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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió extraordinària

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
05/01/2022 13:01

FIRMADO POR

Lloc: Sala de Plens
Data: 24 de novembre de 2021
ASSISTENTS:

Sessió núm.: 14/2021
Hora: 19:05 a 21:15 h

President: Vicente Zaragozá Alberola (alcalde)

Regidors i regidores:
Regidors/es del grup municipal PSOE
Jose Iván Cuenca Navarro (portaveu)
Josefina Zaragozá Naranjo
Felipe Garcia Iborra
Carmen Giner Zaragozá
Francisco Gómez Rebollo
Laura Millán Palau
Manuel Rosales Cobo
Maria Pilar Castaño Lemos
Benigno Bodón Valiente
Amparo Alapont Chilet

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
Trinidad Martínez Jiménez

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. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1 Resolució d’Alcaldia Nº 2862 de data 08/11/2021. Contracte «Concessió del servei de la piscina
coberta municipal» (Exp. 621875Q), mitjançant procediment obert, diversos criteris d’adjudicació i
tramitació anticipada: rectificació Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives
Particulars»  ratificar
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1.2- Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2022, junt amb la plantilla de places i RLT 2022.
Pressupostos, plantilles i RLT municipals/2022, corresponent a l’Ajuntament i l’Organisme Autònom
Conservatori Professional de Música: aprovació.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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Alcalde Ajuntament de Silla
05/01/2022 13:01
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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. La Presidència obri la sessió i
procedeix a tractar els assumptes de l’ordre del dia amb el resultat que tot seguit s’indica.

1.1 Resolució d’Alcaldia Nº 2862 de data 08/11/2021. Contracte «Concessió del servei de la piscina
coberta municipal» (Exp. 621875Q), mitjançant procediment obert, diversos criteris d’adjudicació
i tramitació anticipada: rectificació Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules
Administratives Particulars»  ratificar

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.

Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Antecedentes
1. El Pleno del Ayuntamiento de Silla, en sesión extraordinaria de fecha 13 de Octubre de 2021, aprueba el
expediente de contratación de la «Concesión del servicio de la piscina cubierta municipal de Silla» (Exp.
681875Q), mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria; así como
el Plan de Viabilidad, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que
tienen que regir la presente contratación; por el siguiente valor estimado:

2022
INGRESOS
NETOS
EXPLOTACIÓN
(Sin
IVA)
SUBVENCIÓN A
LA
EXPLOTACIÓN
TOTAL
VALOR
ESTIMADO

2023

2024

2025

TOTAL 4
AÑOS

188.259,14

188.259,14

188.259,14

188.259,14

753.036,55€

171.878,43

171.878,43

171.878,43

171.878,43

687.513,73€

360.137,57

360.137,57

360.137,57

360.137,57

1.440.550,28€

2. El 14 de Octubre de 2021 se publica en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación del
Sector Público el anuncio de licitación y toda la documentación integrante del expediente de contratación, tal
y como se establece en el art. 63 de la LCSP, y en particular el Pliego de Cláusulas Administrativas
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Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas; finalizando el plazo para presentar ofertas el día 9 de
Noviembre de 2021, a las 14 horas.

3. Se han detectado una serie de errores materiales en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que hay que subsanar, así como aclaraciones que
hay que efectuar.
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
05/01/2022 13:01
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4. La Secretaria General y la Interventora Municipal, en fecha 8 de Noviembre de 2021, han emitido
diligencia de conformidad.
Fundamentos
1. Resulta aplicable la normativa siguiente:
- Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las APP.
- Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de les Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la CV (LRLCV).
- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
2. Corresponde resolver al Pleno del Ayuntamiento. No obstante, dado que el plazo para presentar
proposiciones finaliza el día 9 de Noviembre de 2021, a las 14:00 horas, y a los efectos de no crear
perjuicios a los licitadores, resuelve el Alcalde, debiéndose ratificar por el Pleno del Ayuntamiento de Silla.
RESUELVO:
Primero. Rectificar el Pliego de Prescripciones Técnicas por existir un error material al no concordar con el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato «Concesión del servicio de la piscina cubierta
municipal de Silla» (Exp. 681875Q), en el siguiente sentido:
Eliminar de la cláusula del PPT «5.1 Plan de Gestión» el siguiente párrafo:
«El licitador debe estar en posesión de los siguientes certificados de calidad, emitidos por entidades
acreditadas, en relación con el servicio objeto del contrato:
• ISO 14.001
• ISO 9001».
Segundo. Rectificar el Pliego de Prescripciones Técnicas (cláusula 17.1) y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (cláusula 12.2.5 y Anexo I) del contrato «Concesión del servicio de la piscina
cubierta municipal de Silla» (Exp. 681875Q), en relación al criterio de adjudicación automático (Certificación
ISO 22320. Gestión de Emergencias o equivalente), en el siguiente sentido:
«Disponer de la certificación ISO 22320 en vigor o en los términos contemplados en el artículo 93.2 de la Ley
de Contratos del Sector Público.
Se propone esta mejora como certificación de la preparación del concesionario a la respuesta eficaz y
coordinara ante emergencias de cualquier tipo incluidas las sanitarias.»
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Tercero. Aclarar los siguientes aspectos:
- Cláusula 31.1.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares «Faltas graves»:
La no presentación de la documentación exigida por el Ayuntamiento, entre otra, aquello regulado en el
artículo 130.4 de la LCSP (incumplimiento de la información sobre las condiciones de subrogación en
contratos de trabajo).

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
05/01/2022 13:01

FIRMADO POR

Cuarto. Rectificar el anuncio de licitación al existir un error en la calificación del tipo de contrato, ya que tal y
como se desprende de toda la documentación, se trata de un contrato de concesión de servicios públicos.
Quinto. Ampliar el plazo de presentación de ofertas en 13 días naturales, a contar desde el día siguiente a
la publicación de la rectificación del anuncio de licitación; finalizando el próximo día 22 de Noviembre de
2021, a las 14:00 horas.
Sexto. Publicar en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público la
rectificación del anuncio de licitación, tal y como se establece en el art. 63 de la LCSP 2017, y en particular
el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas.

Séptimo. Ratificar en la primera sesión del Pleno que se celebre.»
Els membres del Ple de l’Ajuntament, amb els vots següents: 10 votos a favor (10 PSOE) i 3 abstenciones
(3 PP) i 2 en contra (1 COMPROMIS, 1 EUPV:SE), RATIFICA la Resolución de Alcaldía Nº 2862 de data 8
de Noviembre de 2021, transcrita

1.2- Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2022, junt amb la plantilla de places i RLT
2022. Pressupostos, plantilles i RLT municipals/2022, corresponent a l’Ajuntament i l’Organisme
Autònom Conservatori Professional de Música: aprovació.
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.
S’ incorpora a la sessió Carmen Giner Zaragozá regidora del grup municipal PSPV-PSOE.
Se da cuenta del contenido y de la motivación de la propuesta.
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.
Antecedents
Ateses les consideracions següents:
1. Resulta aplicable la següent normativa:
➢
➢
➢
➢

Llei 7/1985 de Bases del Règim Local (LBRL)
Llei 8/2010 de la GV, de Règim Local de la CV
Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP)
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les EL (ROF) (RD 2568/1986)
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDLegislatiu 2/2004)
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupuestària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)
Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Estabilitat
Pressupuestària
Reial Decret 500/1990
Ordre EHA/3565/2008, per la qual s’aprova la nova estructura dels pressupostos de les entitats
locals.
Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) (Llei 7/2007)
Reglament municipal per a la gestió de la RLT
Resolució de l’Alcaldia 657 de 09/03/2021, d’aprovació Pla Pressupostari 2022-2024.
Resolució de l’Alcaldia 2359 de 14/09/2021, d’aprovació de les Línies Fonamentals del Pressupost
2022.
Ordenances Fiscals Ajuntament de Silla, modificades per a l’exercici 2022 per acord provisional del
Ple de data 28 de setembre de 2021.
Projecte Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022, publicat el 15 d'octubre de 2021 en el
Butlletí Oficial de les Corts Generals (Congrés dels Diputats).
Acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020, presentat en el Congrés dels Diputats el 13
d'octubre de 2020 per a la seua autorització, i aprovat per aquesta Cambra en sessió de 20
d'octubre de 2020, que aprova la suspensió de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021.
El Consell de Ministres celebrat el 27 de juliol de 2021, en establir les taxes de referència de 2022
manifesta que a causa de la suspensió de les regles fiscals, els objectius d'estabilitat s'han substituït
per unes taxes de referència del dèficit públic, i així hem d'entendre que es prorroga la suspensió de
les regles fiscals per a l'exercici 2022, amb les mateixes conseqüències que la suspensió ha produït
en els exercicis 2020 i 2021.
Aquest acord es comunica al Congrés dels Diputats el 13 de setembre de 2021 i se li sol·licita
l'apreciació que Espanya està patint una pandèmia, establint que “S'aprecia que Espanya està patint
una pandèmia, la qual cosa suposa una situació d'emergència extraordinària als efectes previstos
en els articles 135.4 de la Constitució i 11.3 de la LOEPSF”.

2. Resulten especialment rellevants pel que fa el pressupost els següents preceptes:
- Article 162 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el qual defineix els Pressupostos
com l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim poden reconèixer
l’Entitat i els seus Organismes Autònoms, i dels drets que es preveu liquidar durant l’exercici corresponent.
- Article 163 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el qual assenyala que l’exercici
pressupostari coincideix amb l’any natural.
- Article 168.5 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el qual estableix: “L’acord
d'aprovació, que serà únic, haurà de detallar els pressupostos que integren el pressupost general, no podent
aprovar-se cap d'ells separadament”.
3. S’ha elaborat projecte del pressupost general i les bases d’execució per a l’exercici 2022 amb la
documentació complementaria i els annexes que estableixen els articles 165, 166 i 168 del TRLHL.
4 El projecte de pressupost s’ajusta en fons i forma a la normativa continguda en els articles 164 i següents
del Text Refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals i al Reial Decret 500/1990.
5. El projecte de pressupost ha sigut informat favorablement per la Intervenció en data 11 de novembre de
2021, que conclou amb la conformitat del mateix, amb les observacions fetes i que s’han de tindre en
compte en l’apartat referit a les despeses de personal.
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Així mateix, consta Informe d’Intervenció de la mateixa data d’evaluació del compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària, deute i regla de despesa, que conclou el següent:
El Presupuesto consolidado de la entidad local y su organismo autónomo del ejercicio 2022 cumple el
objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos
de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95, el objetivo de la regla de
gasto y el objetivo de deuda pública, lo que se informa a efectos informativos, en el contexto de la actual
suspensión de las reglas fiscales y bajo la hipótesis de que el acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de
febrero de 2020 no hubiese quedado en suspenso.
A més, en el mateix informe es fa el càlcul del límit de màxim de despesa no financera, coherent amb els
objectius d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa (article 30 de la LOEPSF), resultant un import
màxim de despesa no financera de 16.287.702,10€ per a l’Ajuntament i de 583.595,27€ per al Conservatori.
6. Resulten especialment rellevants pel que fa la plantilla i la RLT els següents preceptes i consideracions
jurídiques:
- L'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) disposa que
correspon a la Corporació Local aprovar anualment la plantilla de places. Aquesta aprovació tindrà lloc
conjuntament en ocasió de l'aprovació del pressupost (article 126 del Text refós de les disposicions vigents
en matèria de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril)
- Les plantilles en l'àmbit local constitueixen el document administratiu de la respectiva entitat local que
conté les places degudament classificades per grups i agrupades per escales, subescales i, si és el cas,
classe i categories elaborades d'acord amb principis de racionalitat, economia i eficiència (art. 90.1 2n
paràgraf, LBRL i 126.1 TRRL).
- L'Ajuntament de Silla disposa de la seua pròpia relació de llocs de treball (RPT), la qual desenrotlla la
plantilla de places. És un instrument de gestió comprensiu de la seua estructura organitzativa a tenor de
l'article 73 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, així com un Reglament de
gestió de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Silla (BOP 285, 1 de desembre del 2003).
- L'article 69 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, Llei 7/2007 estableix que la planificació dels recursos
humans en les administracions públiques tindrà com a objectiu contribuir a la consecució de l'eficàcia en la
prestació dels serveis i l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la
dimensió adequada dels seus efectius, la seua millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat.
- L’article 31 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública
valenciana estableix que l'estructuració de l'ocupació pública i la classificació del personal de les
administracions locals es regiran per la seua normativa bàsica estatal i en el que no s’hi preveu, per aquesta
llei.
7. S’ha presentat proposta de modificació de la plantilla de places i la RLT per a l’exercici 2022, que ha
seguit els tràmits legals preceptius i es va dur a la Mesa General de Negociació del dia 8 de novembre de
2021.
8. En l’expedient consten els informes de la Interventora de data 11 de novembre de 2021, del Tresorer
accidental (Informe Econòmic Financer) de data 11 de novembre 2021 i de la TAG RRHH de 8 de novembre
de 2021, amb la conformitat de la Sra. Secretària.
9. La plantilla forma part, ineludiblement, de la documentació del projecte de pressupost. La RLT constitueix
el desenrotllament i la concreció de la plantilla de places fins a uns majors nivells de concreció i de
contingut. Procedeix, consegüentment, aprovar conjuntament el projecte de pressupost, de plantilla de
places i de RLT municipals, per a l’exercici 2022.
10. Correspon al Ple de l’Ajuntament resoldre, tot requerint-se majoria simple.
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El Ple de l'Ajuntament, per majoria dels membres presents, amb onze (11) vots a favor (11 PSOE-PSPV) i
cinc (5) en contra (3 PP, 1 EUPV-SE, 1 COMPROMÍS ), ACORDA:
Primer. Aprovar com a límit màxim de despesa no financera la quantitat de 16.287.702,10€ per a
l’Ajuntament i de 583.595,27€ € per al Conservatori.

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
05/01/2022 13:01
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Segon. Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici 2022, amb tota la documentació complementaria i
els annexes que estableixen els articles 165, 166 i 168 del TRLHL.
Tot seguit es figuren les dades del pressupost de l’Ajuntament de Silla i de l’Organisme Autònom
Conservatori Professional de Música (OACPM) i el refós d’ambdós, resumides per capítols d’ingressos i de
despeses.
El PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT s’aprova amb el següent resum per capítols:

CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL

1
2
3
4
5

CAPÍTOL 6
CAPÍTOL 7
CAPÍTOL 8
CAPITULO 9

PRESSUPOST DE INGRESSOS
DESCRIPCIÓ
IMPOSTS DIRECTES
IMPOSTS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
Total operacions corrents
ALINEACIÓ D’INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
Total operacions de capital

0,00
23.118,00
0,00
0,00
23.118,00

CAPÍTOL 3
CAPÍTUL 4
CAPÍTOL 5

CAPÍTOL 6

PRESSUPOST DE DESPESES
DESCRIPCIÓ
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVICIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONDO
DE
CONTINGENCIA
IMPREVISTOS
Total operacions corrents

€
€
€
€
€

14.652.518,33 €

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2

Pressupost 2022
7.125.052,18 €
200.000,00 €
1.327.708,63 €
5.913.539,00 €
63.100,52 €
14.629.400,33 €

Y

OTROS

INVERSIONS REALS

Pressupost 2022
7.572.733,59 €
4.479.825,78 €
41.467,53
€
1.081.725,74 €
€
13.175.752,64 €
856.589,88
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FIRMADO POR

CAPÍTOL 7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CAPÍTOL 8

ACTIUS FINANCERS

CAPÍTOL 9

PASSIUS FINANCERS
Total operacions de capital

FIRMADO POR
Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
05/01/2022 13:01

Expediente 883788J

NIF: P4623200E

€
8.500,00
€
€
611.675,81
€
1.476.765,69 €
14.652.518,33 €

TOTAL DESPESES

El PRESSUPOST DEL CONSERVATORI s’aprova amb el següent resum per capítols:

CAPÍTOL 3
CAPÍTOL 4

CAPÍTOL 7

PRESSUPOST DE INGRESSOS
DESCRIPCIÓ
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Total operacions corrents

5.000 €
5.000 €

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Total operacions de capital

589.058,65 €

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2
CAPÍTOL 5

CAPÍTOL 6

Pressupost 2022
175.861,61 €
408.197,04€
584.058,65 €

PRESSUPOST DE DESPESES
DESCRIPCIÓ
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVICIS
FONDO
DE
CONTINGENCIA
Y
OTROS
IMPREVISTOS
Total operacions corrents

Pressupost 2022
526.289,11 €
51.219,54 €
6.550,00 €
584.058,65 €

5.000,00 €
5.000,00 €

INVERSIONS REALS
Total operacions de capital

589.058,65 €

TOTAL DESPESES

Així, el Pressupost consolidat, que es mostra anivellat, resulta el següent:

CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2

PRESSUPOST DE INGRESSOS
DESCRIPCIÓ
IMPOSTS DIRECTES
IMPOSTS INDIRECTES

Pressupost 2022
7.125.052,18 €
200.000,00 €
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FIRMADO POR

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
05/01/2022 13:01

FIRMADO POR

Expediente 883788J

NIF: P4623200E

CAPÍTOL 3
CAPÍTOL 4
CAPÍTOL 5

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
Total operacions corrents

CAPÍTOL 6
CAPÍTOL 7

ALINEACIÓ D’INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CAPÍTOL 8

ACTIUS FINANCERS

CAPITULO 9

PASSIUS FINANCERS
Total operacions de capital

14.942.273,62 €

CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2

PRESSUPOST DE DESPESES
DESCRIPCIÓ
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVICIS

CAPÍTOL 3

DESPESES FINANCERES

CAPÍTUL 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONDO
DE
CONTINGENCIA
IMPREVISTOS
Total operacions corrents

CAPÍTOL 6

INVERSIONS REALS

CAPÍTOL 7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CAPÍTOL 8

ACTIUS FINANCERS

CAPÍTOL 9

PASSIUS FINANCERS
Total operacions de capital

€
€
€
€

€
23.118,00 €
€
€
23.118,00 €

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOL 5

1.503.570,24
6.027.432,68
63.100,52
14.919.155,62

Y

OTROS

Pressupost 2022
8.099.022,70 €
4.531.045,32 €
41.467,53
€
787.422,38
€
6.550,00
€
13.465.507,93 €
856.589,88
€
8.500,00
€
€
611.675,81
€
1.476.765,69 €
14.942.273,62 €

TOTAL DESPESES

A l’expedient constarà exemplar del/s pressupost/s aprovat/s.
Tercer. Aprovar la plantilla i la Relació de Llocs de Treball relativa al personal de l’Ajuntament i al seu
organisme autònom Conservatori Professional de Música, respectivament, amb les corresponents
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modificacions, reflectides igualment a l’annex de personal que s’incorpora al pressupost municipal, en els
termes següents:
1. Modificar les següents dues places de la plantilla:

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
05/01/2022 13:01

FIRMADO POR

a) Modificació la plaça 164 de monitor/a de tapissos, personal laboral fix grup professional, tècnics auxiliar a
grup C1, plaça de naturalesa funcionarial, administratiu.
Actual
Núm.
Núm
Escala
Plaça
Grup
Naturalesa
Ordre
Grup
Professional
de
164
1
C2 FD i TP
Laboral
Tècnics/ques auxiliars
Monitor/a de tapissos
Modificació
Núm. Nú
Escala
Plaça
Grup
Naturalesa
Ordre
m
Administració general
Subescala
Administratiu d’Administració
164
1
C1
Funcionarial
administrativa
General

b)Modificació la plaça 16 de Administratiu administració general, a auxiliar administratiu C2
Actual
Núm.
Ordre

Nú
m

Escala

Plaça

Grup

Naturalesa

Administració general
Subescala
administrativa

Administratiu d’Administració
General

C1

Funcionarial

16

1

Núm.
Ordre

Nú
m

Escala

Plaça

Grup

Naturalesa

16

1

Administració general
Subescala auxiliar

Auxiliar administratiu

C2

Funcionarial

Modificació

2. Crear les següents places en la plantilla per estabilitzar situacions d’ocupació temporal de naturalesa
estructural
Núm.
Ordre

Nú
m

185

1

186

1

Escala
Administració general
Subescala subalterna
Administraciño

Plaça

Grup

Naturalesa

Subaltern

AP

Funcionarial

Arquitecte/a

A2

Funcionarial
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FIRMADO POR
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especial.
Subescala tècnics
mitjans

Vicente Zaragozá Alberola
Alcalde Ajuntament de Silla
05/01/2022 13:01

FIRMADO POR

El document de plantilla, la relació de llocs de treball i les fitxes tècniques de classificació dels llocs de
treball formen part d’aquesta proposta d’acord, que no es reprodueixen, però que consten íntegrament en el
corresponent expedient administratiu.
A excepció dels aspectes descrits, la resta de la plantilla i la relació de llocs de treball es manté en els
mateixos termes que al pressupost de l’exercici 2021 i les modificacions que al llarg de l’exercici s’hi han
produit.
Quart. El Pressupost, la plantilla de places i la RLT de l'Ajuntament per a l’exercici 2022, s’exposarà al
públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. De no formular-se cap reclamació, ni al·legació,
l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord plenari.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈//≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Sense més assumptes a tractar, l’alcalde alça la sessió i, perquè hi conste, estenc aquesta acta.
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