Llista de Propostes
PROPOSTA RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL
MODIFICACIÓ PUNTUAL NN SS I ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PER A LA
QUALIFICACIÓ DEL SÒL DE L'ACTUAL SISTEMA D'ABASTAMENT D'AIGUA
POTABLE.Antecedents de fet:
Document d’abast emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental en data 12
de desembre de 2016
Informe Departament de Territori i Sostenibilitat de data 25 de gener de 2017
Aprovació inicial pel Ple en data 3 de març de 2017
S’han efectuat les consultes als Departaments i públic interessat que consta en la
certificació de la secretària de data 26 de juny de 2017, s’ha publicat l’acord al BOPG,
al DOGC i al e-Tauler.
S’ha emès la declaració ambiental estratègica per part de l’OTAA que recull les
consideracions emeses per les administracions públiques afectades i valora les
aportacions efectuades per la Coordinadora per a la salvaguarda del Montseny, en data
5 de desembre de 2017.
Fonaments de dret:
Articles 85.4 i 86 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre i l’article 115 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
Vista la documentació redactada pels serveis tècnics municipals, junt amb l’estudi
ambiental estratègic, el document resum del procediment d’avaluació ambiental i la
declaració ambiental estratègica
Així com l’informe emès pels serveis tècnics municipals en relació a les al·legacions
presentades.
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte de Modificació puntual de les NNSS de
Planejament per a la qualificació del sòl de l’actual sistema d’abastament d’aigua potable
al terme municipal de Viladrau, que inclou l’estudi ambiental estratègic i el document
resum, que inclouen les consideracions efectuades en la declaració ambiental
estratègica emesa per l’OTAA en data 5 de desembre de 2017.

Segon.- Notificar a la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, que com a part
interessada, s’han pres en consideració les aportacions relatives al traçat de les
canonades, la necessitat de revisar els impactes referits a l’afectació a hàbitats i fauna
durant l’execució de les obres, i que s’ha iniciat la realització d’un estudi sobre l’aqüífer
i les aigües superficials.
Tercer.- Trametre l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.
PROPOSTA APROVACIÓ PRESSUPOST I PLANTILLA PERSONAL 2018
Format el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici econòmic de l’any 2018, degudament
informat per la Secretaria - Intervenció, per donar compliment a allò que disposa l’art. 149.4 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, es tramet al Ple de la
Corporació, acompanyat dels annexos i documentació complementària detallats a l’apartat 1 del citat
article 149 i en el 147.
Examinats detingudament els documents que integren el Pressupost, les seves Bases d’execució i la
Plantilla que compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris i a personal laboral, es proposa
als reunits l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost Únic per a l’any 2018 amb els documents que
l’integren d’acord amb el següent resum:
INGRESSOS:
CAPITOL
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓ
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS F INANCERS
PASSIUS FINANCERS

EUROS
879.000,00 €
50.000,00 €
360.143,28 €
465.230,72 €
18.200,00 €

TOTAL INGRESSOS

1.882.000,00 €

109.426,00 €

DESPESES:
I
II
III
IV
V
VI
VIII
IX

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIES
INVERSIONS REALS
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

362.340,00 €
1.047.834,72 €
1.900,00 €
45.430,00 €
388.995,28 €
35.500,00 €
1.882.000,00 €

Resultant per tant sense dèficit inicial, i quedant fixat el total d’ingressos i de despeses en un milió
vuit-cents vuitanta-dos mil euros (1.882.000,00 €)
SEGON.- Aprovar igualment les Bases d’execució del Pressupost.
TERCER.- Aprovar la plantilla del personal, que queda integrada per les següents places:

A.- PERSONAL FUNCIONARI:
1.- Amb habilitació de caràcter nacional:
Secretària-Interventora: grup A1 C. Destí 26
2.- Escala d’administració general:
2.3 Subescala Auxiliar Adm. Grup C2 C. Destí 18
3.- Escala d’administració especial:
3.2 Subescala de serveis especials: C2 C. Destí 12

Places

Vacants
1

0

1

0

1

1*

1
3

0
1

1
1
1
1

1
1*
1
0

B.- PERSONAL LABORAL FIX:

a) jornada completa:
Auxiliar administratiu Grup C2 C. Destí 14
Personal oficis no qualificat, brigada

b) jornada parcial:
Arquitecte: Grup A1 C. Destí 20 ... 10 h/st
Arquitecte tècnic A2 C. Destí 16..... 14 h/st
Auxiliar Administratiu Grup C2 C. Destí 9... 20 h/set
Auxiliar Comunicació Grup C2 C. Destí 12...25 h/set

C. PERSONAL LABORAL DE TEMPORADA:

a) Habitual amb jornada parcial:
Informadors Parc Natural

2

2

1
1

1
1

15

9

b) No habitual:
Ajudant activitats culturals
Reforç vigilant estiu : 3 mesos
TOTAL
*ocupada interinament
QUART.- Exposar el present acord al públic pel termini de quinze dies durant els quals els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin convenients davant el Ple.
CINQUÈ.- El pressupost i documents que l’integren es consideraran aprovats definitivament si
durant l’anterior termini no s’haguessin presentat reclamacions en cas contrari el Ple disposarà d’un
mes per resoldre-les.
PROPOSTA APROVACIÓ NOMENCLATOR CARRERS CENTRE URBÀ I VEINAT
DE LES GUILLERIES
Antecedents de fet:
Aquest Ajuntament està elaborant el POUM de Viladrau, i necessita posar nom a
diversos carrers
Fonaments de dret:
Es competència del Ple de l’Ajuntament el nomenclàtor dels carrers municipals
Per això es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Nomenar els següents carrers del centre urbà:
- Carrer de Can Bassó
- Camí Ral de Vic
- Camí Molí de Rusquelles
Segon.- Nomenar els següents carrers del veïnat de Les Guilleries:
- Carrer 1 d’octubre
- Carrer Elisabet Martí
- Carrer Francesca Trèmol
- Carrer Maria Joaneta

