ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2015/15
Caràcter :
Lloc :

EXTRAORDINÀRIA
Sala d´actes

17/12/2015
Data :
Horari : de 19:30 a 20:15 hores.

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva
Juan Andrés Arredondo Rodríguez
Maria José López Ruiz
Maria Mercè Pascual Fontanils
Maria Dolores Jurado García
Pere Mas Gispert
Carles Taberner Morell
Silvia Juanmiquel Font
Maria Deulofeu Garcia
Albert Rossell Mas
Sergi O. Urzay Gómez
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

Alcalde president
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde

IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
CiU
CiU
CiU
CiU
CAPGIREM SILS-CUP-PA
CAPGIREM SILS-CUP-PA
ERC-AM
ICV-EUiA-E

Secretari
Interventora

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
------------------

1.- Resolució expedient sancionador a l'empresa A.J. RUZ S.L. -Exp. 2015/21
Proposta de l’Alcaldia
Identif icació Expedient: Expedient sancionador A.J. RUZ
PG Am 2015 /21 General 2015/24
Fets:
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A la vista la documentació que figura a l’expedient núm. 2015/568 iniciat a nom de A.J RUZ,
S.L que es tramita per a sancionar la comissió d’una infracció del Plec de clàusules jurídic
administratives i econòmiques particulars reguladores del contracte del Servei de recollida de
diverses fraccions de residus municipals, neteja viària i altres serveis complementaris.
Resultant que per l’instructor de l’expedient ha estat formulada proposta de resolució sense
que la mateixa pugui ser desvirtuada per les al·legacions formulades per l’interessat en data 23
d’octubre de 2015 (RE 4103) que son reiteratives de les formulades en data 31/07/2015 (RE
3268) i que ja van ser degudament contestades i fonamentades legalment en la proposta de
resolució efectuada per l’instructor de l’expedient en data 1 d’octubre de 2015 notificada a
l’interessat en data 16 d’octubre de 2015.
Resultant que en l’expedient queda suficientment provada la imputació als responsables dels
següents fets:
La realització de pràctiques vulneradores del dret de vaga, substitució de treballadors de
l’empresa per a la realització de serveis mínims establerts en la vaga i la confusió en la fixació
dels serveis mínims en el municipi de Sils.
Considerant que aquesta conducta constitueix una infracció molt greu tipificada en la clàusula
XXVI punt 3 , apartat A.3 “ Incompliment de les obligacions laborals, de seguretat social i/o
riscos laborals del seu personal” del Plec de clàusules jurídic administratives i econòmiques
particulars reguladores del contracte del Servei de recollida de diverses fraccions de residus
municipals, neteja viària i altres serveis complementaris, aprovat pel Ple municipal en data 3 de
març de 2011.
Considerant l’establert en l’esmentada clàusula XXVI punt 3 , apartat A3 en virtut de la qual
els fets imputats als responsables son constitutius d’una infracció molt greu i que no ha
transcorregut el termini de prescripció establert en l’article 132 de la Llei 30/ 1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Considerant que en virtut de l’acord d’adjudicació a l’entitat mercantil A.J RUZ, S.L del servei
de recollida d’escombraries, residus i neteja viària adoptat pel Ple municipal en data 8 de juny
de 2011 seria aquesta entitat la responsable dels fets comesos.
Considerant l’establert en la clàusula
XXVI punt 4. A) que sanciona la comissió
d’infraccions molt greus amb multa de 3.001 a 10.000 euros, sense perjudici de la possibilitat de
resolució del contracte per part de l’ajuntament de conformitat amb el disposat a l’article 196.7
de la Llei de contractes del sector públic.
La Comissió informativa general del 15 de desembre de 2015 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
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Primer.- La imposició al responsable de la infracció comesa d’una multa en la quantia que a
continuació s’indica:
A l’entitat mercantil A.J RUZ, S.L, CIF B17237272, 3.001 euros com a responsable d’una
infracció molt greu tipificada en la clàusula XXVI punt 3 , apartat A.3 “ Incompliment de les
obligacions laborals, de seguretat social i/o riscos laborals del seu personal” del Plec de
clàusules jurídic administratives i econòmiques particulars reguladores del contracte del Servei
de recollida de diverses fraccions de residus municipals, neteja viària i altres serveis
complementaris, aprovat pel Ple municipal en data 3 de març de 2011 i sancionada en el punt
4.A de la mateixa clàusula.
Segon.- Notificar a l’interessat aquesta resolució amb els requisits establerts en els articles 58 i
59 de la Llei 30/ 1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, fent constar que en compliment del que s’estableix a
l’article 89.3 de la citada llei, que contra la mateixa, que es definitiva en via administrativa, es
podrà interposar, alternativament, recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant
del Ple municipal, o bé directament recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats de lo
Contenciós Administratiu de Girona , en el termini de dos mesos a partir del dia següent al de la
notificació, podent exercitar l’interessat qualsevol altre recurs que estimi oportú.

Debat :
Pere Mas (CiU): demana un pronunciament del secretari respecte a l’assumpte que s’està
tractant, en el sentit si és competència de ple.
-Secretari: demana que els informes es demanin amb antelació suficient per tal de poder
concretar adequadament la resposta però en tot cas respon a la pregunta del Sr. Mas, manifestant
que aquest assumpte és competència de ple perquè ha estat l’òrgan que ha adjudicat el contracte.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): entén que l’ajuntament no ha estat a l’alçada que
es requeria com a mediador d’aquest conflicte, avança que la seva votació serà favorable.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): recorda que aquest contracte té com a base el plec de
condicions econòmic-administratives que han de complir ambdues parts i en aquest cas ha
quedat provat l’incompliment, per part del contractista, d’algunes part d’aquest contracte i de la
simple lectura de l’expedient, es pot treure la conclusió de que s’han incomplert les condicions
laborals; i així es posa de manifest en els informes de la inspecció de treball. Per tant, no és
qüestió d’estar a l’altura, sinó que les causes estan molt definides. Recorda que tot i ser una
sanció molt greu, s’ha imposat en el seu grau mínim i demana un pronunciament favorable de
tota la corporació.

Votació :
Per nou vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CAPGIREM SILS-CUP-PA i IDS-MESIdSELVA, i quatre vots en contra de CiU, s’aprova aquest acord.
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------------------

2.-Aprovació Pla de Seguretat obra Actuacions zona esportiva Vallcanera i les
Comes. Exp. 2015/600
Proposta de l’Alcaldia
Identif icació Expedient: Contractació de l'obra Actuacions zona esportiva Vallcanera i
Les Comes mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri
d'adjudicació al preu més baix
PG Am 2015 /600 General 2015/1037
Fets:
Per acord del Ple ordinari del 27 de març de 2015 es va aprovar inicialment el projecte de l'obra
Actuacions zona esportiva Vallcanera i Les Comes amb un pressupost total //309.290,51// euros,
publicant-se al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 71 del 14 d’abril de 2015. Al no
rebre’s al·legacions al mateix, aquest va ser elevat a definitiu, publicant-se al Butlletí Oficial de
la Província de Girona núm. 112 de l’11 de juny de 2015, i se'n va fer el replanteig el dia 10 de
juliol de 2015.
El Ple ordinari de data 26 de novembre de 2015 va adjudicar la contractació de l’obra
Actuacions zona esportiva Vallcanera i les Comes a APIMET, CONSTRUCCIONES
AUTOPORTANTES, S.L., per un import total de 205.603,20€uros (IVA inclòs).
En data 10 de desembre de 2015, l’empresa adjudicatària ha presentat un projecte de Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, elaborat en aplicació de l’estudi de seguretat i salut que consta
com a annex al projecte.
Informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal.

Fonaments de dret:
Article 7.2 del reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre seguretat i salut en les obres.
Articles 6, 76, 87.5, 121 i següents, 135.4, 151.3, 169, 170, 178, 229 i següents i la disposició
addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de Llei de Contractes del Sector Públic.

La Comissió informativa general del 15 de desembre va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:

222

Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra corresponent a Actuacions zona esportiva
Vallcanera i les Comes, d’acord amb el que estableix el reial Decret 1627/1997 de seguretat i
Salut en les Obres.
Segon.- Autoritzar al contractista perquè iniciï les obres.
Tercer.- Facultar a l’alcalde perquè signi qualsevol document que sigui necessari per fer
efectius els acords precedents.
Quart.- Designar a Salvador Jubany Viader, Jordi Gil Tor i Fátima Ramos Plaza com a
directors facultatius de l’obra i a Fátima Ramos Plaza com a coordinadora de seguretat i salut.
Cinquè.- Trametre aquest acord al Departament de Treball, a l’adjudicatari i als Serveis Tècnics
Municipals.

Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA, i dos
abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA, s’aprova aquest acord.
------------------

3.- Sol·licitud d’aprovació de la proposta de la modificació puntual del POUM de
Sils per a la regulació dels elements admesos sobre l’alçada reguladora màxima en
les zones industrials clau A.7 i per l’actualització urbanística dels sòls provinents
de l’ampliació del terme municipal amb Vidreres en l’àmbit de la T500
Proposta de la regidoria de Règim Interior i Urbanisme.
Identificació de l’expedient : Sol·licitud d'aprovació de la proposta de modificació puntual del
POUM de Sils per a la regulació dels elements admesos sobre l’alçada reguladora màxima en
les zones industrials clau A.7 i per l’actualització urbanística dels sòls provinents de l’ampliació
del terme municipal amb Vidreres en l’àmbit de la T500.
Fets:
En data 27 de juliol de 2011 i 19 de juliol de 2012 (text refós) la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona va aprovar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils, i va ser
publicat en el DOGC número 6250 de data 9 de novembre de 2012.
En data 9 de desembre de 2015 la companyia mercantil T-500 PURATOS, S.A. presenta
instància sol·licitant la tramitació de la modificació puntual del POUM de Sils per a la regulació
dels elements admesos sobre l’alçada reguladora màxima en les zones industrials clau A.7 i per
l’actualització urbanística dels sòls provinents de l’ampliació del terme municipal amb Vidreres
en l’àmbit de la T500.
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En data 10 de desembre de 2015, mitjançant Provisió d’Alcaldia es va acordar la iniciació del
procediment de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a l’àmbit del polígon
industrial T-500.
En data 10 de desembre de 2015 els Serveis Tècnics Municipals emeten informe.
En data 10 de desembre de 2015 es va emetre informe de Secretaria en relació amb la legislació
aplicable i el procediment a seguir per portar a terme la modificació esmentada.
Fonaments de Dret:
-

Els articles 55, 57, 76, 79 a 81, 84, 85, 86 bis i 96 a 100 del text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del Reglament
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
L’article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
L’article 52.c) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

La Comissió informativa general del 15 de desembre va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Sils i el conveni urbanístic que s’acompanya a l’expedient.
SEGON. Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències
urbanístiques per aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions
de les quals suposin modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és d’un
any.
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.
TERCER. Aprovat definitivament el conveni urbanístic a que s’ha fet referència, caldrà
trametre còpia d’aquest al Departament de Territori i Sostenibilitat en el termini d’un mes des de
llur aprovació definitiva, per tal que aquest s’inscrigui a la secció de convenis del Registre de
Planejament Urbanístic de Catalunya.
QUART. Aprovada inicialment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal i el conveni urbanístic, obrir un període d’informació pública durant un mes,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya/Butlletí Oficial de la
Província de Girona i al periòdic Diari de Girona. Durant aquest període l’expedient quedarà a
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disposició de qualsevol que el vulgui examinar perquè es presentin les al·legacions que
s’estimin pertinents.
CINQUÈ. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als
Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el
termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més llarg.
SISÈ. Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als
Ajuntaments de Caldes de Malavella, Vilobí d’Onyar, Vidreres, Maçanet de la Selva,
Riudarenes i Santa Coloma de Farners, l’àmbit territorial dels quals limita amb el d’aquest
Municipi.

Debat :
Pere Mas (CiU): durant la campanya electoral el grup al que representa es va comprometre a
que només recolzarien modificacions del POUM que fossin per qüestió de salut o educació
(institut) o algun tema d’urgència, o qualsevol modificació que no es plantegés com a fruit de
l’especulació perquè entre d’altres coses, també han estat acusats d’entrar a l’ajuntament per
resoldre interessos personals.
En la última modificació del POUM, tema Golf, si bé entenen que no és especulativa, si que
provocava l’impacte visual.
En el tema que avui es tracta tampoc entenen que hi hagi especulació però cal tenir molt en
compte l’impacte visual que es pot tenir en el territori; per això cal que la construcció sigui en la
part més baixa si s’edifica a gran alçada. Per aquest motiu demanen que s’adoptin mesures
pertinents; entenen que no es pot paralitzar l’activitat constructiva perquè d’això depenen llocs
de treball.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): amb aquesta modificació es pot produir un
impacte visual important en la zona i de la mateixa manera que en l’assumpte del Golf no van
votar a favor, en aquesta ocasió entenen que no hi ha cap circumstància diferent per canviar la
seva opinió.
Martí Nogué (Alcalde): tal i com s’ha informat en la comissió informativa general, aquestes
actuacions que es preveuen són per les zones industrials del terme municipal però només
s’autoritzaran si compleixen les condicions que determina el POUM i les de caràcter ambiental.
És a dir, caldrà que presentin un Pla de millora urbana i que justifiquin les necessitats i mesures
correctores.

Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA, i dos vots en
contra de CAPGIREM SILS-CUP-PA, s’aprova aquest acord.
------------------
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4.- Aprovació Pla de Gestió de Servei de Recollida de Residus i Neteja viària Expdt. 2015 /229
Proposta de l’Alcaldia.
Identif icació Expedient: Aprovació del Pla de Gestió del servei integral de recollida de
residus i neteja viària .
PG Am 2015 /229 General 2015/376
Fets:
Ates que el Ple de data 27 de març de 2015 va aprovar la delegació en el Consell Comarcal de la
Selva de la gestió dels residus municipals i neteja viària a partir de l’1 d’agost de 2015, així com
la proposta de conveni i el Pla de gestió de serveis integral de recollida de residus i neteja viària,
del que en forma part.
Una vegada conegut l’abast dels problemes sorgits en caràcter puntual, és necessari la revisió
d’aquest pla de gestió aprovat.
Esborrany del Pla de gestió del servei integral de recollida de residus i neteja viària de Sils, el
qual contempla les modificacions puntuals que es portaran a terme a l’any 2016.
Fonaments de dret:
Articles 6, 7 i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Articles 22.2 p), 26.1 i 47.2 h) de la Llei 7/1985, de d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Articles 303 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, Decret
179/1995, de 13 de juny.

La Comissió informativa general del 15 de desembre va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar el Pla de gestió del servei integral de recollida de residus i neteja viària de
Sils.
Segon.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal de la Selva i als serveis tècnics municipals.

Debat :
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): entenen que la gestió de la recollida de residus
no funciona tal i com hauria de funcionar; hi ha queixes dels veïns, i el grup de CAPGIREM
SILS-CUP-PA vol fer palès que la seva opció és re-municipalitzar el servei i més aquest que és
de caràcter bàsic. No estan d’acord amb l’externalització de serveis.
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Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA, i dos vots en
contra de CAPGIREM SILS-CUP-PA, s’aprova aquest acord.
------------------

5.- Aprovació pressupost exercici 2016 - Exp.: 2015/1089
Proposta de l’Alcaldia
Identif icació de l’expedient :
Aprovació inicial del pressupost general per l’exercici 2016.
P.G.: 2015/1089
Fets :
- Havent-se format el pressupost per l'any 2016, bases d’execució, juntament amb la
documentació i annexos previstos en el text refós de la Llei d’hisendes locals.
- El secretari i la interventora han emès el corresponents informes;
Fonaments de dret :
- Article 164, 168 i 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol VI de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
- Article 22.2 i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
- Article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
- Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2016.

La Comissió informativa general del 15 de desembre va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici de l'any 2016, resultant anivellat
en la quantitat de 4.600.997,53 euros (quatre milions sis-cents mil nou-cents noranta-set euros
amb cinquanta-tres cèntims) d’acord amb el següent detall:
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PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Capítol
Denominació
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
T O T A L ……………………

Import
2.136.000,00
60.000,00
915.725,00
1.377.348,30
60.260,38
--51.663,85
0,00
0,00
4.600.997,53

PRESSUPOST DE DESPESES:
Denominació
Capítol
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
T O T A L …………………….

Import
1.638.637,58
2.046.168,90
35.220,89
374.502,25
5.000,00
350.176,11
0,00
0,00
151.291,80
4.600.997,53

SEGON.- Aprovar el límit de la despesa per l’exercici 2016 del 1,8% de la base computable de
l’exercici 2015 en compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
TERCER.- a) Aprovar inicialment la Plantilla de Personal al servei d’aquesta Corporació, que
comprèn tots els llocs reservats a funcionaris de carrera, personal laboral, segons el següent
detall:
FUNCIONARIS
DESIGNACIÓ PLAÇA
NÚM TOTA GRUP ESCAL
Situació
.
L
A
1
Funcionaris d'habilitació estatal
2
1.1 Secretari
1
HCN
A1
1.2 Interventor/a
1
HCN
V
A1
2
Escala d'administració general
7
2.1 Subescala administrativa :
3
AG
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2.2
3
3.1

3.2

3.3

- Cap de negociat
comptabilitat/interventora accdtal.
- Cap negociat de tributs/Recursos
Humans
- Administrativa Intervenció/tresorera
Subescala auxiliar
Escala d’administració especial
Tècnics superiors :
- Enginyer (Cap d’obres, serveis i
activ.)
- Arquitecte (Cap d’urbanisme)
Tècnics mitjans :
- Dinamitzador socio cultural
- Arquitecte Tècnic
Subescala serveis especials :
- Caporal de la Policia Local
- Agents Policia Local
- Guàrdies Municipals *
T O T A L

1

C1

1

C1

1

C1
C2

4

AG

13
2

AE

1

A1

1

D.P.

A1
2

AE

1
1

A2
A2
9

AE

1
7
1

C2
C2
AP

1V
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PERSONAL LABORAL FIX
DESIGNACIÓ PLAÇA
NÚM TOTA
GRUP PER SITUACIÓ
.
L
ASSIMILACI
Ó
Tècnics mitjans :
1
A2
- Directora educadora
1
Personal Qualificat :
5
C1
- Educadora
5
1I.V.
Encarregats i personal qualificat
4
C2
d’oficis
- Preparador esportiu polivalent
1
- Auxiliar de biblioteca
1
D.P.V
- Auxiliar de cultura
1
- Treballadora familiar (SAD)
1
Personal d’oficis no qualificat :
9
AP
- Jardiner tractorista
1
- Oficial 1a brigada obres
3
- Oficial 2ª brigada obres
1
- Ajudant de jardineria – peó
3
1V
- Conserge mantenidor
1
T O T A L
19
PERSONAL LABORAL TEMPORAL
DESIGNACIÓ PLAÇA
NÚM TOTA
GRUP PER SITUACIÓ
.
L
ASSIMILACI
Ó
Personal d’oficis :
2
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- Socorrista Piscines municipals

2

V- D.P.
AP

Altre personal:
- Brigada
- Administració
- Plans d’Ocupació
TOTAL

A.D.
A.D.
A.D.

AP
C2
AP

V - D.P.
V- D.P.
V

2

A.D.: A determinar.
D.P. : Dedicació parcial.
V. : Vacant.
I. : Interí.
* 1 Guàrdia municipal a extingir amb la creació del cos de Policia Local (Grup C2).

b) De la plantilla i de l’oferta d’ocupació pública, es donarà trasllat a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- Sotmetre aquest acord a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província i en
el tauló d’anuncis, el qual romandrà exposat al públic durant el termini de quinze dies hàbils;
termini en el qual s’admetran les reclamacions i suggeriments davant del Ple de la Corporació,
que disposarà d’1 mes per a resoldre-les, segons el que estableix l’article 112.3 de la Llei 7/85
de 18 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 169.1 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació es considerarà definitivament aprovat.
CINQUÈ.- Del pressupost general definitivament aprovat, es remetrà còpia a l’Administració
de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

Debat :
Pere Mas (CiU). Felicita als serveis tècnics, cataloga de pressupostos correctes i adequats als
temps que estem vivint.
D’altra banda, es queixa del poc temps que han tingut per estudiar les diferents partides, creient
que es podria haver millorat alguna, sobretot en tema social.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): reitera la petició del Sr. Mas, en el sentit de que
els hauria agradat tenir més temps per poder estudiar el pressupost. Troba a faltar que no s’hagi
incrementat la consignació de les partides pressupostàries de beques, ajuts, etc.
J. Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA): de l’estudi efectuat per l’atorgament d’ajuts,
beques, etc. s’ha cregut adequada la consignació que s’ha previst en el pressupost per cobrir les
demandes. També, manifesta que si calgués, es podria ampliar la consignació a través d’una
modificació pressupostària.
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Mª Mercè Pascual (IDS-MES-IdSELVA): s’ha creat una partida nova en matèria esportiva per
atendre aquestes necessitats.

Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA, i dos
abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA, s’aprova aquest acord.
-----------------I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari,
dono fe.
L’alcalde president,

El secretari,

Martí Nogué Selva

Juan Antonio González Blanco
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