integral del pavelló aulari infantil i implantació d’un ascensor en l’edifici de primària
CEIP Sant Roc”:
Actuació delegada
CEIP Sant Roc

Saldo resultant
(romanent positiu)
13.332,91€
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Segon. Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que modifique els imports totals finançats a fi
d’incloure aquests excessos originats per circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles, degut a la situació
econòmica que estem patint a nivell estatal com a conseqüència de l’excepcional pujada sense precedents
que s’està produint en el preu de les matèries primes bàsiques de la construcció, deguda fonamentalment a
la intensificació de la demanda mundial de matèries primes a causa sobre tot de la reactivació de
l'economia, l'augment del preu del petroli i l’augment també en els costos de transport marítim i de carretera
i de les seqüeles de l'aturada que va suposar la crisi sanitària en 2020 en la producció; a més, de les
conseqüències econòmiques i socials que estem patint per la guerra a Ucraïna:

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

Actuació delegada
CEIP Sant Roc

Excés de finançament
(provisional)
16.969,19€

Tercer. Traslladar el següent acord a la Conselleria de Educació, Cultura i Esports, així com a l’àrea
d’Intervenció i l’àrea d’Urbanisme.»

«3.4 Actuació «Remodelació dels serveis higiènics zona infantil i pati exterior instal·lació d’una
coberta en el pati del CEIP El Patí» (Pla Edificant): sol·licitud de reinversió per baixa de la licitació i
finançament sobre costos de les obres
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1. Per Resolució d’Alcaldia Nº 2596, de 6 d’octubre, s’adjudica el contracte menor de serveis «Direcció
Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres de remodelació dels serveis
higiènics de la zona infantil i pati exterior i instal·lació d’una coberta en el pati del CEIP El Patí» (Exp.
843061T), inclòs dins del Pla de Construcció, Reforma i Millora dels Centres Educatius (Edificant), a favor
de JAVIER GINER CAMPOS (NIF: ***9092**), per import de 13.221,72€ (IVA inclòs).

.

2. Per Resolució d’Alcaldia Nº 2582, de 5 d’octubre de 2021, s’adjudica el Lot 1 (Coberta pista esportiva) del
contracte d’obres «Remodelació dels serveis higiènics de la zona infantil i pati exterior i instal·lació d’una
coberta en el pati del CEIP El Patí» (Exp. 831123N), inclòs dins del Pla de Construcció, Reforma i Millora
dels Centres Educatius (Edificant), a l’empresa SERVICIOS, ESTUDIOS, OBRAS Y MANTENIMIENTOS,
S.L. (CIF: B98006661), amb subjecció als plecs de condicions aprovats per al present procediment i a
l’oferta presentada per l’interessada; per import de 153.985,28€ (IVA inclòs).
3. En data 14 de gener de 2022 es signa l’acta de recepció del lot 1 de l’esmentada obra.
4. La Junta de Govern Local, de data 11 de Març de 2022, adjudica el Lot 2 (Remodelació dels serveis
higiènics de la zona infantil i de la zona de primària) del contracte d’obres «Remodelació dels serveis
higiènics de la zona infantil i pati exterior i instal·lació d’una coberta en el pati del CEIP El Patí» (Exp.
831123N), inclòs dins del Pla de Construcció, Reforma i Millora dels Centres Educatius (Edificant), a
l’empresa SERVICIOS, ESTUDIOS, OBRAS Y MANTENIMIENTOS, S.L. (CIF: B98006661), amb subjecció
als plecs de condicions aprovats per al present procediment i a l’oferta presentada per l’interessada; per
import de 189.104,20€ (IVA inclòs).
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5. En data 23 de juny de 2022, es firma l’acta de comprovació de replanteig de les obres.
6. L’arquitecte municipal, en data 14 de juliol de 2022, emet informe, el qual es transcriu, literalment, a
continuació:
«INFORME
En relació a les actuacions que s’estan executant als col·legis públics Sant Roc, El Patí i Lluís Vives, incloses dins del
Pla EDIFICANT-2018, informe:
1.- Detall del saldo resultant i els increments de despeses durant l’execució dels contractes que integren les actuacions
delegades.
A. CEIP Lluís Vives. Rehabilitació integral de l’edifici. Implantació d’un ascensor (Actuació - 46014911-99999 – IND –
SILLA 7467)

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

(1) Es consideren increments finançables els excessos de mesurament, la inclusió de preus nous, les revisions de
preus, les modificació dels contractes i les indemnitzacions contractuals. Malgrat que les obres encara s’estan
executant, es considera un possible increment del cost de l’obra en el 10% sobre el pressupost primitiu, sense perjudici
de que haja un modificat de contracte. A banda, s’ha considerat el sobre cost de 6.430,67 € (IVA inclòs) a causa dels
condicionats que ha fixat la companyia subministradora elèctrica ( I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU.),
per tal d’executar la modificació del quadre general de protecció elèctric del col·legi que està previst al projecte.
(2) Conforme les instruccions de la Direcció General d’Infraestructures Educatives de 21/04/2021 sobre la inversió de
baixes en el PLA EDIFICANT, l’ajuntament haurà d’assumir el finançament de l’excés al superar el saldo de finançament
global de l’actuació. Aquest import té un caràcter provisional fins que no s’efectue la certificació final de les obres.
B. CEIP Sant Roc. Rehabilitació integral del pavelló aulari infantil i implantació d’un ascensor en l’edifici de primària.
(Actuació 46007967-99999-IND-SILLA-7464)

.

(1) Es consideren increments finançables els excessos de mesurament, la inclusió de preus nous, les revisions de
preus, les modificació dels contractes i les indemnitzacions contractuals. Malgrat que les obres encara s’estan
executant, es considera un possible increment del cost de l’obra en el 10% sobre el pressupost primitiu, sense perjudici
de que haja un modificat de contracte.
(2) Conforme les instruccions de la Direcció General d’Infraestructures Educatives de 21/04/2021 sobre la inversió de
baixes en el PLA EDIFICANT, l’ajuntament haurà d’assumir el finançament de l’excés al superar el saldo de finançament
global de l’actuació. Aquest import té un caràcter provisional fins que no s’efectue la certificació final de les obres.
C. CEIP El Patí. Remodelació dels serveis higiènics de la zona infantil i pati exterior. Instal·lació d’una coberta al pati.
(Actuació - 46019805-99999 – IND –SILLA 7465)

(1) Es consideren increments finançables els excessos de mesurament, la inclusió de preus nous, les revisions de
preus, les modificació dels contractes i les indemnitzacions contractuals. En aquest cas, per al lot-1 s’ha produït un
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modificat del contracte per 58.662,00 € (IVA inclòs) i per al lot-2 es va a tramitar un modificat de contracte per un import
total de 88.406,20 € (IVA inclòs). A més a més, com encara es troben en execució les obres corresponents al lot-2, es
considera un possible increment per un import de 18.911,02 € corresponent al 10% sobre el pressupost primitiu.
(2) Conforme les instruccions de la Direcció General d’Infraestructures Educatives de 21/04/2021 sobre la inversió de
baixes en el PLA EDIFICANT, l’ajuntament haurà d’assumir el finançament de l’excés al superar el saldo de finançament
global de l’actuació. Aquest import té un caràcter provisional fins que no s’efectue la certificació final de les obres.
2.- Cal sol·licitar la inversió del saldo existent respecte a la quantitat concedida inicialment en la resolució de la
delegació de competències del Pla EDIFICANT per a cobrir els increments/sobre costs de cadascuna de les actuacions
delegades:

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

3.- Encara que totes les actuacions tenen un excés sobre la quantitat concedida inicialment en la resolució de la
delegació de competències del Pla EDIFICANT, i que això obliga a l’ajuntament a assumir aquest sobre cost, és
convenient i oportú sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que modifique els imports totals
finançats a fi d’incloure aquests excessos originats per circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles, degut a la
situació econòmica que estem patint a nivell estatal com a conseqüència de l’excepcional pujada sense precedents que
s’està produint en el preu de les matèries primes bàsiques de la construcció, deguda fonamentalment a la intensificació
de la demanda mundial de matèries primes a causa sobre tot de la reactivació de l'economia, l'augment del preu del
petroli i l’augment també en els costos de transport marítim i de carretera i de les seqüeles de l'aturada que va suposar
la crisi sanitària en 2020 en la producció; a més, de les conseqüències econòmiques i socials que estem patint per la
guerra a Ucraïna.

4.- Cal tenir en compte els terminis programats d’execució de les obres, sense perjudici de les demores que es puguen
produir i estiguen convenientment justificades:

I, salvat el superior criteri, es tot el que informe.»
.

▪ Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les AAPP.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
- Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local.
- Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de
26 d’octubre de 2017.
- Resolució del Conseller d’Educació, Cultura i Esport de delegació de competències en matèria
d’infraestructures educatives en l’Ajuntament de Silla per a l’actuació “Remodelació dels serveis higiènics de
la zona infantil i pati exterior. Instal·lació d’una coberta al pati en el CEIP El Patí”, de data 30 de desembre
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de 2020.
2. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament de Silla.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS, 1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Sol·licitar la inversió del saldo existent respecte a la quantitat concedida inicialment en la resolució
de la delegació de competències del Pla EDIFICANT per a cobrir els increments/sobre costs de l’actuació
delegada “Remodelació dels serveis higiènics de la zona infantil i pati exterior. Instal·lació d’una coberta al
pati en el CEIP El Patí”:

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

Actuació delegada
CEIP El Patí

Saldo resultant
(romanent positiu)
12,09€

Segon. Sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que modifique els imports totals finançats a fi
d’incloure aquests excessos originats per circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles, degut a la situació
econòmica que estem patint a nivell estatal com a conseqüència de l’excepcional pujada sense precedents
que s’està produint en el preu de les matèries primes bàsiques de la construcció, deguda fonamentalment a
la intensificació de la demanda mundial de matèries primes a causa sobre tot de la reactivació de
l'economia, l'augment del preu del petroli i l’augment també en els costos de transport marítim i de carretera
i de les seqüeles de l'aturada que va suposar la crisi sanitària en 2020 en la producció; a més, de les
conseqüències econòmiques i socials que estem patint per la guerra a Ucraïna:
Actuació delegada
CEIP El Patí

Excés de finançament
(provisional)
165.967,13€

Tercer. Traslladar el següent acord a la Conselleria de Educació, Cultura i Esports, així com a l’àrea
d’Intervenció i l’àrea d’Urbanisme.»
«3.5 Declaració de compatibilitat del personal funcionari: Empar Minguet i Tomàs
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
.

Antecedents
1.Empar Minguet i Tomàs, ha sol·licitat per Registre d’Entrada 8640/2022 de 20 de juny la compatibilitat per
a treballar com a professora associada 3 hores setmanals al Departament de Filologia Catalana de la
Universitat de València per al curs 2022-2023.
2.Per Providència d’Alcaldia s’ha incoat el corresponent expedient amb la finalitat declarar la compatibilitat
de la funcionaria Empar Minguet i Tomàs, DNI ***4713**, amb altra activitat del sector públic.
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3.Empar Minguet i Tomàs, amb DNI ***4713**, és funcionària de carrera d’aquesta Corporació, en situació
administrativa activa, grup A , presta els serveis com a tècnica al Servei de Normalització Lingüística, lloc
28A
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
− Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
− Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
− Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
− Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
− Llei 10/2010, de la GV, d’orientació i gestió de la funció pública valenciana.
− Reglament de Gestió de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Silla, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de Silla en sessió del dia 29 abril 2003 (BOP 1/12/2003).
− Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Públiques.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

2. Resulten d’especial rellevància els aspectes següents:
2.1. Resulta d’aplicació l’establert en els articles 3 a 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques amb un segon lloc de treball o
activitat en el sector públic.
El que es disposa en aquesta Llei és aplicable a tot el personal al servei de les Entitats Locals, en virtut del
que es disposa l’article 2.1-c), en concordança a amb el 145 del Text Refós de les Disposicions Legals
vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i l’article
92.2 de la Llei de la Generalitat 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana.
El seu contingut té la consideració de bases del règim estatutari de la funció pública, dictades a l'empara de
l’article 149.1.18 de la Constitució, segons la Disposició Final Primera.
2.2. L’article 3 de l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre disposa: “(...)El personal comprendido en el ámbito
de aplicación de esta Ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los supuestos
previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se refieren los artículo 5.º y 6.º (...)
Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá
modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.

.

En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público. (...)”

2.3 L’article 4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix:”(...) Artículo cuarto.
1. Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño
de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de
dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada. (...)”
2.4. De conformitat amb l’article 7 de l’esmentada Llei 53/1984 “(...)1. Será requisito necesario para autorizar la
compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración
prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director general, ni supere la correspondiente al principal,
estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:
- Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.
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35
40
45
50

por
por
por
por

100,
100,
100,
100,

para
para
para
para

los
los
los
los

funcionarios
funcionarios
funcionarios
funcionarios

del grupo B o personal de nivel equivalente.
del grupo C o personal de nivel equivalente.
del grupo D o personal equivalente.
del grupo E o personal equivalente.

La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las
Comunidades Autónomas o Pleno de las Corporaciones Locales en base a razones de especial interés para el servicio.
2. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo
suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar, sólo podrán
percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.(...)”.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

2.5. L’article 20.2 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, de Incompatibilitats del Personal al servei de les
Administracions Públiques adverteix: “(...)El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa al deber de
residencia, a la asistencia al lugar de trabajo que requiera su puesto o cargo, ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño de
los mismos. Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas conforme a las normas que se contengan en el régimen
disciplinario aplicable, quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimiento de compatibilidad si en la resolución
correspondiente se califica de falta grave o muy grave.(...)”.

3. L’autorització o denegació de la compatibilitat per al segon lloc o activitat en el sector públic correspon a
l’Ajuntament Ple d’acord amb l’establert en l’article 9 de la Llei dalt esmentada
El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb setze (16) vots a favor (12 PSPV-PSOE, 3
PP i 1 COMPROMÍS) i una (1) abstenció (1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Autoritzar la compatibilitat a la funcionaria Empar Minguet i Tomàs, amb DNI ***4713**,amb el
desenvolupament del lloc com a professora associada, 3 hores setmanals, al Departament de Filologia
Catalana de la Universitat de València per al curs 2022-2023.
Segon. El desenvolupament del segon lloc de treball no podrà menyscabar, en cap cas, l’assistència al lloc
de treball, suposar retràs, negligència o descuit en l’acompliment de les funcions pròpies del mateix. Les
corresponents faltes seran qualificades i sancionades segons la legislació aplicable, quedant
automàticament revocada l’autorització o reconeixement de compatibilitat si en la resolució corresponent es
qualificarà de falta greu o molt greu.
Tercer. Traslladar aquesta resolució Recursos Humans, a la interessada
adscrita el segon lloc de treball.

.

i a l’entitat a la qual es trobe

«3.6 Reconeixement mèrits i inici de tramets de creu al mèrit policial distintiu blau: sol·licitud
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1. El cap de la Policia Local hi ha emès informe el 5 de maig de 2022l formula proposta de reconeixement
de mèrits 8 membres del Cos de la Policia Local que han tingut una participació e implicació activa en
l’aplicació Pla Estratègic Operatiu contra el Menudeo de Drogues de Silla (PEOMD) en els seus diferents
nivells, des de la concepció, disseny, planificació coordinació, execució i implementació de mesures per a
les següents persones
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Així mateix estima convenient, en el seu cas, donar trasllat del mateix a la Direcció General de l'Agència de
Seguretat i Resposta a les Emergències, entenent que els fets descrits pogueren estar incardinats en
l'article 4 del Decret 124/2013 de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les distincions i
condecoracions que es concedisquen per la Generalitat al personal dels Cossos de Policia Local de la
Comunitat Valenciana.
2. Els funcionaris proposats pel Comissari Cap que es relacionen a continuació tenen acreditats 10 anys de
serveis prestats a la Policia local a l’Ajuntament de Silla:

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

Nom

Categoria professional

Pedro Ortega García

Intendent en cap

Manuel Expósito López

Inspector

Jesús Giménez Navalón

Oficial

M. Mar López Peña

Oficial

Luis Pérez Gila

Oficial

Raúl Bautista Gabaldón

Oficial

Francisco Serrano Saéz
Óscar Durán Atanet

Agent de la policia local
Agent de la policia local

3. Consta en l’expedient dels membres del Cos de la Policia local de Silla dalt referenciats als seus
expedients personals, dos felicitacions a títol individual segons l’article 7 del Decret 124/2013, de 20 de
setembre, del Consell, que regula les distincions i condecoracions que es concedeixen per la GV, al
personal del cos de la policia local de la CV, de conformitat amb la documentació obrant en aquestes
dependències municipals durant el termini de temps en què venen prestant els seus serveis en aquest
Ajuntament.
Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
• Llei orgànica 2/1986, 13 de gener, de forces i cossos de seguretat de l’Estat
• Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
• Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
• Llei 39/2015 de procediment administratiu comú (LPAC)
• Decret 124/2013, del Consell de la GV, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que la
Generalitat concedisca al personal dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.

.

1. De conformitat amb l’article 1 del Decret 124/2013 del Consell de la GV, pel qual es regulen les
distincions i condecoracions que la Generalitat concedisca al personal dels cossos de policia local de la
Comunitat Valenciana.
“(...)1. A fi de reconèixer i premiar públicament l'actuació del personal dels cossos de policia local de la Comunitat
Valenciana i dels auxiliars de policia, es creen les distincions i condecoracions següents:
a) Medalla d'Or al Mèrit Policial de la Generalitat.
b) Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Roig.
c) Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau.
d) Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc.
e) Diploma de Jubilació.
f) Felicitacions Públiques a títol individual.
g) Felicitacions Públiques a títol col·lectiu.
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h) Condecoracions Honorífiques.
Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau
2. Les condecoracions assenyalades amb les lletres a, b i c s'atorguen per fets excepcionals o de particular rellevància
que no formen part de les funcions i continguts normals dels llocs de treball dels cossos de policies locals.
Per tant, les condecoracions esmentades podran ser atorgades a persones encara que no tinguen vinculació amb els
cossos de policia local, sempre que es tracte de fets i actuacions relacionades amb la policia local.
3. Les distincions i condecoracions que s'arrepleguen en esta norma tenen caràcter vitalici, sense que comporten pensió
o cap recompensa econòmica per part de la Generalitat.
4. No es podrà sol·licitar la concessió de les distincions i condecoracions establides en el decret present, ni es podran
concedir, a les persones condemnades per sentència ferma per falta o delicte, mentrestant la sanció no haja sigut
cancel·lada de l'expedient personal.(....)”.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

2. En relació a la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau l article 4 de l’esmentat Decret estableix
La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau de la Generalitat s'atorgarà en alguna de les circumstàncies següents:
1. Dirigir o executar amb èxit un servici d'extraordinària dificultat o importància en què s'hagen evidenciat qualitats
professionals o cíviques rellevants.
2. Sobreeixir amb notorietat i perseverança en el compliment dels deures del càrrec, que constituïsca conducta
exemplar.
En este supòsit serà necessari que les persones interessades hagen exercit durant almenys 10 anys de servici actiu en
algun cos de policia local de la Comunitat Valenciana i estiguen en possessió com a mínim de dos felicitacions
públiques a títol individual de les regulades en l'article 7.
3. Realitzar estudis professionals o científics rellevants que prestigien la institució a què pertany. Els estudis realitzats
durant un període d'un any donaran lloc a un únic reconeixement. (....)”.

En el cas que ens ocupa les persones proposades pel Comissari Cap han exercit mínim 10 anys de servei
actiu en el cos de la Policia Local en l’Ajuntament de Silla i disposen d’un mínim de les dos felicitacions
públiques a títol individual
3. Pel que fa al procediment esta establer en l’article 9 i 10 del Decret 124/2013 del Consell, segons el quals
el procediment ordinari 'iniciarà per mitjà de proposta inicial efectuada pel Ple de l'ajuntament corresponent
El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb setze (16) vots a favor (12 PSPV-PSOE, 3
PP i 1 COMPROMÍS) i una (1) abstenció (1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Reconèixer el mèrit a favor dels huit efectius del Cos de la Policia Local de Silla, que es relacionen
a continuació, i detallats en l’informe del Comissari Cap de 5 de maig de 2022:

.

Nom

Categoria professional

Pedro Ortega García

Intendent en cap

Manuel Expósito López

Inspector

Jesús Giménez Navalón

Oficial

M. Mar López Peña

Oficial

Luis Pérez Gila

Oficial

Raúl Bautista Gabaldón

Oficial

Francisco Serrano Saéz
Óscar Durán Atanet

Agent de la policia local
Agent de la policia local
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Segon. Formular davant la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la
Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana, proposta d’iniciació
del procediment de distinció a l’empara de l’article 4 del Decret 124/2013 del Consell pel qual es regulen les
distincions i condecoracions que la Generalitat concedisca al personal dels cossos de policia local de la
Comunitat Valenciana..
Tercer. Traslladar aquest acord a la Conselleria de Justícia, Administracions Públiques, Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat Valenciana, Direcció General de l’Agència de
Seguretat i Resposta a les Emergències.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

Quart. Traslladar aquest acord a les persones interessades, al cap de la Policia Local i al Departament de
Recursos Humans.»
«3.7 Reconeixement mèrits i inici de tramets de creu al mèrit policial distintiu blanc: sol·licitud
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedents
1.El cap de la Policia Local hi ha emès informe el 5 de maig de 2022 segons el qual “(...)entre los
miembros que tengan prestados más de 25 años de servicio con una trayectoria excepcional y que
previamente no hayan sido condecorados por dicho motivo, se encuentran la siguiente relación de
funcionarios:
Oficial María del Mar LÓPEZ PEÑA.
Oficial Marcos IVARS GRIMALT.
Agente Juan Antonio MORENO MUNERA.
Agente Roberto GIMENO EXPÓSITO.
Agente Octavio VADILLO PARDO.

.

En virtud de lo expuesto, estima conveniente solicitar el inicio del procedimiento ordinario descrito en el
artículo 9 del Decreto 124/2013, de 20 de septiembre, del Consell así como que, se dé traslado del mismo a
la Dirección General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, entendiendo que los
hechos se encuadran en el artículo 5 del meritado Decreto, por el que se regulan las distinciones y
condecoraciones que se concedan por la Generalitat al personal de los Cuerpos de Policía Local de la
Comunitat Valenciana (....)”
2.Els funcionaris proposats pel Comissari Cap que es relacionen a continuació tenen acreditats 25 anys de
serveis prestats a la Policia local a l’Ajuntament de Silla:
Nom i cognoms

Categoria professional

M. Mar López Peña

Oficial

Marcos Ivars Grimalt

Oficial
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Juant Antonio Morero Munera

Agent de la policia local

Roberto Gimeno Expósito

Agent de la policia local

Óctavio Vadillo Pardo

Agent de la policia local

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

Fonaments
1. Resulta aplicable la normativa següent:
─
─
─
─
─

Llei orgànica 2/1986, 13 de gener, de forces i cossos de seguretat de l’Estat
Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL).
Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la CV (LRLCV).
Llei 39/2015 de procediment administratiu comú (LPAC)
Decret 124/2013, del Consell de la GV, pel qual es regulen les distincions i condecoracions que la
Generalitat concedisca al personal dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.

1. De conformitat amb l’article 1 del Decret 124/2013 del Consell de la GV, pel qual es regulen les distincions
i condecoracions que la Generalitat concedisca al personal dels cossos de policia local de la Comunitat
Valenciana.
“(...)1. A fi de reconèixer i premiar públicament l'actuació del personal dels cossos de policia local de la
Comunitat Valenciana i dels auxiliars de policia, es creen les distincions i condecoracions següents:
a) Medalla d'Or al Mèrit Policial de la Generalitat.
b) Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Roig.
c) Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau.
d) Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc.
e) Diploma de Jubilació.
f) Felicitacions Públiques a títol individual.
.

g) Felicitacions Públiques a títol col·lectiu.
h) Condecoracions Honorífiques.
Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau
2. Les condecoracions assenyalades amb les lletres a, b i c s'atorguen per fets excepcionals o de particular
rellevància que no formen part de les funcions i continguts normals dels llocs de treball dels cossos de
policies locals.
Per tant, les condecoracions esmentades podran ser atorgades a persones encara que no tinguen
vinculació amb els cossos de policia local, sempre que es tracte de fets i actuacions relacionades amb la
policia local.
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3. Les distincions i condecoracions que s'arrepleguen en esta norma tenen caràcter vitalici, sense que
comporten pensió o cap recompensa econòmica per part de la Generalitat.
4. No es podrà sol·licitar la concessió de les distincions i condecoracions establides en el decret present, ni
es podran concedir, a les persones condemnades per sentència ferma per falta o delicte, mentrestant la
sanció no haja sigut cancel·lada de l'expedient personal.(....)”.
2. En relació a la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc l’article 5 de l’esmentat Decret estableix
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

“(....)1. La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc s'entregarà al personal dels cossos de policia local, siga
quina siga la seua categoria, quan es complisca, com a mínim, 25 anys de servici prestat en algun o alguns
dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana i s'haja tingut una trajectòria professional
excepcional, sense que consten antecedents desfavorables en l'expedient personal per qualsevol tipus de
delicte, falta o infracció disciplinària, encara que hagen sigut cancel·lats.
2. A l'efecte de la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc, es considerarà servici el temps
prestat en les situacions administratives de servici actiu, segona activitat amb destinació, excedència per
atenció de familiars i excedència per raó de violència de gènere, així com en servicis especials quan esta
última situació s'haja declarat per a l'exercici d'activitats connexes amb la funció pública policial.(....)”.

3. Pel que fa al procediment esta establer en l’article 9 i 10 del Decret 124/2013 del Consell, segons el quals
el procediment ordinari 'iniciarà per mitjà de proposta inicial efectuada pel Ple de l'ajuntament corresponent

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb setze (16) vots a favor (12 PSPV-PSOE, 3
PP i 1 COMPROMÍS) i una (1) abstenció (1 EUPV-SE), ACORDA:
Primer. Reconèixer el mèrit a favor dels huit efectius del Cos de la Policia Local de Silla, que es relacionen
a continuació, i detallats en l’informe del Comissari Cap de 5 de maig de 2022:

.

Nom i cognoms

Categoria professional

M. Mar López Peña

Oficial

Marcos Ivars Grimalt

Oficial

Juant Antonio Morero Munera

Agent de la policia local

Roberto Gimeno Expósito

Agent de la policia local

Octavio Vadillo Pardo

Agent de la policia local

Segon. Formular davant la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la
Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana, proposta d’iniciació
del procediment de distinció a l’empara de l’article 5 del Decret 124/2013 del Consell pel qual es regulen les
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distincions i condecoracions que la Generalitat concedisca al personal dels cossos de policia local de la
Comunitat Valenciana..
Tercer. Traslladar aquest acord a la Conselleria de Justícia, Administracions Públiques, Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat Valenciana, Direcció General de l’Agència de
Seguretat i Resposta a les Emergències.
Quart. Traslladar aquest acord a les persones interessades, al cap de la Policia Local i al Departament de
Recursos Humans.»

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

«3.8 Moció presentada per la Fundació Horta Sud de la Comunitat Valenciana i altres sol.licitant que
deixen d´utilitzar la demarcació territorial inexistent de l´Horta Oest.
Es dona compte de la moció presentada per la Fundació Horta Sud, La Mancomunitat Horta Sud, l´Institut
Empresarial de l´Horta Sud El Foro, l´Institut d´Estudis Comarcals de l´Horta Sud i Guaix-Escola ValencianaCoordinadora pel Valencià de l´Horta Sud que se transcriu literalment:
El Grup Municipal Compromís presenta una esmena a la moció (RE 10748 de 26/07/2022) en la que
sol·licita s’incloga el següent paràgraf:
“Que per regular l’empara legal necessària, el Govern de la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria competent,
presente una Llei de Comarcalització a les Corts Valencianes per a l'aprovació, tal i com mandata l’Estatut d’Autonomia
de l’any 1982 a l'article 65.1”

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP i 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-SE) ACORDA incloure l’esmena en la moció.
« La Mancomunitat Horta Sud, la Fundació Horta Sud, l’Institut Empresarial de l’Horta Sud El
Foro, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud i Guaix-Escola Valenciana-Coordinadora pel
Valencià de l’Horta Sud,

EXPOSEM:

1. Que el Decret 170/1985, de 28 d’octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, disposa al seu
article únic que amb caràcter previ a la creació de la demarcacions funcionals amb incidència al
territori de la Comunitat Valenciana se sol·licitarà preceptivament informe de la Conselleria
d’Administracions Pública, conselleria competent en aquesta matèria.
.

2. Que en 1988 la Conselleria elabora una “Proposta de demarcacions territorials homologades” en
la que figura Horta Oest, proposta que no té aprovació en cap norma legal basada en dret.

3.

Que al 2018 es publica la llei 21/2018, de 16 d’octubre, de mancomunitats, i al seu article 2.3. diu
que: “Les mancomunitats de la Comunitat Valenciana podran sol·licitar ser qualificades d’àmbit
comarcal, sempre que el seu àmbit territorial s’inscriga dins d’una de les demarcacions territorials
contingudes a l’annexe d’aquesta llei”, annexe que conicideix amb la demarcació històrica dels 20
municipis de de l’Horta Sud i per tant es converteix en l’única norma jurídica existent que ampara
aquestes demarcacions territorials.

4. Que la vertebració social dels territoris és fonamental per a la construcció d’una ciutadania
compromesa amb el desenvolupament comunitari i la participació.

5. Que des de fa uns anys, tant en els mitjans de comunicació com en les informacions provinents
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de la Generalitat Valenciana, la comarca de L’Horta, apareix dividida en tres demarcacions: Horta
Nord, Horta Oest i Horta Sud.

6. Que la denominació Horta Oest no té cap sentit, per falta de bases (sociològica, administrativa,
cultural, ni qualsevol altra) que la fonamenten.

7. Que l’Horta Sud té una vigorosa societat civil que als últims anys s’ha estructurat en diferents
plataformes per a la seua coordinació comarcal. L’acció conjunta de la Societat Civil i dels poders
públics municipals i comarcals als últims 40 anys ha generat una modernització en tots els àmbits,
un augment de la cohesió social i un creixement econòmic a la nostra comarca. Però encara són
molts els reptes de futur que haurem d’afrontar de forma conjunta els 20 pobles de l’Horta Sud i la
seua societat civil. Reptes que no podrem afrontar de forma dividida.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

És per tot això que:
SOL·LICITEM:
1- L’aprovació d’una moció del ple municipal que contemple aquestes raons i que es trasllade
directament a totes les Conselleries del Govern Valencià a fi de sol·licitar que deixen d’utilitzar la
demarcació territorial inexistent de l’Horta Oest.
2- Que per regular l’empara legal necessària, el Govern de la Generalitat Valenciana, mitjançant
la Conselleria competent, presente una Llei de Comarcalització a les Corts Valencianes per a
l'aprovació, tal i com mandata l’Estatut d’Autonomia de l’any 1982 a l'article 65.1»

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-ES, ESTIMA la moció presentada per la Fundació Horta Sud, La
Mancomunitat Horta Sud, l´Institut Empresarial de l´Horta Sud El Foro, l´Institut d´Estudis Comarcals de
l´Horta Sud i Guaix-Escola Valenciana-Coordinadora pel Valencià de l´Horta Sud»
«3.9 Moció presentada pel Grup Municipal PP amb motiu del XXV Aniversari del segrest i assassinat
de Miguel Ángel Blanco per ETA.
Es dóna compte del contingut de la moció presentada pel Grup Municipal PP amb motiu del XXV Aniversari
del segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco per ETA i que es trasllada literalment:
«MOCIÓN CON MOTIVO DEL XXV ANIVERSARIO DEL SECUESTRO Y ASESINATODE MIGUEL
ÁNGEL BLANCO POR ETA
.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este año 2022 se cumplen 25 del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
El 14 de julio de 1997 les Corts Valencianes aprobaban una Declaración institucional de consternación,
indignación y condena por este asesinato, y mostraba su unidad y repulsa ante el terrorismo de ETA,
manifestando “que, en ningún caso, alterará la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos” y nos
uníamos “como máxima representación del pueblo valenciano, al clamor popular en favor de la libertad,
del derecho a la vida y del fin de la violencia”. También, a lo largo de toda la provincia de Valencia, fueron
prácticamente todos los municipios quienes secundaron una declaración en términos similares.
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Ese espíritu es el de la Fundación Miguel Ángel Blanco, que le recuerda y transmite su Memoria, con una
clara finalidad:
“Reivindicar la vida de un joven político constitucionalista secuestrado y asesinado por la banda
terroristas ETA en julio de 1997. Un hombre joven, músico, hijo, hermano, amigo, compañero, víctima de
la barbarie por defenderla Democracia y la Libertad.
Queremos contar su historia a los más jóvenes porque muchos la desconocen.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

Queremos reafirmar y extender los principios de convivencia en los que creía Miguel Ángel porque son
los que nos unen a la mayoría de los españoles que llevan a Miguel Ángel en su corazón.
Queremos mantenernos firmes y comprometidos social y políticamente contra el olvido y la impunidad e
invitar a los ciudadanos a revivir y reivindicar el Espíritu de Ermua.”
Sin embargo, la Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado recientemente el proyecto de Ley de
Memoria Democrática con el respaldo de Bildu, los herederos políticos de la banda terrorista ETA,
olvidando y rompiendoeste espíritu de unidad,
La Asociación Víctimas del Terrorismo viene solicitando la puesta en marcha de diferentes acciones dirigidas
a promover la Verdad, la Memoria, la Dignidad y la Justicia de las víctimas del terrorismo para favorecer la
perpetuación de una memoria colectiva basada en el verdadero relato, sin blanqueamientos ni
tergiversaciones.
Rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo, a sus familias, compañeros y amigos y a un inmenso
colectivo anónimo de ciudadanos y servidores públicos: policías, guardias civiles, jueces, fiscales, políticos
constitucionalistas, periodistas… es un deber para construir la memoria de las víctimas y la de los
ciudadanos que se enfrentaron al terror valientemente, a un coste muy alto.
Debemos comprometernos con el significado de este sacrificio, por solidaridad, para prevenir tentaciones
totalitarias o comportamientos de odio que cosifican al ser humano. Debemos apartar el desistimiento y la
resignación y rebelarnos ante la injusticia que supone blanquear, relativizar o justificar el terrorismo y la
violencia como metodología de acción política.
Por todo ello, el grupo Popular propone que el Ayuntamiento de Silla:
1.- Se sume a la campaña “La unidad a ti debida” promovida por la Fundación Miguel Ángel
Blanco en el 25 aniversario de su secuestro y asesinato, en honor a su memoria y a la de todas las
víctimas del terrorismo de ETA.
.

2.- Manifiesta la necesidad de que por parte de las instituciones autonómicas, provinciales y
locales conmemoren los acontecimientos de Julio de 1997, hace 25 años, que tuvieron lugar en
toda España y que fueron protagonizados por millones de españoles, para manifestar la
indignación y la reprobación del secuestro y asesinato, por la banda terrorista ETA, de Miguel
Ángel Blanco.
3.- Manifiesta la necesidad de recordar y homenajear a todas las víctimas del terrorismo referencia
ética y política de nuestro sistema constitucional, que simbolizan la defensa de la Libertad y del
Estado dederecho.
4- Exige para todas las víctimas del terrorismo memoria, verdad, dignidad y justicia.
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5.- Muestra su rechazo al pacto alcanzado por el Gobierno con la formación política BILDU,
herederos de la banda terrorista ETA, para aprobar la nueva Ley de Memoria Democrática, por
contribuir a la desmemoria, ir contra los acuerdos de la Transición y alentar el relato de quienes
atentaron contra nuestra convivencia.
6. Aprobar con el nombre de Miguel Ángel Blanco una plaza o calle deSilla.»

Debatuda la moció, s’acorda efectuar la votació per separat de cadascun dels punts de la part dispositiva,
amb el resultat següent:

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

FIRMADO POR

Votació del punt 1.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-ES, ACORDA aprovar el punt 1 de la moció presentada pel Grup
Municipal PP amb motiu del XXV Aniversari del segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco per ETA,
que ha quedat transcrita.
Votació del punt 2.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-ES, ACORDA aprovar el punt 2 de la moció presentada pel Grup
Municipal PP amb motiu del XXV Aniversari del segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco per ETA,
que ha quedat transcrita.
Votació del punt 3.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-ES, ACORDA aprovar el punt 3 de la moció presentada pel Grup
Municipal PP amb motiu del XXV Aniversari del segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco per ETA,
que ha quedat transcrita.
Votació del punt 4.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-ES, ACORDA aprovar el punt 4 de la moció presentada pel Grup
Municipal PP amb motiu del XXV Aniversari del segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco per ETA,
que ha quedat transcrita.
Votació del punt 5
.

El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb tres (3) vots a favor (3 PP) i catorze (14)
vots en contra (12 PSPV-PSOE, 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-ES), ACORDA desestimar el punt 5 de la
moció presentada pel Grup Municipal PP amb motiu del XXV Aniversari del segrest i assassinat de
Miguel Ángel Blanco per ETA, que ha quedat transcrita.
Votació del punt 6
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, amb dèsset (17) vots a favor (12 PSPVPSOE, 3 PP, 1 COMPROMÍS i 1 EUPV-ES, ACORDA aprovar el punt 6 de la moció presentada pel Grup
Municipal PP amb motiu del XXV Aniversari del segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco per ETA,
que ha quedat transcrita
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4. ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA
«4.1 Moció presentada pel Grup Municipal EUPV-SE per a la creació de la Red Xaloc d’oficines locals
de vivienda i rehabilitació.
Abans de donar compte del contingut i de la motivació de la proposta, presentada pel Grup Municipal EUPVSE per a la creació de la Red Xaloc d’oficines locals de vivenda i rehabilitació, es procedeix a la votació de
la urgència de l’assumpte.
FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
28/09/2022 10:48

El Ple de l’Ajuntament, per majoria dels membres presents amb cinc (5) vots a favor (3 PP, 1COMPROMÍS,
1 EUPV-SE) i dotze(12) vots en contra (12 PSPV-PSOE), no aprova la urgencia.

5. PRECS I PREGUNTES
S’obri el torn de precs i preguntes, realitzant-se diverses intervencions.
Valentín Mateos, Regidor del grup municipal EUPV-SE, respecte a la moció sobre la creació del Centre de
Salut, manifesta que els estranya que encara no estiga clara la ubicació i el cronograma.
Raquel Sánchez, Regidora del Grup Municipal COMPROMÍS, manifesta que ja està redactat el projecte de
les pistes de bàsquet, li agradaria tindre’l i vol saber si s’ha remés al Club de Bàsquet. Pregunta també si hi
ha alguna actuació prevista per a les pistes de frontó i si està previst il·luminar la rotonda que está prop de
Savia.
Ignacio Ventura, Regidor del Grup Municipal PP, en referència al tema del Centre de Salut, manifesta que
se’ls deuria tractar als regidors de la oposició d’una manera més correcta, per la qual cosa tenen dret a la
información de la que es disposa d’aquest tema. En referència a les festes, manifesta que el grup municipal
PP s’ha reunit amb les penyes taurines i els han trasmés que no están satisfetes i volen recuperar la
semana taurina tradicional que sempre s’ha fet.
Manifesta també que telehorta fa una funció molt important, i en festes fa un esforç addicional, pel que
sol·liciten un suport superior augmentant en el Conveni la quantitat económica. Respecte als contenidors, hi
han queixes dels que estan darrere del mercat, sol·liciten un canvi d’ubicació. Hi han contenidors marrons
que estan llevant-se d’on estan, pregunta per què?, també hi han queixes de paneroles al carrer València i
de rates al carrer Jaume I, i en referència a l’edifici del Carmen Valero, pregunta per què la part exterior está
sense il·luminar i quan es va a arreglar el que es va caure.
.

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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