ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2015/3
Caràcter :
Lloc :

ORDINÀRIA
Sala d´actes

26/03/2015
Data :
Horari : De 19:30 a 20:25 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
Manuel Estany Tello
Alberto Miralles Güell
Alejandro Sierra Iglesias
Jorge Jaldón Joan

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

Absents :
Julio García Gonell
Margarita Montes Giménez

Alcalde president
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Tinenta d’alcalde
Tinenta d’alcalde
Regidor
Regidora
Regidor
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
ICV-EUiA-E
CiU
P.P.

Secretari
Interventora

Regidor
Regidora

AMS-AM
UPS-FIC

Observacions :
L’Alcalde proposa als assistents, per aquesta sessió plenària, un minut de silenci en senyal de
dol per l’accident aeri ocorregut als Alps francesos en el que han perdut la vida 150 persones.

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 5/3/2015, resultant
aprovada per deu vots a favor del P.P., ICV-EUiA-E, AMS-AM i IdS-PSC-PM, i una
abstenció de CiU.
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-------------2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
Les actuacions més destacades realitzades des de l’alcaldia a través de les diferents regidories
són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunió amb tècnics Consell Comarcal de la Selva per sol·licitar proposta valorada del
Servei d’escombraries.
Reunió amb tècnics Consell Comarcal de la Selva per a sol·licitar el Servei de
“Transport a la Demanda”.
Reunió amb els membres de la Junta King Park per llur recepció.
Reunió amb responsables Millennium per parlar de la seguretat.
Organitzar juntament amb el tècnic de joventut una trobada de joves del municipi al
Centre Cívic de Sils.
Assistència a la xerrada de l’SLOF al Centre Cívic de Sils.
Reunió amb la Coordinadora dels serveis bàsics del Consell Comarcal per la
presentació del nou Cap de Departament
Organitzar i participar a l’acte del dia Internacional de les Dones
Assistència a la xerrada de presentació de l’Aecc de Catalunya al Centre Cívic de Sils i
donar suport per crear una nova entitat al municipi.
Coordinació amb Policia i Protecció Civil actuacions i recorregut del Carnestoltes 2015.
Reunió amb el Consell d’Alumnes de l’Institut de Sils per donar a conèixer els canals de
participació que tenen al seu abast.
Coordinació amb equip directiu i docent de la Llar d’Infants per valoració trimestre i
Projecte Pati.
Assistència i participació a les diferents trobades del Projecte carril bici.
Assistència a la Jornada de Portes Obertes de l’Institut de Sils i participació a la Taula
rodona.
Coordinació amb el Centre de Recursos del Professorat de La Selva Interior per a
establir col·laboració a les Jornades Esportives de La Selva que tindran lloc al mes
d’abril.
Coordinació amb els tècnics econòmics per l’elaboració de la liquidació de l’exercici
2014 i redacció de la modificació pressupostària.
Coordinació amb el tècnic d’esports per a revisió i programació d’activitats trimestrals
Coordinació amb els comerciants i empresaris per tal de reactivar l’ACES.
Coordinació i participació al B-Travel (Fira Turisme a BCN).
Coordinació conveni activitats dirigides per la convivència amb l’entorn.

Com a actes protocol·laris es destaquen les assistències a:
• Actes commemoració 10è aniversari rehabilitació del Castell de Montsoriu.
• Actes del Ranxo a Vidreres en representació del municipi.
• Entrega de premis Carnestoltes Sils.
• Inauguració Parc de Salut de King Park.
• Diada de St. Josep a càrrec de Llar d’Avis de Sils.
• Reunió d’Associacions de Penyes Blaugranes de la comarca de La Selva.
• Entrega de la medalla centenària a la residència de gent gran de Sils.
• Pelegrí de Tossa en representació del municipi de Sils.
• Entrega de premis G! a Girona
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2.b) Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des de l’últim Ple ordinari.
2.c) Es dóna compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
2.d) Es dóna compte de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2014 , en compliment de
l’establert en l’article 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 90.2 del Reial Decret 500/1990 i que resumida
queda així :

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents
de cobrament

IMPORTS

ANY 2014

ANY
ANTERIOR
2013

998.623,33
2.068.037,76

(+) del Pressupost
corrent
(+) de Pressupostos
tancats
(+) d'operacions no
pressupostàries
(-)
cobraments
realitzats
pendents
d'aplicació definitiva

607.414,92
1.638.621,90

1.165.282,65

701.285,23

895.753,19

936.425,67

7.001,92

911,00

0,00

0,00

3.
(-)
Obligacions
pendents de pagament

I.
Romanent
de
tresoreria total (1 + 2 3)
II. Saldos de dubtós
cobrament
III.
Excés
de
finançament afectat
IV.
Romanent
de
tresoreria
per
a
despeses generals (I II - III)

IMPORTS

706.844,50

663.145,91

(+) del Pressupost
corrent
(+) de Pressupostos
tancats
(+) d'operacions no
pressupostàries

200.133,38

161.225,79

20.937,62

12.459,02

485.773,50

489.461,10

(-) pagaments realitzats
pendents
d'aplicació
definitiva

0,00

0,00

2.359.816,59

1.582.890,91

586.517,46

511.061,89

122.703,31

392.439,37

1.650.595,82

679.389,65
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2.e) Es dóna compte de la modificació pressupostària per incorporació de romanents de crèdit,
Exp. 1/2015, aprovat per Decret de l’Alcaldia de data 13 de febrer de 2015.
---------------

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

3.- Aprovació delegació servei integral recollida de residus i neteja viària de Sils al
Consell Comarcal de la Selva. Exp. 2015/229
Proposta de la Regidoria de Medi ambient, festes i lleure.
Identif icació Expedient: Delegació del servei integral de recollida de residus i neteja
viària al Consell Comarcal de la Selva
PG Am 2015 /229 General 2015/376
Fets:
Atesa la proposta de conveni de delegació de competències en matèria de residus realitzada pel
Consell Comarcal de la Selva, a través del document Pla de gestió del servei integral de
recollida de residus i neteja viària de Sils.
Atès que l’Alcaldia considera convenient i adequat, per una major eficàcia en la gestió, delegar
en el Consell Comarcal de la Selva l’exercici de la competència municipal corresponent a la
prestació del servei de recollida de residus i neteja viària.
Atès que en data 20 de març de 2015 els serveis tècnics municipals emeten un informe tècnic
sobre la gestió del servei i valoració del cost de l’exercici de la competència que prestarà
l’entitat delegada, Consell Comarcal de la Selva.
Atès el informe de data 20 de març de 2015 de la Intervenció municipal sobre l’existència de
recursos suficients per autoritzar la despesa que suposarà la prestació d’aquest servei.
Atès el informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a dur a terme per la
delegació de competències en el Consell Comarcal de la Selva.

Fonaments de dret:
Articles 6, 7 i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Articles 22.2 p), 26.1 i 47.2 h) de la Llei 7/1985, de d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Articles 303 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, Decret
179/1995, de 13 de juny.

La Comissió informativa general del 24 de març de 2015 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
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Primer.- Delegar en el Consell Comarcal de la Selva la gestió dels residus municipals i neteja
viària, a partir de l’1 d’agost de 2015, data en què finalitza el contracte vigent amb l’empresa
adjudicatària del servei.
Segon.- Aprovar la proposta de conveni de delegació de competències de la gestió de residus
municipals i neteja viària entre l’Ajuntament de Sils i el Consell Comarcal de la Selva.
Tercer.- L’Ajuntament de Sils transferirà al Consell Comarcal de la Selva l’import que resulti
en aplicació del Pla de gestió del servei integral de recollida de residus i neteja viària de Sils,
amb càrrec a la partida 2015 05 1621 22799 del vige nt pressupost a fi d’atendre a la despesa
que pugui derivar-se com a conseqüència de la competència delegada i com a conseqüència del
seu exercici, ja que s’ha constatat que la delegació de competències no posa en risc la
sostenibilitat financera de l’Ajuntament.
Quart.- Un cop acceptada la delegació pel Consell Comarcal de la Selva, es publicarà el
contingut d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona pel seu coneixement
general.
Cinquè.- Facultar a l’Alcaldia per la signatura de la documentació que sigui necessària per
l’execució del present acord.
Sisè.- Notificar l’acord al Consell Comarcal de la Selva i fer tramesa de dos còpies del conveni
per procedir a la seva signatura.

Debat :
Alcalde (IdS-PSC-PM): informa de les condicions en que es prestarà el servei per part del
Consell Comarcal de la Selva. Aquest nou servei implica modificacions respecte al sistema de
recollida; s’aposta per potenciar la recollida selectiva, passant de 28 a 45 àrees. Per això, es
pretén incrementar la recollida selectiva, que vol dir major retorn d’ingressos per aquest
concepte i reducció de tones de rebuig a l’abocador; és a dir, menys despeses.
Per tant, encara que l’ajuntament, en termes absoluts, tingui una major despesa inicial, que són
uns 7.000 €uros a l’any, creu que amb campanyes per conscienciar la ciutadania el cost total
s’equilibrarà.
Cal assenyalar també que la gestió d’aquest servei portarà a terme una major inspecció i control
dels residus abocats, que en definitiva redundaran en benefici a la ciutadania.
Jorge Jaldón (P.P.): pregunta si aquesta proposta significa canviar l’empresa A.J. RUZ per
l’empresa NORA.
Alcalde (IdS-PSC-PM): l’acord preveu delegar en el Consell Comarcal de la Selva la gestió del
servei i aquest, a través de l’empresa mixta NORA, realitzarà el servei.
Alejandro Sierra (CiU): entén que no correspon en aquests moments delegar en el Consell
Comarcal de la Selva la gestió del servei de residus ja que el contracte amb l’empresa A.J. RUZ
és vigent fins el 31 de juliol de 2015 i que, llavors i mitjançant concurs públic, es realitzi una
nova licitació.
Alcalde (IdS-PSC-PM): li respon que per tenir adjudicat al mes d’agost un nou contracte per
gestionar el servei de residus ja s’hauria d’haver començat l’expedient i recorda que la pràctica
totalitat de municipis de la Selva tenen aquest mateix servei.
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Albert Miralles (ICV-EUiA-E): recorda que quan es va contractar l’actual servei el seu grup ja
va manifestar que el Consell Comarcal de la Selva iniciava aquest i no es va prendre en
consideració la seva proposta.
Entén que prestar aquest servei pel Consell Comarcal de la Selva, solament per economies
d’escala, les condicions que aquest ofereix han de ser millors en la qualitat del projecte en
general i creu que aquest plantejament és una bona opció.
Alcalde (IdS-PSC-PM): recorda que fa 4 anys el servei que prestava el Consell Comarcal de la
Selva era molt més car que el actualment s’ofereix.

Votació :
Per deu vots a favor del P.P., ICV-EUiA-E, AMS-AM i IdS-PSC-PM, i una abstenció de
CiU, s’aprova aquest acord.
---------------

4.- Aprovació modificació pressupostària exp. 2/2015 amb càrrec al romanent de
tresoreria - Expd. 2015/245
Proposta de l’Alcaldia.
Identificació de l’expedient : Modificació pressupostària exp. 2/2015 amb càrrec al romanent
líquid de tresoreria.
P.G.: 2015/245
Fets :
- Providència de l’Alcaldia de data 17 de març de 2015 proposant la concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de
l’exercici 2014.
- Informe de Secretaria de data 17 de març de 2015 sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
- En data 18 de març de 2015 s’emet informe de la interventora que informa
favorablement.
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 Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
El reglament de la Unió europea nº 2223/96 relatiu al sistema europeu de comptes
nacionals i regionals (SEC-95).
L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.
Resolució del 14 de setembre de 2009, de la Direcció general de coordinació financera
amb les comunitats autònomes i amb les entitats locals, pel que es dicten les mesures
pel desenvolupament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
Base 9a del pressupost per a 2015.

La Comissió informativa general del 24 de març va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 2/2015, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplements de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria de
l’exercici 2014, d’acord amb el següent detall:
Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària
2015 03 491 625
2015 10 342 623

Descripció

Consignació
inicial
0,00
0,00

Crèdit
extraordinari
4.500,00
14.000,00

4.500,00
14.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Mobiliari urbà

0,00

15.500,00

15.500,00

2015 16 171 622

Nau magatzem: altell

0,00

20.000,00

20.000,00

2015 12 337 623

Maquinària, inst. I utillatge: La
Laguna
Altres inversions: Projecte
carril bici
Maquin., inst. I utillatge:
Desfibril·ladors
TOTAL DESPESES

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

88.000,00

88.000,00

T O T A L S DESPESES

0,00

88.000,00

88.000,00

Mobiliari urbà
Maquinària, inst. I utillatge:
Instal·lacions esportives
Mobiliari urbà

2015 06 171 625
2015 06 171 22199

2015 05 1531 609
2015 09 311 623

Total

Suplements de crèdits en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària
2015 10 342 212
2015 02 1531 210

Descripció
R.M.C.: Pavelló i gimnàs
Infraestr. I béns naturals:

Consignació
inicial
15.000,00
19.000,00

Suplement de
crèdit
16.000,00
51.300,00

Total
31.000,00
70.300,00
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2015 03 323 212
2015 05 1531 22199

Domini públic
R.M.C.: Llar d’Infants

5.000,00

1.000,00

6.000,00

Altres subm.: Mobiliari urbà

8.000,00

6.900,00

14.900,00

2015 07 1721 210

Neteja lleres

20.000,00

8.000,00

28.000,00

2015 02 454 210

Infraestructures: Camins
veïnals
C.Comarcal: Assistent social
i educador
C.Comarcal: Transport
adaptat
Altres subvencions: Foment
ocupació
Transf. Associacions
Culturals i Socials
Premis i beques per estudi
Maq., inst. I utillatge: Llar
Infants
Equips per a proc. Inform.
TOTAL DESPESES

36.000,00

20.000,00

56.000,00

33.516,72

6.000,00

39.516,72

3.100,00

2.000,00

5.100,00

12.000,00

12.000,00

24.000,00

140.465,00

30.000,00

170.465,00

17.600,00
1.000,00

3.000,00
5.000,00

20.600,00
6.000,00

6.000,00
316.681,72

4.000,00
165.200,00

10.000,00
481.881,72

T O T A L S DESPESES

316.681,72

253.200,00

569.881,72

2015 09 231 465
2015 09 4412 465
2015 08 241 470
2015 12 338 48
2015 09 326 48
2015 03 323 623
2015 08 920 626

Segon.- Modificar les bases del pressupost afegint el contingut següent:
Base 38a. “Excepcionalment i atès als ajuts extraordinaris que preveu la partida 2015 12 338 48
Transferències associacions culturals i socials per finançar les activitats de les entitats que a
continuació es relacionen:

AMPA CEIP Els Estanys
AMPA CEIP Jacint Verdaguer
AMPA SES
AMPA La Quitxalla

6.862,28€
13.113,77€
8.766,47€
1.257,48€

Es prorroga el termini per presentar els justificants fins el 31 de juliol de 2016.
Base 39a. Es substitueix el primer paràgraf pel següent: “ En la partida 2015 09 326 48 i 2015
12 326 48 existeix consignació per import de 20.600’-€ (17.000’-€ per estudis no universitaris i
3.600’-€ per estudis universitaris) i 1.200’-€ respectivament”.
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.

48

Cinquè.- Trametre una còpia de l’expedient al Departament de la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d’Hisenda.

-

L’Alcalde presenta una esmena a la proposta plantejada de suplement de la partida 2015
07 425 623 per atendre les actuacions previstes en el PAES i en concret poder sol·licitar
la subvenció aprovada per la Diputació sota el títol del Pla a l’Acció:

“ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 2/2015, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplements de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria
de l’exercici 2014, d’acord amb el següent detall:

Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària
2015 03 491 625
2015 10 342 623

Consignació
inicial
0,00
0,00

Crèdit
extraordinari
4.500,00
14.000,00

4.500,00
14.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

Mobiliari urbà

0,00

15.500,00

15.500,00

2015 16 171 622

Nau magatzem: altell

0,00

20.000,00

20.000,00

2015 12 337 623

Maquinària, inst. I utillatge: La
Laguna
Altres inversions: Projecte
carril bici
Maquin., inst. I utillatge:
Desfibril·ladors
TOTAL DESPESES

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

88.000,00

88.000,00

T O T A L S DESPESES

0,00

88.000,00

88.000,00

2015 06 171 625
2015 06 171 22199

2015 05 1531 609
2015 09 311 623

Descripció
Mobiliari urbà
Maquinària, inst. I utillatge:
Instal·lacions esportives
Mobiliari urbà

Total

Suplements de crèdits en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària
2015 10 342 212
2015 02 1531 210
2015 03 323 212
2015 05 1531 22199

Descripció
R.M.C.: Pavelló i gimnàs
Infraestr. I béns naturals:
Domini públic
R.M.C.: Llar d’Infants
Altres subm.: Mobiliari urbà

Consignació
inicial
15.000,00
19.000,00

Suplement de
crèdit
16.000,00
51.300,00

Total
31.000,00
70.300,00

5.000,00

1.000,00

6.000,00

8.000,00

6.900,00

14.900,00

2015 07 1721 210

Neteja lleres

20.000,00

8.000,00

28.000,00

2015 02 454 210

Infraestructures: Camins
veïnals
C.Comarcal: Assistent social
i educador
C.Comarcal: Transport
adaptat

36.000,00

20.000,00

56.000,00

33.516,72

6.000,00

39.516,72

3.100,00

2.000,00

5.100,00

2015 09 231 465
2015 09 4412 465
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2015 08 241 470
2015 12 338 48
2015 09 326 48
2015 03 323 623
2015 07 425 623
2015 08 920 626

Altres subvencions: Foment
ocupació
Transf. Associacions
Culturals i Socials
Premis i beques per estudi
Maq., inst. I utillatge: Llar
Infants
Desenvolupament PAES
Equips per a proc. Inform.
TOTAL DESPESES

T O T A L S DESPESES

12.000,00

12.000,00

24.000,00

140.465,00

30.000,00

170.465,00

17.600,00
1.000,00

3.000,00
5.000,00

20.600,00
6.000,00

6.000,00
6.000,00
322.681,72

20.000,00
4.000,00
185.200,00

26.000,00
10.000,00
507.881,72

322.681,72

273.200,00

595.881,72

Segon.- Modificar les bases del pressupost afegint el contingut següent:
Base 38a. “Excepcionalment i atès als ajuts extraordinaris que preveu la partida 2015 12 338
48 Transferències associacions culturals i socials per finançar les activitats de les entitats que a
continuació es relacionen:

AMPA CEIP Els Estanys
AMPA CEIP Jacint Verdaguer
AMPA SES
AMPA La Quitxalla

6.862,28€
13.113,77€
8.766,47€
1.257,48€

Es prorroga el termini per presentar els justificants fins el 31 de juliol de 2016.
Base 39a. Es substitueix el primer paràgraf pel següent: “ En la partida 2015 09 326 48 i 2015
12 326 48 existeix consignació per import de 20.600’-€ (17.000’-€ per estudis no universitaris i
3.600’-€ per estudis universitaris) i 1.200’-€ respectivament”.
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 la Generalitat de Catalunya i a
la Delegació d’Hisenda.”

Debat :
Jorge Jaldón (P.P.): pregunta si dins d’aquestes modificacions es contempla el canvi de
lluminàries al camp de futbol.
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Alcalde (IdS-PSC-PM): el canviar de la llum groga a la blanca no és un estalvi energètic, els
canvis que es proposen haurien de ser d’estalvi energètic; en tot cas, s’estudiarà la problemàtica
del camp de futbol.
Alejandro Sierra (CiU): entén que les accions previstes pel grup de govern tenen un objectiu
electoral.
Albert Miralles (ICV-EUiA-E): tots aquests treballs que es deriven d’aquesta modificació de
crèdit no hi ha cap que repercuteixi directament a la gent de Sils més desfavorida (aturats).
Manifesta que està a favor de les propostes de millora però no són prioritàries.
Manel Estany (AMS-AM): li sorprèn que ara es puguin fer determinades actuacions que el
passat any no s’havien pogut fer.
Alcalde (IdS-PSC-PM): respon al Sr. Estany que si no s’han fet abans aquestes actuacions és
perquè no s’ha pogut. Rebutja les manifestacions del Sr. Miralles ja que s’ha tingut molt en
compte a qui van encaminades aquestes intervencions i són, precisament, la gent més
necessitada.
Mª Mercè Pascual (IdS-PSC-PM): recorda el projecte engegat per incentivar l’ocupació a través
de les empreses de Sils, als majors de 40 anys que és la gent més vulnerable, així com
l’autoocupació. També, els ajuts que atorga l’ajuntament per l’habitatge i subministres, ajuts
socials puntuals, teleassistència, dependència, treballadora familiar, etc.
Alcalde (IdS-PSC-PM): que en aquesta modificació pressupostària hi ha una partida de 30.000
€uros per col·laborar en el projecte educatiu escolar, ajut que anirà destinat a les quatre
AMPA’s.
Albert Miralles (ICV-EUiA-E): recorda que ell no ha dit que no es fes res sinó que, entre les
accions que s’han explicat, no desmenteixen la seva reflexió; i és que no repercuteix en la
contractació de persones a Sils.
Alcalde (IdS-PSC-PM): l’ajuntament no pot contractar directament a ningú i recorda la
limitació que ha establert l’Estat.
Mª Mercè Pascual (IdS-PSC-PM): reitera que ja que no es pot fer directament, l’ajuntament
promou l’ocupació a través d’empreses i l’autoocupació.

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

5.- Adhesió pròrroga acord marc subministrament energia elèctrica. Exp. 2010/847
Proposta de l’Alcaldia
Identif icació Expedient: Acord marc subministrament energia elèctrica
PG Am 2010 /847 General 2010/1114
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Fets:
En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals de Catalunya
membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat
el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any,
des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit
es detallen:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
174,136

P3

P1

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

9,452549

6,301700

35,517224
21,893189
21,893189

En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el Consorci
Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del
contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja
tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)
3.1A
6.1

P1
25,588674
17,683102

P2
15,779848
8,849205

P3
3,618499
6,476148

P4
0,000000
6,476148

P5
0,000000
6,476148

P6
0,000000
2,954837

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231
119,319
85,149
171,405
138,415
114,815

P4
0,000
90,875

P5
0,000
84,756

P6
0,000
69,520

En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord relativa a la
pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de
març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.
En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord relativa a la
segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31
de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual
va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del
PCAP.
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Fonaments de dret:
Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
Article 156 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) pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.
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.

La Comissió informativa general del 24 de març de 2015 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Que l’Ajuntament Sils s’adhereix a la segona pròrroga de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del
Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2015 al 31
de març de 2016, amb les següents condicions econòmiques:

Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

128,231

104,533

71,364

149,737
171,804

88,478
133,442

153,119

68,202

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les
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parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament
aplicables als consumidors finals de l’energia.
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel
desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.

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

6.- Aprovació provisional modificació ordenança fiscal. PG 2015/228,
Proposta de l’Alcaldia
Identificació de l’expedient:
Aprovació provisional per la modificació de l’ordenança fiscal núm. 22.07 reguladora de la
taxa per la utilització de les bústies de recollida de correspondència.
PG 2015/228
Fets:
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen el procediment per a l’aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals han de
contenir la nova redacció dels projectes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Tal i com es posa de manifest a la memòria de l’Alcaldia, la modificació de l’ordenança fiscal
núm. 22.07 reguladora de la taxa per la utilització de les bústies de recollida de correspondència
és com a conseqüència de la reducció de les despeses en el manteniment principalment per
l’adopció de mesures de control i vigilància i la repercussió de les despeses que es provoquin als
que malmetin les instal·lacions. Per aquests motius s’han d’adaptar les tarifes als costos
previsibles.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament
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propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una ordenança general, redactada a
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim
Local.
Vistos els informes tècnic-econòmics als quals fa referència l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Atès que, de conformitat amb l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals respecte de les taxes per la prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà.

La Comissió informativa general del 24 de març de 2015 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal següent:

22.07 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de les bústies de recollida
de correspondència.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional
durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
Tercer.- L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria,
relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal així com el text íntegre de l’ordenança seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Debat :
Alcalde (IdS-PSC-PM): des del passat mes d’octubre en el que es va fer l’estudi econòmic de
les ordenances fiscals fins avui, s’ha constatat que les despeses per manteniment de les bústies
de Vallcanera s’han reduït notablement ja que s’ha instal·lat un sistema de càmeres de
videovigilància que actua de forma dissuassòria pels actes vandàlics que es venien produint i,
d’aquesta manera, als autors d’aquests danys se’ls repercuteix la despesa produïda. Per tant, s’ha
cregut convenient modificar aquesta ordenança.
Alejandro Sierra (CiU): entén que és una mesura electoral; proposant ara la rebaixa d’aquesta
taxa.
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Alcalde (IdS-PSC-PM): no és una rebaixa sinó que, el que es fa, és eliminar la tarifa de
manteniment en la seva totalitat.

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

7.- Aprovació projecte Actuacions zona esportiva Vallcanera i Les Comes, Pg Am
2015 /257
Proposta de la Regidoria d’hisenda i esports.
Identif icació Expedient: Aprovació projecte Actuacions zona esportiva Vallcanera i Les
Comes
2015 /257 General 2015/413
Fets:
Els Serveis tècnics municipals ha redactat el projecte Actuacions zona esportiva Vallcanera i
Les Comes, amb un pressupost de //255.611,99//€ més //53.678,52//€ d’IVA.
En data 20 de març e 2015 la secretaria municipal han emès els informes corresponents.
El projecte conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació amb la
necessitat d’infraestructures d’aquest municipi, el qual ha estat redactat d'acord amb la
normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i
l'explotació posterior de l'obra.
A l’empara d’allò que disposa l’art. 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública, la
tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de subjectar a les regles
establertes per la legislació de règim local i, s’ha de sotmetre simultàniament al tràmit
d’informació pública, notificació individual a les persones directament afectades, si escau,
segons disposa l’art. 31 de Decret 179/1995, de 13 de juny, i s’ha de donar audiència
El tràmit a seguir és el previst a l’article 37 del Decret 179/1995 de 13 de juny, Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per remissió de l’article 20.1 de la Llei 3/2007 de 4
de juliol, d’obra pública.
Fonaments de dret:
Articles 21 i 22 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
Articles 52, 53, 235 i 274 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Els articles 121 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Llei 3/2007, de 4 de Juliol, d’Obra Pública.

La Comissió informativa general del 24 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 inicialment el projecte Actuacions zona esportiva Vallcanera i Les Comes
d’aquesta població, redactat per Serveis tècnics municipals amb un pressupost de
//255.611,99//€ més //53.678,52//€ d’IVA.
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública al BOP de Girona, al DOGC, a la pàgina web
i al tauló d’anuncis municipal per un termini de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de
la publicació de l’anunci; durant els quals, els interessats podran examinar i formular les
al·legacions que estimin pertinents.
Tercer.- 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 179/95 de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.

Debat :
Alejandro Sierra (CiU): encara que sigui positiva aquesta proposta entén que és una altra mesura
electoralista.
Albert Miralles (ICV-EUiA-E): efectivament és una millora però opina que els diners s’haurien
d’utilitzar per atendre altres necessitats més prioritàries.
Alcalde (IdS-PSC-PM): critica que fins avui ningú hagi fet cap proposta i creu que pertoca.
Aquestes actuacions a les Comes i Vallcanera són una demanda de la gent que ho ha reiterat en
moltes ocasions. No és per qüestions electorals sinó que fins ara no s’havia pogut fer.

Votació :
Per deu vots a favor del P.P., ICV-EUiA-E, AMS-AM i IdS-PSC-PM, i una abstenció de
CiU, s’aprova aquest acord.
------------------

8.- Precs i preguntes
P.P:
Jorge Jaldón:
-Fa dos mesos va informar que els arbres dels carrers, a Mallorquines, no deixaven passar la
llum i encara està en la mateixa situació.
-Felicita a l’Alcalde perquè som l’únic poble en el que l’ajuntament no ha posat la bandera
estelada i perquè la bandera espanyola ondeja en la façana de l’ajuntament.

CiU:
Alejandro Sierra:
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-Al pavelló, per seguretat, cal instal·lar unes baranes en la part posterior ja que és una zona
perillosa.
-A la zona de Mallorquines s’han tallat arbres i no es pot caminar i caf fer una neteja.
-S’han fet unes obres faraòniques a les instal·lacions esportives i la piscina continua perdent;
pregunta si el termini de garantia s’ha exhaurit i quan es repararan aquestes obres.
-Al diari va sortir una notícia en la que el grup IdS es passa a la coalició de MES i pregunta a
l’Alcalde si és independentista.

ICV-EUiA-E
Albert Miralles:
-Referent al projecte del carril bici que s’està engegant, entén que un problema pot ser la
interconnexió entre els quatre municipis. Creu que per tal d’arribar a un acord i possibilitar la
seva execució, que entén és molt beneficiós l’ús d’aquest mitjà, no només com esport sinó com
a mitjà de transport, caldria pressionar o posar-se d’acord a través de les escoles, AMPA’s, etc.,
davant de les institucions que tinguin la competència atribuïda.
-Pla d’Ocupació Local per persones que no rebin cap subsidi i altres formes per potenciar
aquests ajuts a través de cooperatives. Hi ha famílies que han perdut la casa i la prestació i seria
bona idea oferir treball perquè tinguin una contraprestació econòmica.
-Segons el informe de serveis socials, el passat any més de 100 persones no tenien ingressos i
encara està pendent de conèixer l’informe d’aquest any.

AMS-AM
Manel Estany (AMS-AM): pregunta pel termini de les obres d’asfaltat de diversos carrers i
arranjament de l’estació.

Alcalde (IdS-PSC-PM):
-Respon que les obres d’asfaltat i arranjament de l’estació s’han iniciat recentment i el període
d’execució és de quatre mesos.
-Referent als Plans d’Ocupació, l’ajuntament està promovent l’ocupació a través de les
empreses de Sils per a persones aturades i l’autoocupació.
Mª Mercè Pascual (IdS-PSC-PM):
-A través la Xarxa de Serveis Integrals per a l’Ocupació (SIO), l’ajuntament està promovent i
actua com a filtre per possibilitar l’ocupació i prioritzar a la gent de Sils i, si bé no es pot
catalogar de pla d’ocupació el mecanisme que ha creat l’ajuntament, que és indirecte, finalment
aconsegueix que persones aturades amb moltes necessitats i vulnerables, puguin tenir accés de
forma prioritària. També, a través d’aquesta Xarxa, es promou l’autoocupació amb ajuts de
l’ajuntament.
Mª José López (IdS-PSC-PM): respecte al carril bici, hi ha previstes diverses activitats i
reunions però primer s’ha d’establir la xarxa.
Alcalde (IdS-PSC-PM):
-En resposta a la pregunta del Sr. Sierra, el seu grup fa una clara aposta pel dret a decidir i per
això s’ha pres aquesta decisió.
-L’obligat a netejar els boscos són els propietaris, és una actuació privada i l’ajuntament no pot
intervenir.
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-En relació a les baranes del pavelló es col·locaran si efectivament és una zona perillosa.
-Sobre els problemes de les piscines, els serveis tècnics estan fent les gestions per resoldre
aquests problemes que s’arreglaran en el període de garantia.
-Responent a les preguntes del Sr. Jaldón; sobre el tema de les banderes, l’ajuntament no ha fet
més del que legalment està obligat per llei.
Sobre els arbres, aquests estan en procés d’esporga i no es solucionaran els problemes d’alguns
carrers fins que no s’acabin aquests treballs.

------------------

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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