ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2019/3
Caràcter :
Lloc :

EXTRAORDINÀRIA
Sala d´actes

Data :
30/04/2019
Horari : De 19:30 a 20:00 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
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

Alcalde president
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Tinent d’alcalde
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
Regidor no adscrit
ICV-EUiA-E

Secretari
Interventora

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
--------------

1.- Aprovació de l'aplicació de la totalitat del complement per incapacitat
transitòria i la jornada laboral de 35 hores.
Fets :
En data 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.
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En data 9 de desembre de 2010 el Ple de la corporació va aprovar el Conveni col·lectiu del
personal laboral de l’Ajuntament de Sils pel període 2010-2012.
En data 30 d’octubre de 2012 el ple de la corporació aprova complementar parcialment les
prestacions que percebrà el personal funcionari i laboral al servei de la corporació en concepte
d’incapacitat temporal.
En data 4 d’octubre de 2018 el ple aprova la modificació de l’acord regulador de condicions de
treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Sils per als anys 2009-2010.
En data 4 d’octubre de 2018 el ple aprova la modificació del conveni col·lectiu de treball del
personal laboral de l’Ajuntament de Sils per a període 2010-2012.
En data 14 de gener de 2019 s’incoa l’expedient per la modificació de la jornada laboral de tot
el personal al servei de la corporació.
En data 14 i 16 de gener el secretari i la interventora emeten informe corresponent.
La Mesa General de Negociació Comuna, acta núm. 1/2019 de data 16 de gener d’enguany, va
adoptar l’acord per unanimitat els següents acords:
 Aplicació de la totalitat del complement per incapacitat transitòria: ‘’..la corporació
complementarà als seus empleats públics el 100% de les retribucions brutes durant tot el
període d’incapacitat temporal sigui per malaltia comuna o sigui per malaltia
professional o accident de treball.’’
 Aplicació de la jornada laboral de 35 hores setmanals: ‘’...la corporació aplicarà una
jornada laboral ordinària de 35 hores setmanals.’’

Fonaments de dret :
 Disposició addicional 54 i 144 de la llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals
de l’estat per l’any 2018.
 Article 37.1.m del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 Article 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Regim Local.

La Comissió Informativa General del 29 d’abril de 2019 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
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Primer.- Complementar als empleats públics de la corporació amb el 100% de les retribucions
brutes durant tot el període d’incapacitat temporal sigui per malaltia comuna o sigui per malaltia
professional o accident de treball.
Segon.- Modificar l’article 11.1 ‘’jornada laboral’’ de l’Acord del Personal Funcionari de
l’Ajuntament de Sils, que restarà redactat de la següent manera: ‘’La jornada setmanal ordinària
de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Sils és de 35 hores.’’
Tercer.- Modificar l’article 11.1 ‘’jornada laboral’’ del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral
de l’Ajuntament de Sils, que restarà redactat de la següent manera: ‘’ La jornada setmanal
ordinària de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Sils és de 35 hores.’’

Votació :
Per unanimitat de tots els membres s’aprova aquest acord.
------------------

2.- Aprovació protocol d’intencions constitució dret de superfície a favor de
l’entitat cooperativa Sostre Cívic. Exp. 2019/722
Fets:
Vist el Protocol d’intencions per a la constitució d’un dret de superfície sobre la parcel·la
ubicada al C/ Sant Isidre amb referència cadastral núm. 8297506DG7289N0001UA, a favor de
l’entitat cooperativa, sense ànim de lucre, denominada Sostre Cívic, SCCL, amb l’objecte que la
dita entitat hi promocioni, construeixi, i gestioni, un edifici d’habitatges en règim cooperatiu de
cessió d’ús.
Vist l’informe jurídic de data 18 d’abril de 2019, que obra a l’expedient.
Atès que amb aquesta fórmula, ambdues parts contribueixen a incrementar el parc d’habitatges
destinat a polítiques socials, per tal de cobrir les necessitats no ateses suficientment pel mercat
respecte les ciutadanes i ciutadans de la població, d’acord amb un model emparat en els
principis de l’economia social i solidària.

La Comissió Informativa General del 29 d’abril de 2019 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
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ACORD
Primer.- Aprovar el Protocol d’intencions per a la constitució d’un dret de superfície, a
favor de l’entitat cooperativa denominada Sostre Cívic, SCCL.
Segon.- Notificar la resolució presa a l’entitat cooperativa denominada Sostre Cívic,
SCCL.
Votació :
Per unanimitat de tots els membres s’aprova aquest acord.
------------------

3.- Aprovació inicial "Projecte executiu obertura i manteniment franges
perimetrals de prevenció, parcel·les interiors i zones verdes. Exp. 2015/977
Fets:
La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, finances i del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments.
El Ple de la corporació de data 26 de gener de 2017 va aprovar definitivament el plànol de
delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals.
En data 26 de març de 2019 i amb Registre general d’entrada número 2019/1644 la Diputació de
Girona ha presentat el “Projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals
de prevenció, de les parcel·les interior i zones verdes” dins el Pla de Serveis en Matèria de
Prevenció d’Incendis del Servei de Medi Ambient.
Informe dels serveis tècnics municipals i de secretaria.
Fonaments de dret:
Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Article 52 del decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i Règim
Local de Catalunya

La Comissió Informativa General del 29 d’abril de 2019 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
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ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges
perimetrals de prevenció, de les parcel·les interior i zones verdes”.
Segon.- Conseqüentment, el plànol de delimitació aprovat definitivament per l’ajuntament de
Sils en data 26 de gener de 2017 queda modificat, pel que fa al traçat dels polígons obligats
situats en terreny urbà, d’acord amb el projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges
perimetrals de prevenció, de la parcel·les interiors i zones verdes del municipi de 2019, el qual
presenta un major ajust i detall.
Tercer.- Sotmetre el projecte a informació pública durant el període de trenta dies mitjançant
anunci al tauler d’edictes, a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
Quart.- L’acord inicial esdevindrà definitivament aprovat, si transcorregut aquest termini no
s’ha presentat cap reclamació, d’acord amb l’establert en l’article 38 del Decret 179/1995 de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.

Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, PDeCAT, IDS-MES-IdSELVA i el regidor no
adscrit, i dos abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA, s’aprova aquest acord.
------------------

4.- Ratificació acord dissolució i liquidació d'associació ens local CILMA. Exp.
2019/734
Fets:
El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES
DE GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest ajuntament, ha
comunicat que la seva Assemblea Extraordinària ha aprovat, en data 14 de març de 2019, un
acord de dissolució i liquidació de l’entitat, amb efectes econòmics i administratius de 31 de
desembre de 2019, i sol·licita que l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i aprovació del
Ple de tots els seus membres, per a la seva ratificació.
En els darrers anys, i degut al context econòmic global, s’ha anat produint un procés de
racionalització i redimensionament dels ens locals i de tots els organismes que formen part,
directament o indirecta, del seu sector públic. A partir de les lleis de sostenibilitat financera de
2012 i de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local de 2013, el CILMA va quedar
adscrit al sector públic de la Diputació de Girona, ens que n’aporta gran part del pressupost i
que ha assumit així el control financer i la supervisió última de la seva activitat.
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Més recentment, en ocasió dels informes de control financer que elabora la Diputació de
Girona, s’han efectuat recomanacions en el sentit de transformar la figura jurídica del CILMA,
atesa la inconveniència de la forma d’associació de municipis per a la prestació de serveis
destinats als ens locals.
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 38) preveuen que la dissolució l’ha d’acordar
l’Assemblea General, convocada expressament per a aquest fi, i que l’acord requerirà el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres, i haurà de ser ratificat pel Ple de
cadascun dels ens locals.
L’article 15 del Decret 110/1996 preveu, per al supòsit de dissolució, que cal seguir els
mateixos tràmits que per a la creació, és a dir, aprovació d’un acord per majoria absoluta de tots
els ens locals que en són membres.

La Comissió Informativa General del 2019 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Ratificar l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals “Consell
d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines”, amb efectes econòmics i
administratius de 31 de desembre de 2019, aprovat per la seva Assemblea Extraordinària en
sessió de 14 de març de 2019.
Segon.- Acceptar les mesures de liquidació adoptades en l’esmentat acord de dissolució pel que
fa al destí del patrimoni, al romanent econòmic, i al personal del CILMA.
Tercer.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents:
a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord de
dissolució i liquidació, una vegada es compti amb els acords de ratificació de
tots els ens associats.
b) Remissió de l’acord de dissolució i liquidació a la Direcció General
d'Administració Local, als efectes de constància en el Registre d'organitzacions
associatives d'ens locals
Quart.- No efectuar el nomenament de representant d’aquest ajuntament al CILMA un cop es
renovi la corporació en les properes eleccions locals, atesa la proximitat de la data efectiva de la
seva dissolució.
Cinquè.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que constitueixi un òrgan consultiu en matèria de
medi ambient i sostenibilitat, com a instrument de participació i col·laboració dels ens locals de
la demarcació en la definició de les polítiques ambientals competència de la Diputació.
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Votació :
Per nou vots a favor d’ICV-EUiA-E, CAPGIREM SILS-CUP-PA, IDS-MES-IdSELVA i
del regidor no adscrit, i quatre abstencions de PDeCAT, s’aprova aquest acord.
------------------

5.- Sorteig membres meses electorals Eleccions Municipals i al Parlament Europeu
del 26 de maig de 2019. Exp. 2019/641
-Es realitza el sorteig dels membres de les meses electorals per les Eleccions Municipals
i al Parlament Europeu del 26 de maig de 2019, el resultat del qual figura en l’expedient
del Ple.

S’acorda:
En el supòsit d’impossibilitat de notificació o, que es presentin al·legacions contra els
nomenaments i siguin acceptades per la Junta Electoral de Zona, es nomenarà al següent
del sorteig efectuat en data d’avui i que figura en la base de dades del programa
d’eleccions.
------------------

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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