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DE
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Identificació de la sessió
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PLE2017/2
Caràcter :
Lloc :

Data :
Horari :

EXTRAORDINÀRIA
Sala d’actes

03/02/2017
de 18:45:00 a 19:10 hores.

Assistents titulars:
Martí Nogué Selva
Juan Andrés Arredondo Rodríguez
Maria José López Ruiz
Maria Mercè Pascual Fontanils
Maria Dolores Jurado Garcia
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

Alcalde President
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

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 accidental

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL:
1.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. PG
2016/615
Identificació de l’expedient:
Aprovació de la relació de llocs de treball
PG 2016/615
Fets:
En data de 28 de juliol de 2016 el Ple municipal va aprovar inicialment la relació de llocs de
treball d’aquest ajuntament essent exposat al públic l’expedient durant quinze dies a comptar
des del dia següent al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Girona número 147, de 3 d’agost de 2016, i durant aquest període es van presentar les 14
al·legacions que seguidament es relacionen:
1.- A. R., en data 14 de setembre de 2016.
2.- D. V., en data 22 d’agost de 2016.
3.- E. A., en data 26 d’agost de 2016.
4.- I. M., en data 16 de setembre de 2016.
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5.- J. C., en data 12 d’agost de 2016.
6.- J. M., en data 31 d’agost de 2016.
7.- L. B., en data 24 d’agost de 2016.
8.- L. V., en data 22 d’agost de 2016.
9.- S. J., en data 19 d’agost de 2016.
10.- A. M. O., en data 23 d’agost de 2016.
11.- J. M., en data 24 d’agost de 2016.
12.- J. D., en data 02 de setembre de 2016.
13.- J. E., en data 13 de setembre de 2016.
14.- F. R., en data 19 d’agost de 2016.
En data de 9 de novembre de 2016 el Ple municipal novament va aprovar inicialment la relació
de llocs de treball d’aquest ajuntament atès que s’havien detectat errors materials en la primera
aprovació essent exposat al públic l’expedient durant quinze dies a comptar des del dia següent
al de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona número
218, de 15 de novembre de 2016, i durant aquest període es van presentar les 8 al·legacions que
seguidament es relacionen:
1.- S. J., en data 2 de desembre de 2016
2.- G. P., en data 13 de desembre de 2016.
3.- M. L., en dates 30 de novembre de 2016 i 13 de desembre de 2016.
4.- A. M. O., en data 16 de novembre de 2016
5.- J. M., en data 7 de desembre de 2016
6.- J. D., en data 13 de desembre de 2016
7.- J. E., en data 7 de desembre de 2016
8.- F. R., en data 2 de desembre de 2016
En data de 25 de gener de 2017 Secretaria emet informe.
La Comissió informativa general del 30 de gener de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per les persones que seguidament s’indiquen
en relació amb l’expedient d’aprovació inicial de la relació de llocs de treball, pels motius
expressats en l’informe individualitzat de les al·legacions elaborat del que es remetrà còpia a les
persones interessades juntament amb la notificació del present acord:
1.- A. R., en data 14 de setembre de 2016.
2.- D. V., en data 22 d’agost de 2016.
3.- E. A., en data 26 d’agost de 2016.
4.- J. M., en data 31 d’agost de 2016.
5.- L. B., en data 24 d’agost de 2016.
6.- L. V., en data 22 d’agost de 2016.
7.- S. J., en data 19 d’agost de 2016.
8.- A. M. O., en data 23 d’agost de 2016.
9.- J. M., en data 24 d’agost de 2016.
10.- J. D., en data 02 de setembre de 2016.
11.- J. E., en data 13 de setembre de 2016.
12.- G. P., en data 13 de desembre de 2016.

13.- M. L., en dates 30 de novembre de 2016 i 13 de desembre de 2016.
Segon.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per les persones que seguidament
s’indiquen en relació amb l’expedient d’aprovació inicial de la relació de llocs de treball, pels
motius expressats en l’informe individualitzat de les al·legacions elaborat del que es remetrà
còpia a les persones interessades juntament amb la notificació del present acord:
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1.- J. C., en data 12 d’agost de 2016.
2.- F. R., en data 19 d’agost de 2016 i en data 2 de desembre de 2016.
Tercer.- Estimar l’ al·legació presentada per la persona que seguidament s’indica en relació
amb l’expedient d’aprovació inicial de la relació de llocs de treball, pels motius expressats en
l’informe individualitzat de les al·legacions elaborat del que es remetrà còpia a la persona
interessada juntament amb la notificació del present acord:
1.- I. M., en data 16 de setembre de 2016.
Quart.- Aprovar definitivament la relació de llocs de treball d’aquest ajuntament i modificar els
documents de la memòria tècnic-jurídica de la relació de llocs de treball, informe tècnic de
valoració i fitxes descriptives dels llocs de treball d’acord amb les al·legacions estimades.
Cinquè.- Publicar íntegrament la citada relació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i remetre una còpia de la mateixa a
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, en el
termini de trenta dies.
Sisè.- Notificar l’anterior acord a les persones que van presentar al·legacions remetent-los còpia
de l’informe sobre les al·legacions.
Debat :
C. Taberner: Manifesta que ja fa 6 mesos que estan amb el tema de la plantilla. En principi
s’hauria de resoldre amb un mes. És la cinquena vegada que el ple ha de prendre una decisió.
Les seves al·legacions en cap moment han estat contestades. A més a més hi ha una altra factura
d’uns assessor i que passaran la seva minuta corresponent. Pensa que s’haurien de fer molt
millor les coses. S’estalviaria l’espectacle que és bastant denigrant.
A. Rossell: Com a grup municipal han tingut accés als punts però els falta informació per donar
sentit al seu vot. Van demanar-la el dia de la comissió informativa. Els companys de CiU han
pogut accedir-hi però ells no, per tant, s’abstindran.
A. Miralles: Amb relació al que plantejava el company de la CUP, l’expedient està obert des
d’abans de la comissió informativa i, a la mateixa comissió informativa que es va demanar, es
va quedar d’acord a no enviar tot el que eren les al·legacions presentades i les respostes, que
tenen avui mateix al seu abast. L’accés a la informació, s’ha pogut tenir abans de la reunió
perquè és un expedient obert i com a regidors tenen aquest dret.
A. Rossell: El dret si, però l’accés no.
A. Miralles: El dret és per exercir-lo, es necessari demanar-ho. Se’ls hi ha dit moltes vegades
que estan oberts a qualsevol sol·licitud de reunió, d’informació, i no els consta que s’hagi
demanat. Les coses es poden fer ràpid o fer-les bé. Amb aquest sentit han preferit esgotar les
possibilitats fins a fer-les bé. S’està parlant d’un mètode que és un canvi, és un mètode que s’ha
proposat als representants dels treballadors, als sindicats hi ha estat acceptat. S’ha treballat des
del punt de vista tècnic amb una empresa solvent. Hi ha hagut un treball d’una certa intensitat i
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un cert aprenentatge en aquest sentit. Les coses que s’han fet, no són coses que s’hagin fet fa
poc sinó que ha estat un aprenentatge de tots, dels representants dels treballadors i de tots. Creu
que en aquest sentit s’ha de valorar positivament i estan a les acaballes d’aquest procés. És
veritat i ho reconeix, s’ha repetit el tema de les al·legacions, però es va fer per donar més
possibilitats i que no hi hagués mancances per part de ningú perquè s’havia atès perfectament
les seves al·legacions i per tant, es podrien respondre les coses amb millor coneixement de
causa i amb millors raonaments. Des d’aquest punt de vist creu que queda contestat la qüestió
que plantegen i per part seva esperen poder acabar el més aviat i millor possible.
C. Taberner: Manifesta que si s’obre un altre període, vol pensar que no s’han fet massa bé les
coses, perquè si s’haguessin fet bé, es podrien estalviar aquest segon període. Evidentment que
s’ha de fer un aprenentatge i tots l’hem fet però si tenim uns assessors externs, ell creu que
aquest aprenentatge hauria de ser menor. Si no, vol dir que el que ens està assessorant realment
té marge de maniobra per millorar.
A. Rossell: A la comissió informativa van demanar els documents i al grup de CIU els hi va
arribar. Ells es pregunten com poden fer un control del grup de govern si no els hi arriba la
informació suficient.
A. Miralles: Creu que s’ha perdut alguna reunió però que el Sr. Rossell també. Del que s’està
parlant aquí, es va aprovar en un altre ple dies enrere. Diu que estaria encantat si després del ple
es veuen i l’hi pot aportar alguna experiència, ja que també ha estat a l’oposició.
Alcalde: Demana que s’ha de procurar fer les preguntes o intervencions quan toca perquè si no
es molt complicat. El que no pot ser que sigui cadascun dels membres que intervingui les
vegades que vulgui.
P. Mas: Manifesta que amb el tema de la plantilla s’abstindran, com que ells no hi estan d’acord,
s’han mirat les al·legacions com han dit els companys de la CUP i creuen des de fora que moltes
d’aquestes tenen raó, una de les coses més importants en el lloc de treball és que si la gent se
sent valorada i sent que se li aprecia la feina, se’n treu més profit, es produeix més. Per tant, que
d’una plantilla de 50,es presentin 16 al·legacions, que se’n desestimin senceres 13 i s’estimin
parcialment 2 i se n’aprovi una, no ho veuen correcte.
Alcalde: Es fan les valoracions del lloc de treball, no són de les persones que les ocupen sinó
dels llocs de treball. Per tant, es independent de la persona que l’ocupi o pugui ocupar.
Votació :
Per sis abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU i set vots a favor d’ICV-EUiA-E,
ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA s’aprova aquest acord.
------------------

2.- Aprovació definitiva Pressupost General 2017. Exp. 2016/921
Proposta de l’Alcaldia
Identificació de l’expedient : Aprovació pressupost exercici 2017
Fets :
I.- Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de desembre de 2016, va
aprovar inicialment el Pressupost per a l’exercici 2016 segons el següent acord:

“PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici de l'any 2017, resultant
anivellat en la quantitat de 4.820.296,82 euros (quatre milions vuit-cents vint mil dos-cents
noranta-sis euros amb vuitanta-dos 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
2.293.000,00
50.000,00
938.975,00
1.399.107,85
60.760,22
--78.453,75
0,00
0,00
4.820.296,82

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

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

Import
1.743.485,66
i
2.048.436,16
29.186,08
392.342,78
20.000,00
435.120,06
0,00
0,00
151.726,08
4.820.296,82

SEGON.- Aprovar el límit de la despesa per l’exercici 2017 del 2,10% de la base computable
de l’exercici 2016 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:

1

1.1
1.2
1.3

DESIGNACIÓ
PLAÇA
Funcionaris
d’habilitació
estatal
Secretari
Interventor/a
Tresorer/a

NÚM

TOTAL

GRUP

VACANTS

A1
A1
A1

0
1
1

3

1
1
1

OBSERVACIONS
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2

Escala
d’administració
general

12

4 places a amortitzar
vinculades a la creació
de places del grup
superior
1 plaça a amortitzar
vinculada a la creació
d’una plaça vacant de
la
subescala
administrativa a cobrir
per lliure torn
3 vacants reservades a
la promoció interna
1 vacant reservada a la
promoció interna
1 vacant reservada al
torn lliure
3 places a amortitzar
quan es cobreixin les 3
places de subescala
gestió
1 plaça a amortitzar
quan es cobreixi
1 plaça vacant de la
subescala
administrativa
1 plaça a amortitzar
2 places a amortitzar
vinculades a la creació
de places del grup
superior
1 plaça a amortitzar

2.1

Subescala gestió

3

A2

3

2.2

Subescala
administrativa

5

C1

2

2.3

Subescala auxiliar

4

C2

0

1
1

A1
A1

0
0

1

A2

0

A2

0

1

C1

1

1 vacant reservada a la
promoció interna

2

C2

1

7

C2

0

1 vacant reservada a la
promoció interna
1 plaça a amortitzar
vinculada a la creació
d’una plaça vacant de
sargent
1 plaça a amortitzar

3

3.1
3.1.1

3.1.2

3.2
3.2.1

3.2.2

Escala
d’administració
especial

15

Subescala tècnica
Admin. Especial
Tècnics superiors
- Enginyer
- Arquitecte
Tècnics mitjans
Dinamitzador
sociocultural
- Arquitecte Tècnic
Subescala serveis
especials
Escala intermèdia
- Sergent de la
Policia Local
Escala bàsica
- Caporal de la
Policia Local

4

-

Agents

Policia

1

Dedicació parcial

11

Local
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- Vigilant
TOTAL

1

AP

vinculada a la creació
d’una plaça vacant de
caporal
1 plaça a amortitzar
8 places a amortitzar (7
d’elles vinculades a la
creació de places del
grup superior)

0

30

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI
(un
cop
regularitzades
les
promocions internes i les seves
corresponents amortitzacions)

22

PERSONAL LABORAL FIX
DESIGNACIÓ PLAÇA
Tècnics mitjans:
- Director/a biblioteca
- Director/a educadora
Personal Qualificat:
- Educadora
Encarregats i personal qualificat
d’oficis
- Preparador esportiu polivalent
- Auxiliar de cultura
- Treballadora familiar (SAD)
- Oficial brigada obres i serveis

Núm.

Total

Grup per
assimilació

Vacants

A2
A2

1
0

5
5

C1

1

1
1
1
2

C2
C2
C2
C2

0
0
0
2

Observacions

2
1
1
5

9

Personal d’oficis no qualificat:

- Jardiner tractorista
- Oficial 1a brigada obres
- Oficial 2a brigada obres
- Ajudant de jardineria – Peó
- Conserge mantenidor
TOTAL

1
3
1
3
1
21

TOTAL PERSONAL LABORAL
(un
cop
regularitzades
les
promocions internes i les seves
corresponents amortitzacions)

19

2 vacants reservades a
la promoció interna
2 places grup AP a
amortitzar quan es
cobreixin les 2 places
de personal qualificat
d’oficis C2

AP
AP
AP
AP
AP
2 places a amortitzar
vinculades a la creació
de places del grup
superior

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.

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00 - Fax 972 85 36 17

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. “
II.- Atès que En data 2 de gener de 2017 es va publicar al Butlletí
Oficial de la Província de Girona núm. 1, l’edicte d’aprovació inicial del
pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici
2017, sotmetent-lo a exposició publica pel termini de 15 dies hàbils.
III.- Atès que durant el període d’exposició publica, s’ha presentat la
següent al·legació al pressupost:
Al·legació Capgirem Sils-CUP-PA..- Per mitjà de registre d’entrada
2017/86 de data 10 de gener de 2017, es va presentat per el grup
municipal Capgirem Sils-CUP-PA, escrit de reclamacions als
pressupostos 2017 en el qual sol·licitaven:
“- Que d’acord amb la moció presentada per aquest grup en data 28/01/2016, la qual
demanava la contractació d’agents INTERINS, es pacti amb el Caporal (o Sergent) quin
nombre d’agents necessitaria per tal d’optimitzar la plantilla com a primera mesura preventiva.
-Que es proposi un canvi d’emplaçament de les dependències del Cos de la Policia Local de
Sils, alternatiu a l’actual i pactat amb el Cos.
-Valorar si el vehicle adquirit l’any 2014 és dient per al seu ús al municipi, donades les
opinions i actuacions dutes a terme pe part del Cos de la Policia Local de Sils
IV.- Vist l’informe emès per Intervenció en que manifesta que s’ha detectat un error material en
la partida d’ingressos, ja que s’ha transcrit erròniament en concepte d’ingressos una subvenció
de la Diputació de Girona.
V.- Vist l’informe emès per Secretaria i Intervenció respecte les reclamacions formulades al
pressupost per l’exercici 2017 del grup municipals Capgirem Sils-CUP-PA.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primera.- ERROR MATERIAL
Per part d’Intervenció s’ha detectat que en l’elaboració del pressupost de l’exercici 2017
concretament en el pressupost d’ingressos on hi consta tota la relació de partides, en el capítol 7,
hi ha un error material en tant que s’ha transcrit erròniament un concepte d’ingressos (2017 02
76102) d’una subvenció de la Diputació per import de 10.801,69€, el qual no havia de constar
en aquest pressupost; dita quantitat no té efectes sumatoris en el capítol 7 ni en el total del

pressupost, no modificant el mateix i essent el total del pressupost d’ingressos i despeses
anivellat de 4.820.296,82€, tal com s’ha aprovat inicialment.
Com a conseqüència d’aquest error de transcripció el Pla Financer ha recollit dita subvenció de
forma errònia, provocant un error aritmètic, en tant que el total de les inversions són correctes
(435.120,06€) però en el finançament s’ha inclòs els 10.801,69€ sumant un total en concepte de
finançament la quantitat de 89.254,44€ quan el finançament ha de ser 78.453,75€.
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Aquest error material de transcripció i en aquest supòsit aritmètic, en el cas del Pla de
Finançament, dóna a lloc que en la Memòria de l’Alcaldia en l’apartat c) del capítol VI que diu:
c) L’aportació generada per estalvi corrent pressupostari per import de 345.864,62€, que suposa
el 79,49% restant del finançament propi.
Hauria de dir:
c) L’aportació generada per estalvi corrent pressupostari per import de 356.666,31€ suposa el
78,00% restant del finançament propi.
En conclusió ens trobem davant un error de transcripció, per incorporar un concepte
erròniament en una partida que no ha tingut efectes sumatoris, s’ha de procedir a corregir dit
error traient dit concepte ja que no suposa cap connotació modificativa en el pressupost ni
suposa cap excés de finançament en l’aplicació, no veient-se en cap cas modificada la partida
avui aprovada inicialment ni el finançament aprovat.
Segona.- RECLAMACIONS FORMULADES PER CAPGIREM SILS-CUP-PA
Un cop analitzada la reclamació presentada per el grup municipal Capgirem Sils-CUP-PA i allò
de l’establert en l’article 170.2 del Real Decret Legislatiu 2/20014, de 5 de març, per que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en que únicament podran
sol·licitar-se reclamacions contra el pressupost en els següents supòsits:
“a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establert per aquesta
Llei.
b) Per ometre el crèdit necessari pel compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local en
virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim
c) Per esser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses pressupostades o
be d’aquests respecte la les necessitats per les que estesin previstos.”
Davant l’exposat queda evidenciat que ens trobem amb motius/supòsits taxats per la reclamació
als pressupostos, no ajustant-se a dits supòsits les reclamacions efectuades per el grup municipal
Capgirem Sils-CUP-PA, i en conseqüència a dret; posar de relleu, que ens trobem davant un
procediment, l’aprovació del pressupost, que es circumscriu i restringeix a l’àmbit de
l’expressió sistematitzada de les xifres, de les previsions d’obligacions a reconèixer i dels drets
a liquidar, en conseqüència no son motiu de debat la contractació de mes agents interins, un nou
emplaçament de les dependències del Cos de la Policia Local de Sils o valorar si el vehicle
adquirit l’any 2014 és adient per al seu ús al municipi, l’objectiu és confirmar si s’han dotat
adequadament les partides que fan referencia les despeses establertes amb independència de la
valoració política de la conveniència de les mateixes.
Atenent la reclamació formulada pel grup municipal Capgirem Sils-CUP-PA les reclamacions
presentades, amb independència de la valoració política del seu contingut, reflecteixen diferents
maneres o valoracions d’exercir la gestió municipal i llur pressupostació, circumstància i
competència que recau en l’equip de govern municipal, més enllà de la competència plenari per
aprovar el pressupost, essent manifestament extemporània les reclamacions presentades en tant
que s’havien d’haver presentat en forma d’esmena davant pressupostari.

La Comissió informativa general del 30 de gener de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
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ACORD :
Primer.- Procedir a esmenar l’error material de transcripció del concepte d’ingressos (2017 02
76102) respecte la subvenció de la Diputació per import de 10.801,69€, traient la mateixa i en el
la Memòria de l’Alcaldia en l’apartat c del capítol VI del Pla de Fiançament corregir-lo de la
següent manera “c) L’aportació generada per estalvi corrent pressupostari per import de
356.666,31€ suposa el 78,00% restant del finançament propi.”.
Segon.- Desestimar les reclamacions formulades pel grup municipal Capgirem Sils-CUP-PA,
perquè no s’ajusten a dret, ja que no es circumscriuen les seves reclamacions a cap dels supòsits
taxats previstos en l’article 170.2 Real Decret Legislatiu 2/20014, de 5 de març, per que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer.- Aprovar definitivament el Pressupost General per l’exercici 2017, amb tots els annexos
inclosos de conformitat amb el projecte inicialment aprovat en sessió plenària de data 29 de
desembre de 2016, amb excepció de l’esmena realitzada en l’acord primer.
Quart.- Aprovar definitivament la plantilla de personal de tots els llocs de treball reservats a
funcionaris i personal laboral.
Cinquè.- Publicar l’aprovació definitiva del Pressupost General per a l’exercici 2017 i la
plantilla de personal, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el
tauler d’anuncis i web municipal.
Sisè.- Trametre còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
Debat :
C. Taberner: Manifesta que com molt sovint, tornen a tenir un error material, aquest cop un
desquadrament de 10.800 euros que per més inri no modifica el resultat d’aquest. El regidor que
sempre els hi sol renyar que no es miren les coses, tenint en compte que venen aquí de pressa i
no fan la feina. Creu que si s’ho hagués mirat més a fons, probablement no estaríem aquí.
També vol fer un petit esment a l’últim ple, vàrem ser capaços de fer una declaració
d’intencions per reduir les comissions formatives i avui han fet una comissió informativa i un
ple extraordinari per una al·legació dels pressupostos que si políticament s’hagués treballat, avui
no estarien aquí.
S.O. Urzay: En primer lloc, vol començar fent un exercici que es fa moltes vegades que és
recórrer a l’hemeroteca. Se centrarà principalment amb les al·legacions que es van fer, en el seu
moment en una entrevista en el Diari El Punt. Abans de les eleccions, el regidor d’esquerra, va
contestar a unes preguntes i en una d’elles va dir que Sils té un problema vinculat amb la
seguretat i sobretot aquest problema està centrat a les àrees de les urbanitzacions que estan més
enllà del cercle del nucli urbà. Va dir que un aspecte destacable del seu programa era la
seguretat.
Si fem servir l’hemeroteca pel regidor que ara s’encarrega de la policia, moltes vegades s’han
queixat sobre la situació de la policia, que només hi ha un agent per torn, totes aquestes coses
que ells ja estan defensant. No ho diuen per que , coincideixen , això ho diuen perquè quan
s’està a la patronal es veuen les coses d’una altra manera. Segueixen en moltes ocasions amb un
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agent per torn i només s’han de remetre a un incident que hi va haver dimecres a la nit. Es van
trobar amb un agent sol i dos homes armats que amenaçaven al propietari d’un bar del poble,
aquests dos homes, un va armat amb navalla i l’altre amb una arma de foc, per sort, l’agent
arriba després que aquests homes marxin i els mossos pels motius que siguin arriben entre 8 i 10
minuts tard. És un temps que pot ser crucial per l’agent que està fent el servei. Tenim sort dels
agents que tenim, si aquests fossin diferents si volguessin, no es mourien de les dependències i
la llei els empara. Només sortirien per trucades i haurien d’anar només amb el reforç dels
mossos.
Seguint amb el tema de poder contractar agents interins, ho diu la llei, el decret 233/2002 a
l’article 31.2/b diu que l’interí es pot contractar per caràcter d’urgència. És el que fan moltes
poblacions a l’estiu, sobretot de costa, però si es vol, es fa.
Es remeten a l’informe que van rebre sobre el cotxe. A l’informe diu que totes les vies de Sils
són transitables, també es pot posar el seu cotxe en una riera, però no navegarà. Proposa si es
vol, que es posi el cotxe de la policia i es passi pels camins de Massabé o pels camins de la
Barceloneta. A més, per contra se’ls diu que a l’estudi s’està mirant que es pot mirar de comprar
un cotxe més endavant que tingui les mateixes característiques, és a dir, que sigui híbrid però
que sigui 4x4. No eren transitables tots els camins de Sils? Per què es decideix ara un cotxe
4x4? I no s’havia fet abans?
En l’informe se’ls diu que el cotxe redueix molt el consum de benzina, s’ha preguntat de veritat
als agents quin és el consum de benzina del cotxe? De veritat s’ha parlat amb ells? No cal que li
contestin perquè ja ho fa ell, no s’ha fet. Recalquen que no es va consultar a la policia si estaven
d’acord o no amb aquest cotxe. Hi ha una manca de “feedback” entre l’equip de govern i la
policia. La comunicació és pràcticament nul·la. Si seguim així, tindrem sort de què no hagi
passat res encara.
Per acabar, en l’informe se’ls diu que hi ha altres poblacions del costat que també tenen un
cotxe de les mateixes característiques. Doncs si, és Vidreres. Però i que passa amb Hostalric,
Caldes, Santa Coloma i Maçanet? Tenen un Dacia Duster. Aquest es va proposar per la policia i
que la valoració que es va fer sobre aquest cotxe va ser ridícula, es va dir que no.
A. Miralles: Estem parlant dels pressupostos, agraeix i ho fa públicament als companys de la
CUP, la preocupació que tenen per millorar en lo possible la situació de la policia local. Ho
agraeix públicament perquè és una ajuda per aquesta regidoria per fer millor la seva feina. Dit
això, de cotxes n’hi ha dos d’útils i operatius en aquest moment. Un què és el que s’ha referit
llargament el Sr. Urzay i un altre que està plenament operatiu que és un tot terreny, que el poden
fer servir indistintament, hi ha qui prefereix fer servir un i qui prefereix fer servir l’altre.
Està previst i espera que això funcioni aviat ja que s’està tramitant la possibilitat que durant els
mesos de més necessitat a l’estiu, es pugui fer una contractació que permeti superar les baixes
que hi ha pel tema de vacances durant l’estiu.
Entén que les coses s’han de millorar, i que hi ha marges de millora. Creu que seria just també
reconèixer alguns canvis. Si tenen una idea clara i concreta del que és la proposta que estan
defensant, haurien d’haver-la valorat, tenen la informació suficient per fer-ho i el que costa i fer
una esmena als pressupostos dient que volen que s’incrementi en tant això per aquesta partida i
que es treguin aquests diners d’aquesta altra partida. Llavors estaríem amb la discussió
pressupostària, ara estan en una discussió que és d’agrair, però és més una discussió en tema
polític i de prioritats possibles amb el que és la gestió quotidiana de l’equip de Govern.
J. Garcia: En relació a la seva hemeroteca, recordant temps anteriors pel que fa a les activitats o
als comentaris. ERC va presentar una moció referent a la seguretat de la nostra vila. També altra
vegada recorda els moments en què tot això passava, el sentiment d’inseguretat amb unes àrees
concretes i determinades en les quals ell viu, que són Les Comes i Vallcanera, igual que altres
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indrets del nostre municipi com les Mallorquines, King Park o pròpiament el nucli urbà. El que
no poden negar és el canvi que hi ha hagut substancial a partir d’aquesta nova legislatura a
l’anterior devia fer el que podien en aquells moments. Actualment no poden negar fent recull de
l’hemeroteca en diferents actuacions tant de la policia local com la col·laboració amb els
mossos d’esquadra i concretament amb un nucli conflictiu com es Vallcanera i Les Comes que
arran d’aquestes intervencions s’ha suavitzat molt aquesta sensació d’inseguretat. No poden
evitar per molt d’interès que se li posa a què algun malfactor continuï fent alguna malifeta, per
desgràcia és quelcom molt habitual a les diferents viles del nostre entorn o si més no les més
properes que ens arriben les notícies.
El que no es pot negar de cap manera perquè seria injust el fet que l’esforç de la policia local
juntament amb els mossos d’esquadra i a la vegada a la regidoria o regidories que formen part
d’aquest consistori la millora que hi ha hagut en aquest sentit tant a Vallcanera com a les
Comes. Insisteix, això no elimina per desgràcia tot el tema d’algun fet o malifeta que passa en
aquests barris o en altres indrets de la nostra vila.
A. Arredondo: En resposta als comentaris que ha fet el Sr. Taberner, referent a què algun
regidor havia renyat per fer malament els números. Un error material en una suma, si amb això
volem justificar una cosa que no s’ha fet bé per una suma que no s’ha tingut en compte, creu
que l’argument és una mica pobre. De fet, sí que hi ha l’error, hi ha la suma aquesta que no
s’havia fet a la partida d’ingressos, per això avui a l’aprovació definitiva se esmena aquest error.
Les al·legacions que han presentat els membres de la CUP no entrarà pas en la justificació.
Aquestes al·legacions no s’ajusten als 3 raonaments jurídics que informa el secretari.
Alcalde: Vol fer un aclariment, s’ha fet el ple extraordinari, perquè hi ha unes al·legacions. No
hauria estat així per l’error. Perquè es va detectar des d’intervenció en el mateix moment del ple
del pressupost que es va aprovar l’altre dia. Si no hi hagués al·legacions, evidentment que no hi
hauria el ple. L’error es podia rectificar amb un decret d’explicació de l’error aquest. Ja que
aquest import no està sumat. Que quedin clares les coses i l’informe ho diu explícitament.
S.O. Urzay: S’ha parlat de la possibilitat de contractar agents a l’estiu, que passa amb la moció
que van presentar ara fa un any? Que no val? No té el vostre nom? Hi ha hagut canvis d’ençà
que esteu en l’equip de govern, amb el tema de la policia. Quins canvis? Com se solucionen els
problemes de la inseguretat d’aquí al poble amb la presència policial?
Sembla que són els únics que es preocupen per la policia.
Votació :
Per sis vots en contra de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU i set vots a favor d’ICV-EUiAE, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA 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,

