ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2015/2
Caràcter :
Lloc :

EXTRAORDINÀRIA
Sala d´actes

05/03/2015
Data :
Horari : de 19:30 a 20:15 hores.

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva
Joan Cot Porcell
Andreu Arredondo Rodríguez
Maria José López Ruiz
Maria Mercè Pascual Fontanils
Carles Taberner Morell
Maria Dolores Jurado Garcia
Julio García Gonell
Alejandro Sierra Iglesias
Jorge Jaldón Joan

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

Absents :
Manuel Estany Tello
Alberto Miralles Güell
Margarita Montes Giménez

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

IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
AMS-AM
CiU
P.P.

Secretari
Interventora

Regidor
Regidor
Regidora

AMS-AM
ICV-EUiA-E
UPS-FIC

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1. ACTA
Es sotmet a votació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 29/1/2015, resultant
aprovada per resultant aprovada per nou vots a favor del P.P., AMS-AM i IdS-PSC-

PM, i una abstenció de CiU.
-------------COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :
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2.- Aprovació modificació bases beques per estudis. Exp. 2015/159
Proposta de la Regidoria de Joventut, serveis socials i salut.
Identif icació Expedient: Modificació bases beques per estudis (2015)
PG Am 2015 /159 General 2015/263
Fets:
Atesa les bases específiques per a la concessió de subvencions en matèria de beques per estudis.
Atès que s’ha considerat convenient per aquesta Alcaldia efectuar la modificació de les bases de
beques per estudis per tal de regular de forma òptima la justificació i pagament de les
subvencions atorgades.
Atès l’informe de Secretaria emès en data 25 de febrer de 2015, en el que s’indica la legislació
aplicable i el procediment a seguir per a convocar i concedir les subvencions.
Atès l’informe d’Intervenció sobre l’existència de crèdit per a l’atenció de la despesa derivada
de la concessió de les citades subvencions.

Fonaments de dret:
Article 23 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Articles 118 i següents del ROAS.
Articles 22.2d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
La Comissió informativa general del 3 de març de 2015 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases de beques per estudis (2015), d’acord
amb la redacció que a continuació es recull:
“Article 3.- Anualment, si es considera convenient, i prèvia consignació pressupostària, la
Junta de Govern Local aprovarà una convocatòria per concórrer als ajuts per aquest concepte
en aquell exercici.
Aquesta convocatòria es publicarà a la pàgina web del municipi de Sils, en el tauler d’anuncis
de la corporació i altres mitjans que permetin la major difusió.
CAPÍTOL VIII – JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE L’AJUT
Article 15- Una vegada atorgat l’ajut, el beneficiari sol·licitarà el pagament presentant la
següent documentació:
•

Ajuts no universitaris:
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1. Document acreditatiu del centre escolar d’estar al corrent de pagament.
2. Documentació acreditativa de les despeses efectuades que com a mínim
cobreixin la quantitat subvencionada, pels següents conceptes: llibres,
material, equipament i activitats escolars.
•

Ajuts universitaris:
1. Resguard acreditatiu del pagament de la matrícula.
2. En cas que l’ajut sigui superior al cost de la matrícula es podrà justificar amb
altres despeses en concepte de material, transport i altres despeses que siguin
necessàries.

Article 16.- La data límit per justificar i sol·licitar el pagament de l’ajut serà com a màxim el
31 de gener de l’exercici següent.
No s’atorgarà una nova subvenció pel mateix concepte, si abans no s’ha justificat la concedida
anteriorment.
El pagament de l’ajut serà tramitat un cop s’hagi verificat la justificació de la subvenció i sigui
aprovada per l’Alcaldia. “
Segon.- Sotmetre a informació pública per un termini de 20 dies l’expedient corresponent, en
compliment del que disposa l’Article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals aprovat pel Decret 179/1995. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat
reclamacions i/o al·legacions, l’acord esdevindrà definitivament aprovat.
La publicació es realitzarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona fent referència
d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
També es publicaran en el tauler d’anuncis, web municipal i a través dels mitjans i llocs que té
estipulats la corporació; simultàniament, es publicarà l’annex de les bases aprovades.

Debat :
Julio Garcia (AMS-AM): entén que la modificació de les bases pot suposar una certa
discriminació per diverses raons: vergonya, manca de recursos en l’economia familiar, etc.
De la informació obtinguda en la última comissió informativa general, es va posar de manifest
que la despesa que suposa reclamar la quantitat no justificada seria molt superior al propi ajut
atorgat i vol saber la quantificació del cost que suposa aquest seguiment.
Alcalde (IdS-PSC-PM): informa que la despesa és l’ordinària que pot originar el tràmit de
devolució per incompliment de la justificació de diners públics i que es resumeix en costos
administratius i de publicació.
Julio Garcia (AMS-AM): reitera l’argument, entén que és subjectiu i pregunta si estan
quantificats aquests costos.
Alcalde (IdS-PSC-PM): les beques no s’atorguen ni es reclamen, en cas d’incompliment, en
funció de les despesa que això pot provocar; els diners públics s’han de justificar, ja sigui per
10 € o per quantitats superiors.
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Julio Garcia (AMS-AM): insisteix en què vol conèixer la valoració que suposa aquesta despesa i
reitera que aquest canvi de normativa pot suposar una discriminació ja que primer s’ha de fer la
despesa i després justificar-la.
Mari Mercè Pascual (IdS-PSC-PM): són poques les famílies que no han justificat els fons
rebuts, un número aproximat de 10, però això comporta tot un treball de trucades, invertint
hores de serveis administratius, serveis socials, etc. que es pot solucionar amb la modificació de
les bases que es presenten; és a dir, una vegada atorgat l’ajut justificat, el cobrament es pot fer
d’una forma més àgil.
Cal assenyalar que totes les famílies que no puguin avançar els diners, previ informe dels
serveis socials, l’ajuntament avançarà una bestreta a compte de l’ajut; amb la qual cosa, el
problema es resol.

Votació :
Per nou vots a favor del P.P., CiU, i IdS-PSC-PM, i un vot en contra d’AMS-AM,
s’aprova aquest acord.
--------------

3.- Aprovació bases reguladores concessió incentius empreses i nous emprenedors.
Exp. 2015/160
Proposta de la Regidoria de Joventut, serveis socials i salut.
Identif icació Expedient: Bases reguladores concessió incentius empreses i nous
emprenedors
PG B 2015 /160 General 2015/264
Fets:
Atesa les bases específiques per a la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors
per a la promoció de l’ocupació al municipi de Sils.
Atès que s’ha considerat convenient la convocatòria i concessió de les citades subvencions per
tal d’incentivar la creació de llocs de treball al municipi de Sils, dins els límits establerts en els
pressupostos municipals, a favor de les empreses que incrementin el nombre de treballadors de
la seva plantilla amb residència al municipi de Sils; s’estableix també un sistema d’incentius a la
promoció de l’emprenedoria i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses al
municipi de Sils.
Atès l’informe de Secretaria emès en data 24 de febrer de 2015, en el que s’indica la legislació
aplicable i el procediment a seguir per a convocar i concedir les subvencions.
Atès l’informe d’Intervenció sobre l’existència de crèdit per a l’atenció de la despesa derivada
de la concessió de les citades subvencions.

Fonaments de dret:
Article 23 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Articles 118 i següents del ROAS.
Articles 22.2d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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La Comissió informativa general del 3 de març de 2015 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió d’incentius a les
empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació al municipi de Sils.
Segon.- Sotmetre a informació pública per un termini de 20 dies l’expedient corresponent, en
compliment del que disposa l’Article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals aprovat pel Decret 179/1995. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat
reclamacions i/o al·legacions, l’acord esdevindrà definitivament aprovat.
La publicació es realitzarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona fent referència
d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
També es publicaran en el tauler d’anuncis, web municipal i a través dels mitjans i llocs que té
estipulats la corporació. Simultàniament, es publicarà l’annex de les bases aprovades i s’obrirà
la corresponent convocatòria; si bé, condicionada al resultat del tràmit d’informació pública.

Debat :
Jorge Jaldón (P.P.): té entès que una iniciativa com aquesta es va fer a Hostalric i pregunta si
tenen informació dels resultats obtinguts.
Maria Mercè Pascual (IdS-PSC-PM): té coneixement que s’ha fet a Riells i Viabrea encara que
no en les mateixes condicions que planteja aquesta proposta ja que té entès que a Riells i
Viabrea era a través de convenis amb les empreses i si és d’interès, pot demanar informació al
respecte.
Julio García (AMS-AM): manifesta que troba molt adequada la proposta que es planteja; entre
d’altres, la promoció de l’ocupació en franges d’edat superiors als 40 anys; però entén que la
partida pressupostària prevista en la quantitat de 12.000€ és insuficient i més amb el superàvit
obtingut el passat any, més de 350.000€.
Maria Mercè Pascual (AMS-AM): aquest projecte és de nova implantació i primer cal veure
l’èxit i l’acceptació que té, i després sempre es pot ampliar.
Alcalde (IdS-PSC-PM): vol aclarir que no té res a veure el superàvit o romanent obtingut el
passat any amb la quantitat que en el pressupost es va assignar.
Ratifica les manifestacions de la Regidoria, en el sentit de que dependrà de l’èxit d’aquesta
iniciativa, l’ampliació de la consignació prevista pressupostàriament.

Votació :
Per unanimitat dels deu membres presents s’aprova aquest acord.
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--------------

4.- Manifest 8 de març de 2015 - Dia Internacional de les Dones. Exp. 2015/178
Proposta de la Regidoria de Joventut, serveis socials i salut.
Identif icació Expedient: Manifest 8 de març de 2015 . Dia Internacional de les Dones
PG B 2015 /178 General 2015/296
Fets:
Com en anys anteriors, un cop més aquest 8 de març, dia internacional de la dona, cal reclamar
la justícia i la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
La Federació de Municipis de Catalunya ha elaborat un Manifest per aquest any 2015.

La Comissió informativa general del 3 de març va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Donar suport al Manifest 8 de març de 2015, Dia Internacional de les dones, “El món
local mou fitxa”, següent:
“Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el món fem sentir
la nostra veu per tal de recordar que la lluita per la igualtat entre els homes i les dones és una
lluita quotidiana i constant, que ve de lluny i que encara té molt camí per recórrer.
El 8 de març recordem aquelles que ens han precedit, aquelles que han lluitat pels drets bàsics
dels que gaudim avui, dones anònimes com les treballadores de la Cotton de Nova York, les
sufragistes de Sèneca Falls o les mestres de la 2a República. I dones que s'han significat en la
vida pública, social, cultural o política creant referents i ampliant els horitzons i les
oportunitats de totes: Francesca Bonnemaison, Virginia Wolf, Marie Curie, Caterina Albert
(amb el pseudònim de Víctor Català), Maria Mercè Marçal, Margarida Xirgu, Victòria Kent,
Frederica Montseny, Carme Karr i tantes altres.
Però cal seguir avançant i consolidar les fites aconseguides en l'espai públic i en el privat, a
casa i al carrer. I encoratjar-nos a no renunciar als drets que garanteixen les nostres llibertats,
com el dret al propi cos. Tot just fa un any, omplíem les places i els carrers sota l'amenaça d'un
retrocés de més de 40 anys respecte dels nostres drets reproductius i sexuals, davant la
proposta de reforma de llei de l'avortament. Avui, la reforma està aturada i les dones podem
decidir lliurement sobre la nostra maternitat.
La nostra, dèiem, és una lluita quotidiana amb dos escenaris imprescindibles: el públic i el
privat. Malgrat els importants canvis que s'han produït al llarg del segle XX al nostre país, la
situació de les dones al mercat de treball continua estant marcada per la desigualtat i per la
doble presència de les dones. Mentre les dones s'han anat incorporant al treball productiu, a la
feina remunerada, la major part dels homes no han assumit com a pròpies les tasques de cura
ni les tasques de sosteniment de les llars.
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Recordem que el treball domèstics, el treball invisible, no remunerat i realitzat principalment
per les dones, significa aproximadament un 40% del PIB català.
Només si ens responsabilitzem entre totes i tots del sosteniment de la vida, de la cura dels més
petits i dels més grans, del treball quotidià de totes les llars; només si trenquem la lògica de la
plena disponibilitat laboral dels homes i de les dobles i triples jornades de les dones; només si
repartim els temps i els treballs serà possible la igualtat entre dones i homes a la vida pública,
a la política, al món associatiu, a l'escena cultural o al mercat de treball. Cal fer un gir, doncs,
i cal moure fitxa des de les nostres vides quotidianes per tal de transformar els nostres pobles i
ciutats.
Apostem doncs, des totes les institucions, des dels agents econòmics i socials, i des de la
societat civil per garantir els drets bàsics de les dones i per avançar en la coeducació i la
coresponsabilitat entre homes i dones. Apostem, totes i tots, per impulsar un canvi cultural que
ens porti a establir unes relacions entre homes i dones lliures de violències i de dominació, unes
relacions que ens permetin créixer en igualtat i llibertat. Comprometem-nos, doncs, i avancem
des la complicitat cap a la construcció de pobles i ciutats més justos i solidaris.”
Segon.- Donar a conèixer aquest manifest a través dels mitjans i actes habituals.

Votació :
Per unanimitat dels deu membres presents s’aprova aquest acord.
--------------

5.- Aprovació Pla Pressupostari a mig termini (2015-2018)
Proposta de la regidoria d’Hisenda i Esports
Identificació de l’expedient : Aprovació Pla Pressupostari a mig termini anys 2015-2018
P.G.: 2015/172
Fets:
- El Ple de l’Ajuntament en data 9 de desembre de 2014 va aprovar el pressupost per a 2015.
- L’article 29 LOEPSF estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla
pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i
mitjançant el qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius
d’estabilitat pressupostària i de deute pública.
- El marc pressupostari si no es va incloure en l’aprovació del pressupost de 2015, s’ha
d’aprovar abans del 15 de març de 2015.
Fonaments de dret:
- Article 29 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
- Article 6 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per les quals es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

La Comissió informativa general del 3 de març de 2015 va dictaminar favorablement.
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar el pla pressupostari (2015-2018) que garanteix una programació coherent
amb els objectius d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera:
ESTAT D'INGRESSOS
Denominació
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
INGRESSOS CORRENTS
Alienació d'Inversions
Transferències de capital
INGRESSOS DE CAPITAL
INGRESSOS NO FINANCERS
Actios financers
Passius financers
INGRESSOS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

2015
1.975.000,00
35.000,00
856.215,00
1.392.375,32
57.039,97
4.315.630,29
0,00
131.663,85
131.663,85
4.447.294,14
0,00
0,00
0,00
4.447.294,14

2016
2.056.200,00
50.000,00
875.000,00
1.420.000,00
57.000,00
4.458.200,00
0,00
52.000,00
52.000,00
4.510.200,00
0,00
0,00
0,00
4.510.200,00

2017
2.096.100,00
50.000,00
880.000,00
1.448.400,00
57.000,00
4.531.500,00
0,00
52.000,00
52.000,00
4.583.500,00
0,00
0,00
0,00
4.583.500,00

2018
2.137.000,00
50.000,00
885.000,00
1.477.000,00
57.000,00
4.606.000,00
0,00
52.000,00
52.000,00
4.658.000,00
0,00
0,00
0,00
4.658.000,00

ESTAT DE DESPESES
Denominació
2015
Despeses de personal
1.598.834,47
Béns corrents i serveis
1.743.290,00
Despeses financeres
39.778,14
Interessos préstecs formalitzats 33.278,14
Despeses financeres ajustades 6.500,00
Transferències corrents
364.418,65
Fons de contingència
5.000,00
DESPESES CORRENTS
3.718.043,12
Inversions reals
542.983,84
Transferències de capital
0,00
DESPESES DE CAPITAL
542.983,84
DESPESES NO FINANCERES 4.261.026,96
Actius financers
0,00
Passius financers
152.989,04
DESPESES FINANCERES
152.989,04
TOTAL DESPESES
4.447.294,14

2016
1.614.000,00
1.850.000,00
33.000,00
33.000,00
0,00
375.000,00
20.000,00
3.859.000,00
465.000,00
0,00
465.000,00
4.324.000,00
0,00
153.200,00
153.200,00
4.510.200,00

2017
1.630.000,00
1.914.750,00
33.000,00
33.000,00
0,00
386.250,00
20.000,00
3.951.000,00
446.000,00
0,00
446.000,00
4.397.000,00
0,00
153.500,00
153.500,00
4.583.500,00

2018
1.646.000,00
1.982.000,00
33.000,00
33.000,00
0,00
398.000,00
20.000,00
4.046.000,00
425.000,00
0,00
425.000,00
4.471.000,00
0,00
154.000,00
154.000,00
4.658.000,00

SEGON.- Trametre aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
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Votació :
Per vuit vots a favor del P.P. i IdS-PSC-PM, i dos abstencions de CiU i AMS-AM,
s’aprova aquest acord.
--------------

6.- Rectificació de l'Inventari de béns a 31/12/2014. PG 2015/152
Proposta de l’alcaldia
Identificació de l’expedient:
Rectificació de l’Inventari de béns i drets 31/12/2014
PG 2015/152.
Relació de fets:
Atès l'expedient que s'instrueix per a la rectificació anual de l'Inventari de béns i drets que
reflecteix les altes i baixes produïdes des de l'última revisió.
Atès que la corporació està obligada a practicar l'esmentada rectificació per tal de recollir i
valorar, dins del període indicat, els béns i drets que permetin conèixer l'estat actual i real del
seu patrimoni.
Vist l'informe emès pel secretari de la corporació.
Fonaments de dret:
Articles 222 i següents del Text refós 2/2003 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
Articles 102, 103, 105 i concordants del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d'octubre
Regles 67, 201 i següents de la Instrucció de comptabilitat per a l'administració local aprovada
per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 17 de juliol de 1990.
La Comissió informativa general del 3 de març de 2015 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER.- Aprovar la rectificació de l'Inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament, referit a
31 de desembre de 2014, l'import de la qual es fixa en 28.481.562,79 € en incorporar-hi les altes
i millores que ascendeixen a 698.310,32 €, treure-hi les baixes que ascendeixen a 58.695,45 € i
treure-hi l’amortització acumulada a 31/12/2014 que ascendeix a 3.776.672,11 €.
SEGON.- Trametre una còpia de la rectificació de l'inventari anteriorment aprovada,
autoritzada pel secretari de la corporació i amb el vist-i-plau de l'alcalde, al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, així com a l'Administració de l'Estat.
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Votació :
Per vuit vots a favor del P.P. i IdS-PSC-PM, i dos abstencions de CiU i AMS-AM,
s’aprova aquest acord.
--------------

7.- Resolució contracte de serveis empresa A.J. RUZ. S.L.
Proposta de l’Alcaldia
Identif icació Expedient: Resolució contracte de serveis A.J. RUZ
PG Am 2015 /21 General 2015/24
Fets:
El Ple extraordinari de data 8 de juny de 2011 va adoptar l’acord d’adjudicació del servei de
recollida d’escombraries, residus i neteja viària a l’empresa A.J. RUZ S.L.
En data 16 d’octubre de 2014, la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
presenta escrit comunicant que el sindicat Federació de Serveis Privats – Comissions Obreres
(FSP-CCOO) ha convocat una vaga pel dia 17 d’octubre de 2014 a l’empresa A.J. RUZ S.L.
El sindicat FSP-CCOO en data 23 de desembre de 2014 presenta escrits (Registre general
d’entrada núm. 3775 i 3777) en els que posen de manifest la vulneració de normes laborals per
part de l’empresa A.J. RUZ S.L. que poden ser objecte d’infracció i/o causa de resolució del
contracte subscrit per aquesta administració amb l’empresa adjudicatària del servei esmentat
anteriorment.
L’Alcaldia, el passat 9 de gener de 2015, requereix informe al secretari, havent-se emès aquest
informe el 12 de gener de 2015.
El Ple ordinari de data 29 de gener de 2015 acorda deixar aquest assumpte sobre la taula.

Fonaments de dret:
Article 223 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Real Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Plec de condicions reguladores del contracte aprovat pel ple de març del 2011.

La Comissió informativa general del 3 de març de 2015 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Desestimar la petició formulada per la FSP-CCOO relativa a la resolució del
contracte del servei de recollida d’escombraries, residus i neteja viària, i transport a l’abocador
subscrit per aquesta administració i l’empresa A.J. RUZ S.L., atès que no es donen cap de les
causes establertes en l’article 223 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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Segon.- Sol·licitar l’encàrrec de la gestió administrativa per la tramitació dels expedients
sancionadors que siguin procedents al Consell Comarcal de la Selva, relatius als criteris de
denúncia formulats per Comissions Obreres, Registre general d’entrades: 2014/3775,
2014/3777, 2015/72 i 2015/375, respectivament.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats.

Debat :
Julio García (AMS-AM): encara que legalment l’ajuntament no pugui rescindir el contracte amb
l’empresa A.J. RUZ, manifesta que aquesta empresa actua amb mala “praxis” amb els seus
treballadors, així ho ha corroborat una última sentència del Jutjat de Lo Social, i cal deixar
constància on correspongui perquè en una propera adjudicació es faci referència a això.
Una empresa que fa un abús dels seus treballadors no mereix realitzar un servei públic.

Votació :
Per vuit vots a favor del P.P. i IdS-PSC-PM, i dos abstencions de CiU i AMS-AM,

s’aprova aquest acord.
--------------

8.- Recepció servei de recollida d'escombraries, residus i neteja viària urbanització
King Park. Exp. 2015/168
Proposta de l’Alcaldia
Identif icació Expedient: Recepció servei de recollida residus i deixalles i neteja viaria
PG B 2015 /168 General 2015/277
Fets:
La zona urbana de King Park actualment està gestionada per la Junta de Compensació, que porta
el mateix nom, degudament inscrita en el registre d’entitats urbanístiques col·laboradores, i
pendent de recepció per l’ajuntament de Sils.
Atesa la petició de data 24 de febrer de 2015 i Registre general d’entrada núm. 2015/168 de la
Junta de Compensació de la Urbanització King Park de Sils, per que s’adopti l’acord, per part
d’aquesta corporació, de recepció del servei de recollida de residus i deixalles així com la neteja
viària.
L’Alcaldia en data 24 de febrer de 2015 sol·licita informe sobre la possibilitat de recepció d’un
dels serveis que actualment presta, “recollida de residus i deixalles, i neteja viària de la
urbanització”.
En data 25 i 26 de febrer de 2015 el Secretari i els Serveis Tècnics Municipals emeten l’informe
corresponent.

Fonaments de dret:
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
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Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Estimar la petició sol·licitada per la Junta de Compensació de King Park, recepcionant
el servei públic de recollida d’escombraries, residus i neteja viària.
Aquest servei es prestarà en condicions similars que en la resta de la població sense perjudici de
les seves especificitats.
Segon.- L’inici de la prestació del servei es realitzarà quan l’ajuntament formalitzi el nou
contracte, que presumiblement serà a partir de l’1 d’agost de 2015.
Tercer.- Aquest acord resta condicionat a la ratificació, per l’Assemblea de la Junta de
Compensació de King Park, de la sol·licitud de recepció del servei al què s’ha fet referència.
Quart.- L’ajuntament no es subrogarà a cap obligació derivada dels compromisos o contractes
que la Junta de Compensació hagi adquirit amb tercers en relació a aquest assumpte.

Votació :
Per unanimitat dels deu membres presents s’aprova aquest acord.
--------------

9.- Reposició lloc de treball agent de la Policia Local.PG 2015/171
Proposta de l’Alcaldia
Identificació de l’expedient:
Reposició lloc de treball agent de la Policia Local.
PG 2015/171
Atès que en data de 25 de febrer de 2015 es va emetre providència de l’Alcaldia, sol·licitant la
reposició d’una plaça vacant d’agent de la Policia Local que existeix actualment.
Atès que en data de 27 de febrer de 2015 es va emetre informe d’Intervenció justificant el
compliment dels requisits previs per a la seva autorització, adjuntant els informes corresponents.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l’informe de Secretaria de data 26 de febrer
de 2015, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa General, l’adopció del
següent,
La Comissió informativa general del 3 de març de 2015 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
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ACORD
PRIMER. Sol·licitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorització per a
la reposició d’una plaça vacant d’agent de la Policia Local.

SEGON. Trametre certificació de l’acord adoptat, juntament amb els informes sol·licitats, al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas als efectes oportuns.

Debat :
Jorge Jaldón (P.P.): pregunta si la persona que es nomeni, per aquest lloc de treball que es
pretén cobrir, haurà d’anar a l’escola de policia de Mollet i abonar-li les despeses que aquest
curs comporta.
Alcalde (IdS-PSC-PM): serà una plaça que es sotmetrà a la tramitació reglamentària per cobrirla a través dels procediments previstos per la llei que finalitzarà amb el període de pràctiques a
l’escola de policies i, a partir d’aquí, prestarà els seus serveis a Sils.

Votació :
Per unanimitat dels deu membres presents s’aprova aquest acord.
--------------

10.- Declaració lloc prioritari agent de la Policia Local. PG 2015/183.
Proposta de l’Alcaldia
Identificació de l’expedient
Declaració del lloc de treball d’agent de la Policia Local com a prioritari pel nomenament de
personal interí.
PG 2015/183.
Relació de fets
Vistes les necessitats urgents i inajornables que té aquest ajuntament per cobrir una plaça
d’agent de la Policia Local (personal funcionari interí) es necessita determinar com a prioritària
l’esmentada activitat al tractar-se d’un servei públic essencial per tal de dotar de personal
qualificat per tal de garantir la seguretat i el compliment de la normativa en el nostre municipi.
La Secretaria i la Intervenció han emès els informes preceptius.
Fonaments de dret:
Article 21 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’estat per a l’any
2015.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.
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La Comissió informativa general del 3 de març de 2015 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Considerar que existeixen necessitats urgents i inajornables que fan necessària la
contractació d’un agent de la Policia Local, com a personal funcionari interí, degut que aquest
servei es considera prioritari al tractar-se d’un servei públic essencial.
SEGON.- Autoritzar i procedir a l’inici del procés de selecció del personal esmentat a través
dels procediments legalment establerts.

Votació :
Per unanimitat dels deu membres presents s’aprova aquest acord.
--------------

11.- Aprovació annex text refós Pla Especial Urbanístic per a la implantació d'un
establiment de turisme rural al mas Can Riera.
Proposta de la regidoria de Règim Interior i Urbanisme.
Identificació de l’expedient : Instruments de Planejament Urbanístic 2014/1. Pla Especial
Urbanístic per a la implantació d'un establiment de turisme rural al mas Can Riera.
Fets :
En data 7 d’abril de 2014 la Junta de Govern Local va acordar :
“Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’un
establiment de turisme rural al mas Can Riera (Veïnat Vallcanera), formulat pel Sr. Pere
Pons Pratsevall en els termes que obren en l’expedient.
Segon.- Obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el
tauler d’edictes de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i
s’anunciarà, a més, en el Diari de Girona.
Tercer.- Conclosa la informació pública, remetre les al·legacions presentades als Serveis
Tècnics Municipals pel seu informe.
Quart.- Remetre còpia del projecte als organismes afectats, a fi de sol·licitar-los informe
per raó de les seves competències sectorials.”
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El projecte ha romàs exposat a informació pública mitjançant edictes al BOPG núm. 84 de data
5 de maig de 2014, periòdic de les comarques de Girona Diari de Girona de 30 d’abril
d’enguany, Web i tauler d’anuncis municipals, sense que s’hagin formalitzat al·legacions.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’Institut
Geològic de Catalunya, el Departament de Cultura, el Departament d’Empresa i Ocupació, la
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Girona i l’Agència Catalana de l’Aigua han emès informe per raó de
les seves competències sectorials.
En data 24 de juliol de 2014 el Ple de l’Ajuntament va acordar:
“Primer.- Aprovar provisionalment el projecte de Pla Especial Urbanístic per a la
implantació d’un establiment de turisme rural al mas Can Riera, formulat pel Sr. Pere
Pons Pratsevall.
Segon.- Trametre còpia del projecte i expedient, per duplicat exemplars, a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes de la seva aprovació definitiva”.
En data 5 de novembre de 2014 es va rebre acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona adoptat en sessió de data 10 d’octubre de 2014, pel qual aprova definitivament el Pla
especial per a implantació d’un establiment de turisme rural al mas Can Riera, però supeditant la
publicació i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós que incorpori les
prescripcions determinades.
S’ha redactat el corresponent text refós del Pla especial urbanístic per a implantació d’un
establiment de turisme rural al mas Can Riera.
En data 29 de gener de 2015 el Ple de l’Ajuntament va acordar:
“Primer.- Aprovar el text refós del Pla Especial urbanístic per a la implantació d’un
establiment de turisme rural al mas Can Riera, promogut pel Sr. Pere Pons Pratsevall, en
el que s’incorporen les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona de data 10 d’octubre de 2014.
Segon.- Elevar la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona perquè procedeixi a la seva publicació.”
En data 24 de febrer de 2015 l’interessat aporta un annex al projecte com a documentació
complementària del text refós aprovat relatiu al compliment de les determinacions d’Urbanisme.
Fonaments de Dret
Primer.- Son aplicables l’article 47.6, 67, 80 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
que aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i 51 del seu Reglament, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol.
Segon.- L’òrgan competent per la present resolució es el Ple de l’Ajuntament d’acord amb
l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya.

La Comissió informativa general del 3 de març de 2015 va dictaminar favorablement.
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Verificar l’annex al text refós presentat en data 24 de febrer de 2015 del Pla Especial
urbanístic per a la implantació d’un establiment de turisme rural al mas Can Riera, promogut pel
Sr. Pere Pons Pratsevall, com a documentació complementària del mateix, en el que es millora
la descripció i comprensió de l’actuació atenent les prescripcions de l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona de data 10 d’octubre de 2014.
Segon.- Elevar la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
perquè procedeixi a la seva publicació.

Votació :
Per unanimitat dels deu membres presents s’aprova aquest acord.

-----------------I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari,
dono fe.
L’alcalde president,

El secretari,

Martí Nogué Selva

Juan Antonio González Blanco
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