ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2019/1
Caràcter :
Lloc :

ORDINÀRIA
Sala d´actes

Data :
31/01/2019
Horari : de 19:30 a 22:00 hores.

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
Alberto Miralles Güell

Marta Lladó Salip
Teresa Martorell Martí

Absents :
Julio García Gonell

Alcalde president
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Tinent d’alcalde

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
ICV-EUiA-E

Secretària accidental
Interventora

Tinent d’alcalde

Regidor no adscrit

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 29 de
novembre, 10 i 19 de desembre de 2018, respectivament, resultant aprovades per sis vots a favor
d’ICV-EUiA-E i IDS-MES-IdSELVA, i sis abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA i
PDeCAT.
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-------------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 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.
-----------------COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

4.- Aprovació modificació pressupostària expedient 1/2019 per transferència entre
partides - Exp. General: 2019/95
Fets :
- Providència de l’Alcaldia de data 18 de gener de 2019 proposant la concessió de crèdits
extraordinaris amb càrrec al fons de contingència del pressupost vigent.
- Memòria de l’Alcaldia de data 23 de gener de 2019 detallant la creació i modificació de
partides.
- Informe de Secretaria de data 23 de gener de 2019 sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
- Informe d’intervenció de data 24 de gener de 2019 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, 23 i 31 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- 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.
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-

-

-

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 del Títol I de les Bases del Pressupost per a 2019.

La Comissió informativa general del 29 de gener de 2019

va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 1/2019, en la
modalitat de crèdit extraordinari i transferència entre partides, d’acord amb el següent detall:
Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària

2019 15 161 64000

Descripció

Consignació
inicial

Indemnització rescissió
contracte AAT
TOTAL DESPESES

Crèdit
extraordinari

Total

0,00

5.877,18

5.877,18

0,00

5.877,18

5.877,18

FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb càrrec a una part del fons de contingència del pressupost
vigent.
Baixa per transferència
Aplicació
pressupostària

2019 02 929 50000

Descripció

Fons de contingència
TOTAL DESPESES

Consignació
inicial

35.000,00
35.000,00

Baixa per
transferència

5.877,18
5.877,18

Total

29.122,82
29.122,82

Segon.- 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.
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Tercer.- Aquesta modificació pressupostària, definitivament aprovada, es publicarà en el
butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació.
Quart.- Trametre una còpia de l’expedient al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i a la Delegació d’Hisenda.

Votació :
Sis vots a favor d’ICV-EUiA-E i IDS-MES-IdSELVA, i sis vots en contra de CAPGIREM
SILS-CUP-PA i PDeCAT.

Es repeteix la votació, donant el mateix resultat.
Aquest acord resta aprovat amb el vot de qualitat de l’Alcalde.
------------------

5.- Aprovació definitiva Ordenança reguladora tinença i protecció d'animals. Exp.
2018/1308
Fets:
Atès que amb data 19 de juliol de 2018, es va sol·licitar informe de Secretaria en relació amb el
procediment i la legislació aplicable per procedir a l'aprovació de l'Ordenança municipal
reguladora de tinença i protecció dels animals en el terme municipal, que va ser emès en data 28
de juliol de 2018.
Atès que amb data 4 d’octubre de 2018, es va aprovar inicialment l'Ordenança municipal
reguladora de tinença i protecció dels animals en el terme municipal, previ Dictamen de la
Comissió Informativa General.
Atès que amb data 16 d’octubre de 2018, es va obrir període d'informació pública, 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 el mitjà de comunicació escrita diària
Diari de Girona, en l’e-tauler i en el tauler d'anuncis de la Corporació.
Atès que durant el període d'informació pública es van presentar les següents al·legacions,
suggeriments o observacions:
✓ Registre general d’entrada núm. 2018/6055 de data 20 de novembre de 2018. Grup
municipal PDeCAT
Atès que amb data 21 de novembre de 2018, s’ha informat pels serveis tècnics del Consell
Comarcal de la Selva, les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, en el
què es fa constar que no hi ha canvis substancials i que els suggeriments es valoren
favorablement.
4

Fonaments de dret:
Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Els articles 58 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple, en virtut de l'article 49 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de l'article 178 del Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l’informe de Secretaria,
La Comissió informativa general del 29 de gener de 2019 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Estimar les al·legacions presentades pel grup municipal PDeCAT, presentades per
Maria Deulofeu Garcia, en relació amb l’expedient d’aprovació d’Ordenança reguladora de
tinença i protecció dels animals en el terme municipal, del qual es remetrà còpia als interessats
juntament amb la notificació del present acord, en conseqüència, introduir en l’expedient les
modificacions indicades.
Segon.- Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text de l’Ordenança
municipal reguladora de tinença i protecció dels animals en el terme municipal, una vegada
resoltes les reclamacions presentades i incorporades a aquesta les modificacions derivades de les
al·legacions presentades, en els termes en què figuren en l’expedient i que es transcriuen en el
text de l’ordenança.
Tercer.- Publicar dit acord definitiu amb el text íntegre de l’Ordenança municipal reguladora de
tinença i protecció dels animals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, no produint
l’Ordenança efectes jurídics mentre que no hagin transcorreguts quinze dies comptat des de
l’endemà al de la publicació; segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178.2 del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 66.1 del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de
13 de juny.
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Quart.- Publicar, igualment, dit acord definitiu en l’e-tauler, tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi publicat íntegrament el
text en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament,
www.sils.cat.
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents i en
general per tot el relacionat amb aquest assumpte.

Votació :
Per set vots a favor de Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA), ICV-EUiA-E I IDSMES-IdSELVA, i cinc abstencions de Lluís Borràs (CAPGIREM SILS-CUP-PA) i
PDeCAT, s’aprova aquest acord.
------------------

6. Aprovació definitiva memòria valorada estudi mobilitat sector c. Església i
entorns. Exp. 2018/725
Fets:
Atès que amb data 31 d’octubre de 2018, el Ple va aprovar inicialment la memòria valorada de
l’estudi de mobilitat del sector del c. Església i entorns, va ser sotmès a informació pública
durant el termini de trenta dies, i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 218,
de data 14 de novembre de 2018, i en l’e-tauler.
Atès que en data 18 de gener de 2019 s’ha realitzat el certificat d’exposició i conforme no s’han
presentat al·legacions.
Fonaments de dret:
Els articles 231 a 236 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).
Els articles 124 a 137 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
L'article 93 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
Els articles 21.1 o) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Els articles 4 i 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
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Els articles 3 a 8 i 17 Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

La Comissió informativa general del 29 de gener de 2019

va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament la memòria valorada de l’estudi de mobilitat del sector del c.
Església i entorns.
Segon.- Que es dugui a terme el replanteig del Projecte d’Obres, de conformitat amb l’article
236 de la LCSP.

Votació :
Sis vots a favor d’ICV-EUiA-E i IDS-MES-IdSELVA, i sis vots en contra de CAPGIREM
SILS-CUP-PA i PDeCAT.

Es repeteix la votació, donant el mateix resultat.
Aquest acord resta aprovat amb el vot de qualitat de l’Alcalde.
------------------

7.- Resolució del contracte d'abastament d'aigua potable al nucli de Les Comas.
Expd, 2019/37
FETS
El Ple de l’Ajuntament de Sils, en data 30 d’abril de 2014, en sessió extraordinària, va acordar
adjudicar a l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L. el contracte de gestió del servei
públic municipal d’abastament d’aigua potable al barri de Vallcanera, signants el contracte
corresponent en data 19 de maig de 2014, essent la seva durada de 5 anys, comptats a partir de
la data de signatura del contracte, el qual es va signar en data 19 de maig de 2014, sense
possibilitat de ser prorrogat; conseqüentment el proper dia 19 de maig de 2019 finalitza el
contracte, suposant l’extinció normal de la concessió pel simple transcurs del temps establert.
El Ple de l’Ajuntament de Sils, en sessió ordinària, en data 5 de març de 2009, va acordar
d’entre d’altres subrogar-se al contracte signat entre la Junta de Compensació Las Comas i
l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L. que tenia per objecte la cessió del
subministrament d’aigua potable en tot l’àmbit territorial de la Urbanització Las Comas, el qual
resta vigent fins el 19 de febrer de 2028.
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Que en data 14 de gener de 2019, el serveis tècnics municipals, a saber de l’enginyer municipal
ha emès informe respecte els serveis de subministrament d’aigua potable als nuclis de
poblacióde “Vallcanera” i “Les Comes”, en el qual conclou:
“Es considera que seria adient que el procediment administratiu per licitar la concessió del
servei d’abastament d’aigua al nucli de població de “Vallcanera” incorporés al contracte
també el servei al nucli de població de “Les Comes” amb inici de la nova prestació el mes de
juny de 2019 i finalització el mes de març de 2022 (34 mesos).
En referència al servei del nucli de “Les Comes”, l’import pendent de compensar a l’empresa
ABASTAMENTS D’AIGUA DLE TORDERA, SL per a les inversions realitzades per aquesta a
les xarxes d’abastament d’aigua al abonats del nucli de població de “Les Comes” i que encara
no s’hauran amortitzat a data 31 de maig de 2019 és quantifica en 27.431,89 € (sense IVA). Per
últim, esmentar que un altre aspecte a considerar en cas d’incorporació del servei del nucli de
“Les Comes” seria el “lucre cessant” que pugui reclamar l’empresa per l’avançament de la
finalització del contracte en aquest nucli actualment vigent fins el febrer de 2028.
En referència al servei del nucli de “Vallcanera”, l’import pendent de compensar a l’empresa
ABASTAMENTS D’AIGUA DEL TORDERA, SL per a les inversions realitzades per aquesta a
les xarxes d’abastament d’aigua als abonats del nucli de població de “Vallcanera” i que
encara no s’hauran amortitzat a data 31 de maig de 2019 és quantifica en 2.201,64 € (sense
IVA).”
Que els serveis jurídics municipals han emès un informe en data 15 de gener de 2018, respecte
el procediment que s’ha de seguir per la extinció contractual pel simple transcurs del temps de la
concessió administrativa per la gestió del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable al
nucli de Vallcanera, que finalitza el proper dia 19 de maig de 2019 i estableix que s’ha de
procedir a realitzar una nova licitació per la concessió del servei d’abastament d’aigua potable al
nucli de Vallcanera mitjà un contracte de concessió de serveis, article 15 i els article 284 i ss de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2017; així mateix respecte la unificació del servei d’abastament
d’aigua de Vallcanera i Les Comas determina que per tal de poder arribar al mateix cal
prèviament resoldre el contracte avui vigent de gestió del servei d’abastament d’aigua potable
de Les Comas, per mitjà d’una rescissió unilateral per interès general, tal com en l’acord de
subrogació del referit contracte el Ple de l’Ajuntament de Sils va establir.
En data 24 de gener de 2019 l’Interventora i els serveis jurídics municipals emeten informe
respectivament en els quals es posa de manifest l’acceptació per part d’Abastament d’Aigua del
Tordera, S.L. dels imports establerts per aquest Ajuntament de les inversions pendents
d’amortitzar d’ambdós contractes, 2.201,64€ (sense IVA) respecte la concessió administrativa
per la gestió del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable al nucli de Vallcanera i
27.431,89€ (sense IVA) respecte el contracte de cessió del subministrament d’aigua potable en
tot l’àmbit territorial de la Urbanització Las Comas i respecte el contracte de Les Comas els
referits informes estableixen respectivament que la quantia de 5.877,18€ sol·licitada als efectes
de lucre cessant és correcte i la quantia sol·licitada per l’acomiadament del treballador de
35.099,88€ no es indemnitzables en tant que aquest treballador serà adsorbit per la nova
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empresa adjudicatària, mitjançant la seva subrogació d’acord amb les previsions de l’article 53
del V Conveni Col·lectiu del sector (BOE de 4 de novembre de 2005).
LEGISLACIÓ APLICABLE
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques de Catalunya

La Comissió informativa general del 29 de gener de 2019 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Resoldre el contracte de subministrament d’aigua potable en tot l’àmbit territorial de
la Urbanització Las Comas per interès general, essent el contractista Abastament d’Aigua del
Tordera, S.L., per tal d’unificar el servei d’abastament d’aigua potable entre els nuclis de Les
Comas i Vallcanera confrontants entre ells, atès que ambdues xarxes estan interconnectades en
alta i el fet de gestionar les xarxes de cada nucli de forma independent i/o amb concessionàries
independents podria comportar i/o dificultar la seva gestió, alhora que unificar-los dona a lloc
que la gestió sigui més eficient tant a nivell tècnic com econòmic.
SEGON. A tenor que ens trobem davant un servei bàsic dita resolució tindrà efecte a partir de 1
de juny de 2019, moment en que es preveu que s’hauria iniciar l’execució del nou contracte de
concessió del servei d’abastament d’aigua dels nuclis de Vallcanera i Les Comas, o en aquell
moment en que aquest nou contracte sigui efectiu i executiu.
TERCER.- Revertir a l'Ajuntament les instal·lacions efectes al servei, en el moment de la
resolució efectiva del contracte.
Establir el valor de les inversions pendents d’amortitzar que s’hauran d’indemnitzar a
Abastament d’Aigua del Tordera per import de 27.431,89 € (sense IVA), import que percebrà
en el moment de la resolució efectiva del contracte.
QUART. Aprovar la determinació dels danys i perjudicis causats al contractista als efectes del
lucre cessant per import de 5.877,18€, import que es podrà veure modificat a raó de la data real i
efectiva de resolució del contracte, moment en que es deixi de prestar el servei per part
d’Abastaments d’Aigua del Tordera, S.L.
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Aquest acord resta condicionat a l’efectiva disponibilitat de l’import establert a l’aprovació
definitiva de la modificació pressupostària expedient número 1/2019.
CINQUÈ. Notificar als interessats als efectes oportuns.

Votació :
Sis vots a favor d’ICV-EUiA-E i IDS-MES-IdSELVA, i sis vots en contra de CAPGIREM
SILS-CUP-PA i PDeCAT.

Es repeteix la votació, donant el mateix resultat.
Aquest acord resta aprovat amb el vot de qualitat de l’Alcalde.
------------------

8.- Modificació de la Plantilla de Personal
Fets
En data de 14 de gener de 2019 es va iniciar per Provisió d'Alcaldia expedient per dur a terme la
modificació de la plantilla de personal aprovada per acord del Ple de data de 29 de novembre de
2018.
En dates de 14 i 16 de gener de 2019 Secretaria i el cap de la policia local, respectivament, van
emetre informe en el qual es detallaven les places que s'han de crear.
En data de 16 de gener de 2019 Secretaria emet informe.
Fonaments de dret
La legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 28 i següents del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la
refosa en un text únic de la Llei de la funció pública de l'administració de la Generalitat de
Catalunya.
— L'article 283 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— Els articles 25 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
— Els articles 31 i següents i 69 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic,
aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
— Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local.
— Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
— L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
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— Els articles 61 a 64 del Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre
— El Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels
funcionaris d'Administració Local.
La Comissió informativa general del 29 de gener de 2019 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal municipal que té per
objecte la creació de les següents places:
1. Denominació: Agent de la Policia Local
Adscripció: Serveis Especials
Grup: C-2
Titulació acadèmica requerida: ESO o equivalent
Forma de provisió: Concurs oposició lliure
Complement de destinació:17
2. Denominació: Auxiliar de Gestió Administrativa
Adscripció: Serveis Generals
Grup: C- 2
Titulació acadèmica requerida: ESO o equivalent
Forma de provisió: Concurs oposició lliure
Complement de destinació: 16
SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de quinze dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província perquè els interessats puguin examinar l'expedient i
presentar les reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut aquest termini, si no s'han
presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial.

Votació :
Per sis vots a favor d’ICV-EUiA-E i IDS-MES-IdSELVA, dos abstencions de CAPGIREM
SILS-CUP-PA, i quatre vots en contra del PDeCAT, s’aprova aquest acord.
------------------

9.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball. General 2019/73
Considerant que cal modificar i reestructurar els serveis municipals es fa necessari adequar la
Relació de Llocs de Treball existent en la seva organització.

11

Considerant que de conformitat amb la Provisió d'Alcaldia de data 14 de gener de 2019, a la
mateixa data va ser emès informe de Secretaria referent al procediment a seguir i a la legislació
aplicable en el procediment de modificació de la Relació de Llocs de Treball.
Considerant que en data de 16 de gener de 2019 es va reunir la Mesa General de Negociació
Comuna adoptant el següent acord en relació a la modificació de la Relació de Llocs de treball:
“4.- Modificació de la Plantilla de Personal i de la Relació de Llos de Treball
Per part dels representants de la corporació es posa de manifest que atesa la necessitat de
modificar i de reestructurar serveis que presta la corporació es fa necessari la modificació
puntual de la Relació dels Llocs de Treball i de la Plantilla de Personal de la corporació
(expedients 2019/73 i 2019/70) amb la inclusió dels següents llocs:
1. Denominació: Agent de la Policia Local
Característiques essencials: Personal funcionari.
Funcions: Les assenyalades a la fitxa descriptiva del lloc de treball d’Agent de la Policia Local.
Requisits exigits: pertànyer a l’Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials,
Classe Policia Local.
Grup: C-2.
Titulació acadèmica requerida: ESO o equivalent.
Forma de provisió: Concurs oposició lliure.
Complement de destinació:17.
Complement específic: Puntuació segons l’expedient de valoració de la Relació de Llocs de
Treball aprovat pel Ple de la corporació en data de 3 de febrer de 2017.
2. Denominació: Auxiliar de Gestió Administrativa
Característiques essencials: Personal funcionari.
Funcions: Les assenyalades a la fitxa descriptiva del lloc de treball d’Auxiliar de Gestió
Administrativa.
Requisits exigits: pertànyer a l’Escala d’Administració General, Subescala Auxiliar.
Grup: C- 2
Titulació acadèmica requerida: ESO o equivalent
Forma de provisió: Concurs oposició lliure
Complement de destinació: 16
Complement específic: Puntuació segons l’expedient de valoració de la Relació de Llocs de
Treball aprovat pel Ple de la corporació en data de 3 de febrer de 2017.
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La qual cosa comportarà la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació d’enguany.
A la vista de la qüestió plantejada s’acorda per unanimitat l’aprovació de la proposta
plantejada.
L’eficàcia d’aquest acord resta condicionada a l’aprovació del mateix pel Ple de la
corporació.”
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'informe de Secretaria de data 17 de gener de
2019.

La Comissió informativa general del 29 de gener de 2019 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball d'aquest
ajuntament amb el text que figura en l'expedient.
SEGON. Exposar al públic l'esmentada modificació de la Relació de Llocs de Treball durant el
termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de publicació del corresponent anunci
en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-la i
presentar reclamacions davant el Ple. La modificació de la relació de llocs de treball es
considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.
TERCER. Una vegada aprovada definitivament la modificació, la Relació de Llocs de Treball
es publicarà íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial
de la Província, i es remetrà una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat.

Votació :
Per sis vots a favor d’ICV-EUiA-E i IDS-MES-IdSELVA, dos abstencions de CAPGIREM
SILS-CUP-PA, i quatre vots en contra del PDeCAT, s’aprova aquest acord.
------------------

MOCIONS

10.- Moció del grup de govern: Adhesió xarxa territorial comarques gironines de
l'Aliança Educació 360
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La Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya
i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’Aliança Educació 360
L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors oportunitats
educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els seus
aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els diversos àmbits educatius. Es
proposa que l’accés a noves oportunitats educatives es faci amb equitat, sense exclusions, i que
cada persona construeixi el seu propi itinerari vital.
L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatius, entitats del
lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya així com centres de recerca,
organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la innovació educativa.
La Xarxa Territorial de Comarques Gironines de l’Aliança Educació 360 ha realitzat una crida a
la participació dels ens locals de la demarcació de Girona en l’Aliança, fixant com a criteris per
a la seva adhesió que els ens locals assumeixin expressament tant el manifest com els
compromisos dels participants en l’Aliança, es comprometin al desenvolupament d’iniciatives
d’Educació 360 al propi territori i nomenin representants polítics i tècnics per a les tasques
d’interlocució amb l’Aliança Educació 360.
La Comissió informativa general del 29 de gener de 2019 va dictaminar favorablement.
La Comissió Informativa General podria proposar al Ple l’adopció del següent:
Primer. Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360 assumint el manifest i el document de
compromisos dels participants proposats per l’Aliança publicats a la web www.educacio360.cat
Segon. Promoure el desenvolupament de projectes d’Educació 360 al nostre municipi
Tercer. Traslladar aquest acord a la Direcció de l’Aliança Educació 360, juntament amb el nom
d’un representant polític i un referent tècnic que actuïn com a interlocutors amb els responsables
de l’Aliança Educació 360.

Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord.
-----------------Per sis vots a favor d’ICV-EUiA-E i IDS-MES-IdSELVA, i sis vots en contra de CAPGIREM
SILS-CUP-PA i PDeCAT, es vota tractar l’assumpte no inclòs dins de l’ordre del dia relatiu a:
Moció del grup de govern per exigir major seguretat al nostre municipi.

Es repeteix la votació, donant el mateix resultat.
Atès que l’article 86 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) diu que és necessari
declarar la urgència d’un assumpte no inclòs en l’ordre del dia amb el vot favorable de
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la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, es retira la
moció presentada.
------------------

11.- PRECS 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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