ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2018/9
Caràcter :
Lloc :

Data :
29/11/2018
Horari : de 19:30 a 20:50 hores.

ORDINÀRIA
Sala d´actes

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
Lluís Borràs i Massaguer
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

Alcalde president
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
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
PDeCAT
PDeCAT
PDeCAT
PDeCAT
CAPGIREM SILS-CUP-PA
CAPGIREM SILS-CUP-PA
Regidor no adscrit
ICV-EUiA-E

Secretari
Interventora

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1. ACTA
Es sotmet a votació els esborranys de les actes de les sessions anteriors dels dies 04/10/2018 i
31/10/2018, resultant aprovades per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, IDS-MES-IdSELVA i del
regidor no adscrit, i sis abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT.
--------------

85

Signatura 1 de 2
Juan Antonio
Gonzalez Blanco

Signatura 2 de 2
04/03/2019

SECRETARI

Marti Nogué Selva

05/03/2019

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

7958a2a52039443fa748313f9d289c14001

Url de validació

https://connector.sils.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Serveis administració
electrònica P1720500F

Classificador:Acta -

Origen: Origen ciutadà

Data document: 03/12/2018
Estat d'elaboració: Original

2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
Informacions de l’alcaldia: la Regidora d’Ensenyament i Comunicació informa sobre les
diferents reunions i actes més rellevants que s’han portat a terme des de l’últim Ple ordinari.
-------------3.-ASSABENTATS
 Es dóna compte de la designació com a regidor no adscrit.
 Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des de l’últim Ple ordinari.
 Es dóna compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari.
 Es dóna compte de l’informe de morositat del 3r trimestre/2018, en compliment de
l’establert en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
 Es dóna compte de l’estat d’execució pressupostària del 3r trimestre 2018.
 Es dóna compte de la modificació pressupostària per generació de crèdit, Exp. 5/2018,
aprovat per Decret de l’Alcaldia de data 7 de novembre de 2018.
-----------------COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

4.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del Text Refós del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Sils en diversos àmbits del municipi. Expd.
núm.: 2018/2049.
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, als efectes de la seva
executivitat.
En data 20 de novembre de 2018 mitjançant provisió d’Alcaldia s’inicia l’expedient de
modificació puntual del POUM de Sils, per tal d’adequar aquest a les necessitats, tant
preexistents com noves, i aclarir i millorar alguns aspectes de la seva ordenació en sectors
concrets de sòl urbà consolidat, concretament al que fa referència al polígon industrial, claus
A6.1 i A7.1, i a les àrees de sol urbà consolidat residencial, amb les claus A3.3, A3.6 i A4.6.
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En data 21 de novembre de 201810 es va emetre informe de Secretaria en relació amb la
legislació aplicable i el procediment a seguir per portar a terme la modificació esmentada, així
com informe dels Serveis Tècnics Municipals.
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 26 de novembre de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de Modificació puntual del Text Refós del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sils en diversos àmbits del municipi
SEGON. Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques així
com la instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets per aquelles àrees del territori objecte
del planejament, les noves determinacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic
vigent, a saber de les àrees del sòl urbà industrial les qual es veuen afectades per un canvi de
clau, és a dir aquelles àrees que passen de la clau d’A.6.1 a A7.1 i d’A.7.1 a A6.1; la durada de
la suspensió s’estableix en un any.
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.
TERCER. Aprovada inicialment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
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 disposició de qualsevol que el vulgui examinar
perquè es presentin les al·legacions que s’estimin pertinents.
QUART. 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.
CINQUÈ. 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.
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Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, IDS-MES-IdSELVA i del regidor no adscrit, i sis vots
en contra de CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, s’aprova aquest acord.
------------------

5.- Aprovació pressupost exercici 2019 - Expd.: 2018/2043
Fets :
- Atès que s’ha elaborat el pressupost per l'any 2019, juntament amb la documentació i annexos
previstos en el text refós de la Llei d’hisendes locals.
- Atès que 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.
- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’estatut bàsic de l’empleat públic.
La Comissió informativa del 26 de novembre de 2018

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 2019, resultant anivellat
en la quantitat de 5.690.192’- euros (cinc milions sis-cents noranta mil cent noranta-dos euros)
d’acord amb el següent detall:

PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Capítol
Capítol I
Capítol II

Denominació
Impostos directes
Impostos indirectes

Import
2.895.500.00
79.000,00
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Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

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

1.064.200,00
1.431.186,31
31.411,36
--188.894,33
0,00
0,00
5.690.192,00

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

Denominació
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
2.064.083,03
2.259.167,37
20.824,90
489.726,64
35.000,00
668.190,06
0,00
0,00
153.200,00
5.690.192,00

SEGON.- Aprovar el límit de la despesa per l’exercici 2019 del 2,70% de la base computable
de l’exercici 2018 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:
DESIGNACIÓ PLAÇA

NÚM. TOTAL GRUP
VACANTS

1

Funcionaris d'habilitació estatal
Secretari
Interventor/a
Tresorer/a
Escala d'administració general

1.1
1.2
1.3
2

OBSERVACIONS

3
1
1
1

A1
A1
A1
9

0
1
1
1 plaça a amortitzar vinculada a
la creació d’una plaça de grup
superior
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2.1
2.2
2.3

Subescala tècnica
Subescala gestió
Subescala administrativa

1
3
3

A1
A2
C1

1
0
2

2.4

Subescala auxiliar

2

C2

0

3

Escala d’administració especial

3.1
Subescala Tècnica Admin. especial
3.1.1 Tècnics superiors
- Enginyer
- Arquitecte
3.1.2 Tècnics mitjans
- Responsable de projectes
- Arquitecte Tècnic
3.2. Subescala serveis especials
3.2.1 Escala intermèdia
- Sergent de la Policia Local

16

1 vacants reservada a la
promoció interna
1 plaça interina
1 plaça a amortitzar quan es
cobreixi 1 plaça vacant de la
subescala administrativa

2 places a amortitzar
vinculades a la creació de
places del grup superior
1 plaça a amortitzar

4
1
1

A1
A1

0
0

1
1

A2
A2

0
0

1

C1

1

1 vacant reservada a la
promoció interna

3.2.2 Escala bàsica
- Caporal de la Policia Local

2

C2

1

- Agents Policia Local

8

C2

2

- Vigilant

1

AP

0

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

Dedicació parcial

12

T O T A L

28

4 places a amortitzar (3
d’elles vinculades a la creació
de places del grup superior)

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI
24
(un cop regularitzades les promocions internes i les
seves corresponents amortitzacions)
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PERSONAL LABORAL FIX
NÚM. TOTAL
GRUP PER
VACANTS
DESIGNACIÓ PLAÇA

OBSERVACIONS

ASSIMILACIÓ

Tècnics mitjans :
- Director/a biblioteca
- Director/a educadora
Personal Qualificat :
- Educadora
Encarregats i personal qualificat
d’oficis
- Auxiliar d’esports
- Auxiliar de projectes
- Treballadora familiar
- Cap de colla de jardineria

2
A2
A2

1
0

C1

0

1
1
1
1

C2
C2
C2
C2

0
0
0
1

- Cap de colla de manteniment

1

C2

1

Personal d’oficis no qualificat :
- Cap de colla de jardineria
- Cap de colla de manteniment
- Oficial de la brigada d’obres i
serveis

1
1
6

AP
AP
AP

1

- Auxiliar de serveis escola

1

AP

T O T A L

1
1
5
5
5

9

21

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

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

TOTAL PERSONAL LABORAL
19
(un cop regularitzades les promocions internes i les
seves corresponents amortitzacions)
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.
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CINQUÈ.- Del pressupost general definitivament aprovat, es remetrà còpia a l’Administració
de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, IDS-MES-IdSELVA i del regidor no adscrit, i sis vots
en contra de CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, s’aprova aquest acord.
------------------

PREGS I PREGUNTES
-Aquest apartat queda reflectit a la videoacta.
-----------------I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari,
dono fe.
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