ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE 2018/7
Caràcter :
Lloc :

Data :
04/10/2018
Horari : de 19:30 a 20:35 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
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

Alcalde president
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
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
ERC-AM
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 19/07/2018 i
6/9/2018, resultant aprovades per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MESIdSELVA, i cinc abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT.
-------------2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
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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 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 2n 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 2n trimestre 2018.
--------------COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

4.- Modificació pressupostària expedient 4/2018 amb càrrec a la resta del
romanent de tresoreria de l'exercici 2017 i transferència de crèdits
Expd.:2018/1670
Fets :
- Providència de l’Alcaldia de data 19 de setembre de 2018 proposant la concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de
l’exercici 2017i transferència de crèdits.
- Memòria de l’Alcaldia de data 21 de setembre de 2018 detallant la creació i modificació de
partides.
- Informe de Secretaria de data 21 de setembre de 2018 sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
- Informe d’intervenció de data 21 de setembre de 2018 informant favorablement la
modificació.
Fonaments de dret :
-

Els articles 169, 170, 172 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

-

Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el
capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
local, en matèria de pressupostos.

-

Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
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-

L’article 16.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals aprovat pel Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.

-

El reglament de la Unió europea nº 549/2013 del Parlament europeu i del Consell, de 21 de
maig de 2013 relatiu al sistema europeu de comptes nacionals i regionals de la Unió
Europea (SEC-10).

-

L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

-

L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, pel que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre, pel que s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.

-

L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera.

-

L’article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

-

Capítol III de les Bases del Pressupost per a 2018.

La Comissió informativa general del 2 d’octubre de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 4/2018, en la
modalitat de crèdit extraordinari, suplements de crèdit amb càrrec a la resta del romanent de
tresoreria de l’exercici 2017 i transferència entre partides, d’acord amb el següent detall:

Transferència entre partides
Aplicació
pressupostària
2018 01 231 16008
2018 07 336 22706
2018 15 165 22799
2018 01 011 31000
2018 04 323 46500
2018 15 920 62201
2018 05 492 63900

Descripció
Assistència mèdica farmacèutica
Protecció i gestió patrimoni històricartístic
TRAE: Manteniment enllumenat públic
Interessos de préstecs
Consell Comarcal: Transport Escolar
Adaptació i separació sala de plens
Renovació pàgina web
TOTAL DESPESES

Consignació
inicial
20.000,00
8.000,00

Transferènci
a partides
6.500,00
8.000,00

Total
13.500,00
0,00

64.608,06
19.019,87
16.280,00
15.000,00
7.000,00
149.907,93

31.000,00
9.000,00
1.730,00
15.000,00
7.000,00
78.230,00

33.608,06
10.019,87
14.550,00
0,00
0,00
71.677,93

Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària
2018 07 1532 22700

Descripció
Actuacions paviments vies

Consignació
inicial
0,00

Crèdit
extraordinari
250.000,00

Total
250.000,00
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públiques-2018
TOTAL DESPESES

0,00

250.000,00

250.000,00

Suplements de crèdits en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària
2018 15 920 21400
2018 01 920 21600
2018 01 920 22604
2018 01 920 22706
2018 15 1533 60902
2018 08 1723 60900

Descripció
RMC: Material de transport
RMC: Equip informàtic
Despeses jurídiques i
contencioses
TRAE: Estudis i treballs tècnics
Porxo de Les Comes
Construcció passera tres ponts
TOTAL DESPESES
T O T A L S DESPESES

Consignació
inicial
15.000,00
44.000,00
5.000,00

Suplement
de crèdit
5.000,00
2.919,48
15.000,00

30.336,00
21.780,00
13.800,00
129.916,00
129.916,00

14.000,00
1.560,75
2.500,00
40.980,23
290.980,23

Total
20.000,00
46.919,48
20.000,00
44.336,00
23.340,75
16.300,00
170.896,23
420.896,23

FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb càrrec a la resta del romanent líquid de tresoreria resultant
de la liquidació de l’exercici 2017 i transferència entre partides.

Aplicació
pressupostària
2018 02 87000

Descripció

Euros

Romanent de tresoreria per a despeses generals
Baixes per transferència
TOTAL INGRESSOS

212.750,23
78.230,00
290.980,23

Segon.- En compliment del conveni signat amb la Diputació de Girona aprovat pel Ple de la
Corporació en data 28 de setembre de 2017 per executar les obres de millora de l’enllumenat
públic exterior subvencionat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), les
despeses tindran caràcter plurianual al comprendre més d’un exercici pressupostari d’acord amb
l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Tercer.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les.
Quart.- Aquesta modificació pressupostària, definitivament aprovada, es publicarà en el butlletí
oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació.
Cinquè.- Trametre una còpia de l’expedient al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i a la Delegació d’Hisenda.
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Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, una abstenció de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i quatre vots en contra del PDeCAT, s’aprova aquest acord.
---------------

5.- Aprovació inicial Ordenança reguladora de tinença i protecció animals en el
terme municipal. Exp. 2018/1308
Fets:
Atès que per Provisió de la regidoria de governació, via pública i participació ciutadana de data
19 de juliol de 2018 es va sol·licitar informe de Secretaria, en relació amb el procediment i la
Legislació aplicable per aprovar l'Ordenança reguladora de tinença i protecció dels animals en
el terme municipal.
Atès que aquest informe que va ser emès en data 27 de juliol de 2018, i vist l'avantprojecte
elaborat per la Comissió d'estudi d'Ordenança reguladora de tinença i protecció dels animals,
que amb caràcter previ s’ha fet la informació pública amb l’objectiu de millorar la participació
ciutadana en el procediment de normes, a través d’anunci publicat a la web de l’Ajuntament en
data 30 de juliol de 2018.
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
La Comissió informativa general del 2 d’octubre de 2018 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de tinença i protecció dels animals en el
terme municipal.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o
Associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l'Ordenança, per un termini
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i
en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular
les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d'acord exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament,
adreça https://www.sils.cat.
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Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i cinc abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, s’aprova aquest acord.
---------------

6.- Adhesió acord marc de subministrament gas natural. Exp. 2018/1647
Fets:
La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny de 2018,
adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals
(Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), mitjançant
la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA (ara denominada
NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat amb els Plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per la Resolució de
Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes
administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa
ENDESA ENERGÍA, SAU.
Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser aprovat el plec
de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte de subministrament de
gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior i dividit en dos lots (Lot 1:
Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com la seva licitació mitjançant la presentació
de proposició econòmica en sobre tancat, el quals, es troben publicats, també, al perfil de
contractant de l’entitat.
En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar adjudicar
els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del subministrament de
gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant oferta presentada en
sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el
corresponent contracte, en data 31 d’agost de 2018.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1.
S’ha acreditat per part d’Intervenció d’aquest ajuntament la viabilitat econòmica d’utilitzar la
contractació derivada de l’Acord marc adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament
Local en el lot de subministrament de gas natural a favor de Endesa Energia SAU.
La Comissió informativa general del 2 d’octubre de 2018 va dictaminar favorablement.
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Fonaments de dret:
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL,
en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als contractes i
Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor.
Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles concordants de
la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord amb la seva
Disposició Transitòria Primera.
Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i articles concordants de la nova
LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant
la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècnioques que regeixen l’Acord
marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya aprovats per
la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de
l’entitat.
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar
mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol
i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
Article 29.2 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en matèria de règim
local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Sils al contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en
l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que deriva, aprovats per la Resolució de
Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel plec
de clàusules administratives particulars que regeix els contractes basats en l’anterior, aprovat
per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant
de l’entitat, per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2018 al 30 de setembre de
2019, amb les següents condicions econòmiques:
Lot 1

Preu tarifa
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Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)

53,090 €
46,190 €
41,590 €
38,590 €

Lot 1
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
27,500 €
27,300 €

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova, 2-10
, 08018, Barcelona), així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL
(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per
correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de
publicitat que siguin preceptius.
Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, PDeCAT i IDS-MES-IdSELVA, i una
abstenció de CAPGIREM SILS-CUP-PA, s’aprova aquest acord.
---------------

7.- Addenda conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i Ajuntament
de Sils, cofinançament i condicions d'execució i lliurament millora enllumenat
públic exterior del municipi. Exp. 2017/1752
Fets:
Atès que el ple de l’Ajuntament de Sils de data 28 de setembre de 2017, va aprovar el conveni
de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sils pel cofinançament i les
condicions d’execució i lliurament de la millora de l’enllumenat públic exterior del municipi,
signat per l’alcalde de Sils el 3 de gener de 2018, i pel president de la Diputació, el 13 de març
de 2018.
Atès que en el cas del municipi de Sils i a causa que certs aspectes de la instal·lació
d’enllumenat no han estat objecte del pertinent manteniment, és possible que a mida que
s’executin les operacions de millora de l’eficiència energètica es descobreixin alguns
desperfectes que s’hauran d’arreglar per tal de garantir el correcte funcionament i la necessària
seguretat de les persones usuàries de la instal·lació.
Atès que s’aprofitarà la part variable del servei de manteniment per tal que l’empresa
adjudicatària, a mida que avancin les operacions de millora de l’eficiència energètica, redacti un
informe que reflecteixi els desperfectes de la instal·lació que sigui imprescindible esmenar i vist
que per fer front a la possible despesa addicional del servei de manteniment que es pugui donar
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el primer any de contracte per arreglar aquests desperfectes de les instal·lacions d’enllumenat
causats per l’obsolescència, l’ajuntament de Sils preveu una ampliació de 50.000,00 euros de la
prestació P2 del conveni signat.
Atès que en data 18 d’octubre de 2017, mitjançant Decret de l’Alcaldia, es va modificar
l’apartat segon de l’acord de ple de data 28 de setembre de 2017, referent al quadre de
finançament, en el que es reflecteix l’ampliació de 50.000,00 euros en la prestació P2.
Atès que la Diputació de Girona ha redactat una addenda al conveni de col·laboració nomenat,
l’objecte de la qual és incrementar la prestació P2.
Atès l’informe de la interventora de data 25 de setembre de 2018.
La Comissió informativa general del 2 d’octubre de 2018 va dictaminar favorablement.
Fonaments de dret:
Article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Sils per la millora de l’enllumenat públic exterior, per tal d’incrementar la
prestació P2 del conveni signat.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Girona i a intervenció.
Votació :
Per vuit vots a favor d’ICV-EUiE-A, ERC-AM, CAPGIREM SILS-CUP-PA i IDS-MESIdSELVA, i quatre abstencions del PDeCAT, s’aprova aquest acord.
---------------

8.- Modificació Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament
de Sils pel període 2010 - 2012.. General 2018/1643
En data de 9 de desembre de 2018 el Ple de la Corporació va aprovar el Conveni col·lectiu del
personal laboral de l’Ajuntament de Sils pel període 2010-2012.
La Mesa General de Negociació Comuna núm. 4/2018 de data de 28 de juny d’enguany, tant del
personal funcionari com el laboral, va aconseguir un consens entre les dues parts en relació amb
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la modificació puntual del text del conveni col·lectiu aplicable al personal laboral de la
corporació.
Atesa la provisió d’Alcaldia de data de 19 de setembre de 2018 per la qual es va sol·licitar
informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir que va ser emès en
data 20 de setembre de 2018.
Considerant l’informe d’Intervenció emès en data de 20 de setembre de 2018.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l’informe-proposta de Secretaria de data 20
de setembre de 2018.
La Comissió informativa general del 2 d’octubre de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar el text consensuat per la Mesa General de Negociació Comuna número
4/2018, de data 28 de juny de 2018, que recull la modificació del conveni col·lectiu d'aplicació
al personal laboral de l'Ajuntament de Sils i el contingut literal del qual és el següent:
“Modificació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Sils
per a període 2010-2012.
Article 2 ÀMBIT TEMPORAL
1.- Aquest conveni tindrà validesa fins el 31 de desembre de 2020. Les condicions establertes,
que tenen el caràcter de mínimes, formen un tot orgànic i indivisible i, a efectes de la seva
aplicació pràctica, seran considerades globalment. Tanmateix, es garanteix el respecte dels drets
adquirits pels treballadors per qualsevol contracte, acord o disposició que no vulneri el dret
administratiu vigent.
2.- La seva revisió es considerarà denunciada automàticament el 31 de desembre de l’any 2020.
Es podran proposar revisions al llarg de la validesa d’aquest acord i ser aprovats.
3.- Malgrat el que s'ha assenyalat als apartats anteriors, continuarà en vigor a tots els efectes,
fins a l'aprovació d'un acord que el revoqui o derogui.
4.- Qualsevol acord, disposició, decret o norma que sigui més favorable per als treballadors
municipals, prevaldrà sobre el que aquí hi ha establert.

Article 13. VACANCES
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1.- La durada de les vacances serà de 22 dies hàbils anuals per any complert de servei o en
forma proporcional al temps de servei efectiu, i es gaudiran fins el 31 de gener de l’any següent
excepcionalment.
2.- Quan un treballador estigui de baixa per accident laboral o malaltia i hagi de fer les seves
vacances, no en gaudirà fins que no estigui donat d'alta, i en la data que sigui fixada per
l’alcaldia, amb audiència prèvia de l'interessat.
En cas de permís per maternitat, quan aquesta situació coincideixi amb el període de vacances,
aquest quedarà interromput i el treballador/treballadora podrà gaudir de les vacances un cop
finalitzat el període de permís per maternitat, dins de l’any natural o fins al 31 de gener de l’any
següent.
3.- Tot el personal de l'Ajuntament té dret a gaudir de 15 dies de les seves vacances a l'estiu. No
obstant això, en aquells departaments on, per raó del servei, no tots els treballadors puguin ferles en aquest període, es faran torns rotatoris i s’establiran uns mínims de persones per
departament sempre que el servei ho permeti.
4.- Per Nadal s'establiran dos torns de vacances de 4 dies laborals per a cadascun d'ells, a
elecció del treballador i sempre mantenint cobertes les necessitats del servei.
Les vacances seran aprovades per l’Alcaldia previ informe del Cap d’Àrea abans del 31 de
març.
5.- En el supòsit d’haver completat els anys d’antiguitat en l’administració que s’indiquen, es
tindrà el dret al gaudi dels següents dies addicionals de vacances anuals:
-

Quinze anys de servei: Vint-i-tres dies hàbils.
Vint anys de servei: Vint-i-quatre dies hàbils.
Vint-i-cinc anys de servei: Vint-i-cinc dies hàbils.
Trenta o més anys de servei: Vint-i-sis dies hàbils.

Aquests dies es podran gaudir des del dia següent al de compliment dels corresponents anys de
servei.
Article 14. PERMISOS I LLICÈNCIES
Els treballadors d’aquest ajuntament gaudiran dels permisos i llicències que queden regits pels
articles 48 i 49 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i normativa vigent.
1. Retribuïts i sense justificació
Tots els treballadors tenen dret a 6 dies de lliure disposició (més els que pertoquin per
antiguitat) per a assumptes personals que no cal justificar, (segons article 14, apartat 1.2 de
l’Estatut bàsic de la funció pública) distribuïts a conveniència seva, encara que sempre
subordinada a les necessitats del servei; aquests dies s’han de sol·licitar per escrit almenys amb
5 dies d’antelació, llevat de casos excepcionals.
2. No retribuïts
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Les persones podran gaudir de permisos no retribuïts d’acord amb la llei vigent.
Article 25. AJUDES SOCIALS, A LA REINSERCIÓ I FONS D’ESTUDIS.
Queda derogat per acord de les parts afectades amb efectes des del dia 1 de gener de 2018.”
SEGON. Comunicar l'acord del Ple al President de la Mesa de Negociació i notificar aquest als
representants del personal amb indicació dels recursos que s'estimin pertinents. Així mateix,
emplaçar a les parts per a la signatura dels documents que siguin procedents.
TERCER. Signat el Conveni Col·lectiu, que per la Comissió Negociadora es presenti aquest
davant l'autoritat laboral competent, a l'efecte de registre i perquè ordeni la seva publicació
obligatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord.
---------------

9.- Modificació Acord regulador de condicions de treball del personal funcionari
de l'Ajuntament de Sils pels anys 2009-2011. General 2018/1641.
En data de 7 de maig de 2009 el Ple de la corporació va aprovar l’Acord del personal funcionari
de l’Ajuntament de Sils pels anys 2009-2011.
La Mesa General de Negociació Comuna núm. 4/2018 de data de 28 de juny d’enguany, tant del
personal funcionari com el laboral, va aconseguir un consens entre les dues parts en relació amb
la modificació puntual del text de l’acord aplicable al personal funcionari de la corporació.
Atesa la provisió d’Alcaldia de data de 19 de setembre de 2018 per la qual es va sol·licitar
informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir que va ser emès en
data 20 de setembre de 2018.
Considerant l’informe d’Intervenció emès en data de 20 de setembre de 2018.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l’informe-proposta de Secretaria de data 20
de setembre de 2018.
La Comissió informativa general del 2 d’octubre de 2018 va dictaminar favorablement.
ACORD
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PRIMER. Aprovar el text consensuat per la Mesa General de Negociació Comuna número
4/2018, de data 28 de juny de 2018, que recull la modificació de l'acord d'aplicació al personal
funcionari de l'Ajuntament de Sils i el contingut literal del qual és el següent:
“Modificació de l’Acord regulador de condicions de treball del personal funcionari de
l’Ajuntament de Sils per als anys 2009-2011.
Article 2 ÀMBIT TEMPORAL
1.- Aquest acord tindrà validesa fins el 31 de desembre de 2020. Les condicions establertes, que
tenen el caràcter de mínimes, formen un tot orgànic i indivisible i, a efectes de la seva aplicació
pràctica, seran considerades globalment, Tanmateix, es garanteix el respecte dels drets adquirits
pels treballadors per qualsevol contracte, acord o disposició que no vulneri el dret administratiu
vigent.
2.- La seva revisió es considerarà denunciada automàticament el 31 de desembre de 2020. Es
podran proposar revisions al llarg de la validesa d’aquest acord i ser aprovats.
3.- Malgrat el que s’ha assenyalat als apartats anteriors, continuarà en vigor a tots els efectes,
fins a l’aprovació d’un acord que el revoqui o derogui.
4.- Qualsevol acord, disposició, decret o norma que sigui més favorable per als treballadors
municipals, prevaldrà sobre el que aquí hi ha establert.
Article 13. VACANCES
1.- La durada de les vacances serà de 22 dies hàbils anuals per any complert de servei o en
forma proporcional al temps de servei efectiu, i es gaudiran fins el 31 de gener de l’any següent
excepcionalment.
Donades les especials característiques del servei dels Policies locals les condicions particulars
del personal adscrit a aquest es regulen al seu annex adjunt.
2.- Quan un treballador estigui de baixa per accident laboral o malaltia i hagi de fer les seves
vacances, no en gaudirà fins que no estigui donat d'alta, i en la data que sigui fixada per
l’alcaldia, amb audiència de l'interessat prèvia.
En cas de permís de maternitat, quan aquesta situació coincideixi amb el període de vacances,
aquest quedarà interromput i el treballador/treballadora podrà gaudir de les vacances un cop
finalitzat el període de permís per maternitat, dins de l’any natural o fins al 31 de gener de l’any
següent.
3.- Tot el personal de l'Ajuntament té dret a gaudir de les seves vacances a l'estiu. No obstant
això, en aquells departaments on, per raó del servei, no tots els treballadors puguin fer-les en
aquest període, es faran torns rotatoris i s’establiran uns mínims de persones per departament.
4.- La Policia local i el personal tècnic cultural, donada la seva funció peculiar es recull els seus
acords als annexes.
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5.- Per Nadal s'establiran dos torns de vacances de 4 dies laborals per a cadascun d'ells, a elecció
del treballador i sempre mantenint cobertes les necessitats del servei.
Les vacances seran aprovades per l’Alcaldia previ informe del cap d’àrea abans del 31 de març.
6.- En el supòsit d’haver completat els anys d’antiguitat en l’administració que s’indiquen, es
tindrà el dret al gaudi dels següents dies addicionals de vacances anuals:
-

Quinze anys de servei: Vint-i-tres dies hàbils.
Vint anys de servei: Vint-i-quatre dies hàbils.
Vint-i-cinc anys de servei: Vint-i-cinc dies hàbils.
Trenta o més anys de servei: Vint-i-sis dies hàbils.

Aquests dies es podran gaudir des del dia següent al de compliment dels corresponents anys de
servei.
Article 14. PERMISOS I LLICÈNCIES
Els treballadors d’aquest ajuntament gaudiran dels permisos i llicències que queden regits pels
articles 48 i 49 de l’Estatut bàsic del treballador públic i normativa vigent.
1. Retribuïts i sense justificació
Tots els treballadors tenen dret a 6 dies de lliure disposició (més els que pertoquin per
antiguitat) per a assumptes personals que no cal justificar, (segons article 14, apartat 1.2 de
l’Estatut bàsic de la funció pública) distribuïts a conveniència seva, encara que sempre
subordinada a les necessitats del servei; aquests dies s’han de sol·licitar per escrit almenys amb
5 dies d’antelació, llevat de casos excepcionals.
2. No retribuïts
Les persones podran gaudir de permisos no retribuïts d’acord amb la llei vigent.
Article 25. AJUDES SOCIALS, A LA REINSERCIÓ I FONS D’ESTUDIS.
Queda derogat aquest article amb efectes de l’1 de gener de 2018.
Annex II Article 4.4
Els apartats “a”, “b”, “c”, “d”, “f” i “g” queden derogats en haver incorporat els conceptes en la
Valoració de Llocs de Treball d’aquesta corporació, restant vigent el concepte “e” (complement
no fix de disponibilitat)”
SEGON. Comunicar l'acord del Ple al President de la Mesa de Negociació i notificar aquest als
representants del personal amb indicació dels recursos que s'estimin pertinents. Així mateix,
emplaçar a les parts per a la signatura de l'Acord.
TERCER. Signat l'Acord, que per la Mesa de Negociació es presenti aquest en l'oficina pública
corresponent perquè es procedeixi al seu registre, i posterior publicació.
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Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord.
-----------------Prèvia declaració d’urgència per unanimitat dels dotze membres presents, s’acorda tractar el
següent assumpte no inclòs dins de l’ordre del dia:

10.- Moció sobre el primer aniversari de l'1 d'octubre. Exp. 2018/1773
La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest país.
Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica d’exercici
democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles, per tal que els
ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.
Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, malgrat els
intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través dels seus braços
judicials i policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van defensar els col·legis
electorals, dormint-hi el dia abans i també defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs
desproporcionats i bestials de la policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir
a més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar violenta i desproporcionalment contra un poble
pacífic que defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar
una solució acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble de Catalunya pogués
votar, tal i com es reclamava des del govern de la Generalitat, va decidir emprar la violència, la
intolerància i la brutalitat com a resposta a una demanda de més i millor democràcia.
Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la guàrdia
civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari recordar
aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels ciutadans i ciutadanes d’aquest
país que van plantar cara a la repressió i van posar en evidència davant la comunitat
internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una demanda democràtica.
El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com a acte de
rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir el nostre futur
com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada rellevant que mostra el
denominador comú de la immensa majoria del poble català: tenim dret a decidir.
Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del dret a
decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper de repressió
empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, aplicant l’article 155
de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la sobirania popular, i posteriorment
empresonant a diversos líders polítics, que encara avui són a la presó: el Vicepresident Oriol
Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, els Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül
Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant l’exili del President Carles Puigdemont, els
Consellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna
Gabriel.
Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el referèndum de l’1
d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. Van corre un risc alt i
n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtablement, el nostre
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pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu immediat alliberament. Llibertat presos
polítics i exiliats!
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el referèndum
d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la violència i
la brutalitat policial per part del govern espanyol.
SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a
negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del plebiscit.
Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible.
TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el retorn
dels exiliats.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats , als grups
parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets
Humans (ACNUDH).

Votació :
Per onze vots a favor d’ERC-AM, CAPGIREM SILS-CUP-PA, PDeCAT i IDS-MESIdSELVA, i una abstenció d’ICV-EUiA-E, s’aprova aquest acord.
------------------

11.- PRECS I PREGUNTES
-Aquest apartat resta 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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