ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE 2015/5
Caràcter :
Lloc :

EXTRAORDINÀRIA
Sala d´actes

11/05/2015
Data :
Horari : De 19:30 a 19:40 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
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell
Jorge Jaldón Joan
Margarita Montes Giménez

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

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

Absents :
Alejandro Sierra Iglesias

IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
AMS-AM
AMS-AM
ICV-EUiA-E
P.P.
UPS-FIC

Secretari
Interventora

Regidor

CiU

Observacions :
-Alberto Miralles Güell s’incorpora en el punt núm. 3 de l’ordre del dia.

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 28/4/2015, resultant
aprovada per unanimitat dels onze membres presents.
--------------
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COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

2.- Aprovació preu públic per un curs de pàdel - Expdt. 2015/398
Proposta a Ple.
Identificació de l’expedient
Aprovació preu públic per la realització d’un curs de pàdel.
PG 2015/398

Antecedents:
Atesa la posta en marxa de les pistes de pàdel a les noves instal·lacions esportives municipals,
es creu adient oferir un curs de pàdel als usuaris interessats.
Provisió d’alcaldia de data 4 de maig de 2015.
Informe del tècnic d’esports de 4 de maig de 2015.
Informe del departament d’intervenció de data 5 de maig de 2015.

Fonaments de dret
Article 41 a 47 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals.
Article 268.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya del Reial
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Decret de l’Alcaldia de 16 de Juny de 2011, de Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta
de Govern Local, publicat al BOP núm.131, d’11 de juliol.

La Comissió informativa general del 11 de maig de 2015 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Establir el preu públic de 20’- €uros per un curs de pàdel de quatre sessions al mes,
organitzat per l’Ajuntament de Sils.
Segon.- Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web
municipal durant el termini de 20 dies. Durant aquest termini es podrà examinar l’expedient i
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presentar les reclamacions que es considerin oportunes. Transcorregut aquest sense haver-ne
rebut cap, l’acord inicial esdevindrà definitivament aprovat.

Debat :
-El regi dor d’esports, Andreu Arredondo, r espon a di verses preguntes de la
Sra. Marga i el Sr. Manel Estany, sobre alguns dels conceptes que es detallen
en l’estudi de costos; com les amortitzacions, despeses de gestió de personal,
etc.

Votació :
Per deu vots a favor del P.P., AMS-AM i IdS-PSC-PM, i una abstenció d’UPS-FIC,

s’aprova aquest acord.
--------------

-Albert Miralles s’incorpora a la sessió.
3.- Atorgament subvencions: Bases Ajuts Projecte Educatiu 2015-16 / Ajut
terratrèmol Nepal. Exp. 2015/392
Proposta de l’Alcaldia
Identif icació Expedient: Atorgament subvencions: Bases ajuts Projecte Educatiu 201516 / Ajut terratrèmol Nepal
PG B 2015 /392 General 2015/640
Fets:
El Ple de l’ajuntament en sessió del 27 de març de 2015 va aprovar una modificació
pressupostària; dotant pressupostàriament el finançament pel desenvolupament d’activitats de
les AMPA’s dels centres escolars de Sils.
Procedeix aprovar unes bases per l’atorgament dels ajuts als que s’ha fet referència en l’apartat
anterior.
D’altra banda, el passat dia 25 d’abril de 2015 un terratrèmol de magnitud de 7,8 graus de
l’escala Richter va sacsejar el Nepal i va ocasionar més de 6.000 pèrdues humanes i la xifra de
persones afectades per l’àrea impactada és de més de 6,6 milions.
Nepal és un dels països més pobres del món i no està preparat per donar resposta a un desastre
d’aquesta magnitud; per la qual cosa, es proposa destinar la subvenció, més un complement,
previst en el pressupost per ajudar a aquest país a través del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament (1.000 €uros).
Provisió de l’alcaldia de data 4 de maig de 2015.
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Informe d’Intervenció i Secretaria de data 5 de maig de 2015.

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.
Art.189.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
Art. 81 del Decret legislatiu 1091/1988 de 23 de setembre text refós de la Llei general
pressupostària.
Arts 9.2h i 59.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 1, títol 6 de
la Llei 39/88 de 28 de desembre.
Art. 118 i següents i 123 del Decret 179/95 de 13 de juny, reglament d’obres, activitats i
serveis,
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions a l’administració local.
Bases d’execució del pressupost.

La Comissió informativa general del 11 de maig de 2015 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer:
1. Atorgar una subvenció a les entitats següents:
ENTITAT

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

Quantitat

Percentatge

Partida

atorgada

màxim

Pressupostària

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

100%
100%
100%
100%

2015 12 338 48
2015 12 338 48
2015 12 338 48
2015 12 338 48

2. Aprovar les bases per l’atorgament de les subvencions pel Projecte Educatiu 2015-16.
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3. 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.
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.

Segon:
1. Atorgar la subvenció a l’entitat següent:
ENTITAT

Fons Català de
Desenvolupament

Cooperació

al

Quantitat

Percentatge

Partida

atorgada

màxim

Pressupostària

1.000€

100%

2015 12 338 48

2. D’acord amb l’establert en les bases d’execució del pressupost i l’article 189.2 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els perceptors de les subvencions
concedides a càrrec de les entitats locals vindran obligats a acreditar, abans de la seva
percepció, que es troben al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’entitat, així
com posteriorment, justificar els fons rebuts.
3. Els perceptors de les subvencions restaran obligats a justificar l’aplicació de les
quantitats percebudes abans del 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.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats.

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

4.- Aprovació Compte General 2014 - PG: 2015/203
Proposta de l’Alcaldia
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Identificació de l’expedient: Aprovació Compte General 2014.
P.G.: 2015/203 – General: 2015/338
Antecedents:
Atès el Compte General de l’exercici 2014 format juntament amt tota la seva documentació
annexa, segons la legislació vigent.
El 6 de març de 2015, la interventora emet informe favorable del Compte General de 2014.
El dia 21 de març de 2015, la Comissió Especial de Comptes informa favorablement el Compte
General de 2014.
Atès que el Compte General de 2014 va ser exposat al públic en el BOP número 64 de data 2
d’abril de 2015 perquè es poguessin presentar reclamacions, objeccions o observacions sense
que se n’hagi produït cap.
Fonaments de dret:
-

-

-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Articles 208 al 212 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.
L’article 119.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
Resolució de 28 de juliol de 2006, de l’Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, per la que es recomana un format normalitzat del compte general de les entitats
locals en suport informàtic que faciliti la seva rendició.
Resolució de 30 de març de 2007, de la Presidència del Tribunal de Comptes, que es fa
públic l’acord de Ple, de 29 de març de 2007, que aprova la Instrucció que regula el
format del Compte General de les Entitats Locals en suport informàtic i el procediment
telemàtic per a la rendició de comptes.
L’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del
Model Normal de Comptabilitat Local.

La Comissió informativa general del 11 de maig de 2015 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2014 d’acord amb allò establert a l’article
212.4 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.
Segon.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització del Tribunal de Comptes, tal i com s’estableix en els Articles 212.5 i 223 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.

Debat :
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Margarita Montes (UPS-FIC): ha comprovat, amb l’expedient del compte general, que
l’ajuntament disposa d’onze comptes bancàries i entén que seria més adequat per la gestió
municipal, tenir menys.

-La Inter ventora expli ca que l’aj untament disposa de compte corrent en totes
les entitats bancàries de Sils; el fet de tenir diversos comptes és
imprescindible, entre d’altres raons, perquè alguns comptes són restringits,
com els de recaptació i altres estan vinculats o són necessaris per préstecs o
operacions de tresorer ia. Ser veixi com exemple un compte del BBVA que està
fóra de Sils però la corporació té concertat un préstec.

Votació :
Per nou vots a favor del P.P, ICV-EUiA-E i IdS-PSC-PM, dos abstencions d’AMS-AM, i

un vot en contra d’UPS-FIC, 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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