ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE 2016/4
Caràcter :
Lloc :

EXTRAORDINÀRIA
Sala d´actes

28/04/2016
Data :
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
Sergi O. Urzay Gómez
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

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

Juan Antonio González Blanco

Absents :
Albert Rossell Mas

IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
CiU
CiU
CiU
CiU
CAPGIREM SILS-CUP-PA
ERC-AM
ICV-EUiA-E

Secretari

Regidor

CAPGIREM SILS-CUP-PA

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

1.- Ratificació:
-Decret de l’Alcaldia de data 12 d’abril de 2016. Modificació del Pla d’Acció Sostenible
Es ratifica el següent Decret de l’Alcaldia de data 12 d’abril de 2016:
“ Dec re t 2 0 1 6 /3 6 7
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Id e nt if i ca ció Ex p ed i en t :
Modificació del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES).
PG 2016/330 General 2016/552

Fets:
El Ple de l’Ajuntament de Sils de data 2 9de febrer de 2012 va acordar adherir-se al Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses per assolir l’objectiu establert per la UE de reduir al 2020, com a mínim, el 20% de les
emissions de CO2 al seu territori mitjançant la implementació d’un Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible.
El Consell Comarcal de la Selva va treballar conjuntament amb la Diputació de Girona per elaborar la
metodologia de redacció dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible de les comarques gironines i va
informar i recolzar als diferents ajuntaments de la comarca de la Selva durant tot el procés.
El Ple de la corporació de data 29 de maig de 2014 va aprovar el Pla d’Acció d’Energia Sostenible
(PAES).
Atès que l’Ajuntament de Sils vol portar a terme les actuacions de millora de l’eficiència energètica de
les instal·lacions d’il·luminació pública exterior del municipi, segons l’auditoria elaborada pels serveis
tècnics d’eficiència energètica del programa BEnerGI de la Diputació de Girona.
Atès que l’Ajuntament de Sils vol sol·licitar una subvenció dins la convocatòria de la Diputació de
Girona corresponent a la campanya Del Pla a l’Acció 2016 (línia 4) i una altra dins el Programa
Operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020.
Informe de l’Enginyer Municipal de data 11 d’abril de 2016.

Fo na m ent s d e d r et :
Article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Fent ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació, es dicta la següent

R E SOL U CI Ó :
Primer.- Aprovar la modificació de l’actual PAES per la introducció de la següent acció:
Sector i camp d’aplicació: Enllumenat públic
Codi acció: 1.4.7
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Descripció acció: Substitució de les llumeneres actuals per altres de tecnologia LED
Responsable: Obres i Serveis
Calendari: 2016-2017
Cost (€): 665.263’- € (sense IVA) (804.968’- €uros amb IVA inclòs)
Estalvi d’energia estimat (MWh/any): 804’82
Estalvi d’emissions de CO2 estimat (tones CO2/any): 265’59
• Segons estimacions de l’auditoria d’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
pública exterior del municipi de Sils.
• Estimació del mixt de producció bruta de la xarxa elèctrica peninsular: 330g CO2/KWh.
Segon.- Donar compte al Ple per la seva ratificació en la següent sessió que se celebri.

Debat :
Carles Taberner (CiU): es podria aprofitar el finançament FEDER per altres finalitats. També es
queixa i no han tingut la informació que caldria de forma directa sobre aquest assumpte.
D’altra banda, planteja que hauria estat adequat acollir-nos als ajuts europeus incorporant zones
protegides de Sils.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): en primer lloc excusa l’assistència del seu
company de grup atès que no ha pogut conciliar la vida laboral amb les tasques municipals ja
que la convocatòria del ple s’ha rebut en només quatre dies d’antelació.
Demana que s’expliqui en detall tot allò relacionat amb aquest assumpte.
Julio García (ERC-AM): rebutja les acusacions de manca d’informació ja que els regidors han
tingut coneixement de tots aquests temes a través del ple i es remet en tot cas a l’hemeroteca.
Acte seguit, fa una àmplia i detallada exposició dels objectius que es pretenen aconseguir amb
aqueta actuació. Indica que aquest projecte té molt a veure amb el medi ambient ja que afecta
directament a la contaminació lumínica i, per tant, a les zones protegides. També es redueix
notablement les emissions de CO2. De l’auditoria energètica realitzada es dedueix també que es
produirà una reducció del 65% d’estalvi energètic.
Des de la vessant econòmica, en el que es preveu un cost del projecte de més de 800.000 €uros,
dels quals l’ajuntament aportaria el 25% + IVA; aproximadament el total de despesa que
suposaria a la tresoreria municipal seria de 276.000 €uros, que es preveuen amortitzar en tres
anys.

Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA, i una
abstenció de CAPGIREM SILS-CUP-PA, s’aprova la ratificació del decret.
--------------

2.- Bonificació ICIO Departament d'Ensenyament expedient obres 2016/372
mòduls prefabricats SIN de Sils. PG 2016/372.
Proposta de l’Alcaldia
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Identificació de l’expedient:
Bonificacions fiscals.
PG 2016/372
Fets:
En data de 15 d’abril de 2016 i mitjançant registre d’entrada número 1324, Josep Polanco
López, director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, ha sol·licitat llicència per a les obres d’infraestructures per a mòduls prefabricats a la
SIN de Sils, expedient material d’urbanisme 2016/49.
Al mateix temps, sol·licita la bonificació del 95% de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres atès que es tracta d’una construcció d’especial interès o utilitat pública.
En data de 22 d’abril de 2016 l’arquitecte municipal emet informe.
Fonaments de dret:
-Article 103.2 del Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
-Article 6.1 de l’ordenança fiscal número 11.05 de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres estableix el següent: “Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost a
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.”
La Comissió informativa general del 26 d’abril va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Declarar les obres del projecte d’infraestructures per a mòduls prefabricats a la SIN de
Sils, expedient material d’urbanisme 2016/49, d’especial interès o utilitat pública municipal.
Segon.- Atorgar una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i a recaptació.

Debat :
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Mª José López (IDS-MES-IdSELVA): manifesta que les obres estan previstes pel mes de juny i
que aquest mòdul és una demanda dels pares i s’utilitzarà parcialment com sala polivalent.
Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA, i una
abstenció de CAPGIREM SILS-CUP-PA, s’aprova aquest acord.
--------------

3.- Contractació Servei de neteja dels edificis i instal.lacions municipals de Sils Expdt. 2016/368
Proposta de l’Alcaldia.
Identificació de l’expedient: Contractació del Servei de neteja dels edificis i instal·lacions
municipals de Sils.
PG 2016/368 General 2016/620

Fets:
Atès que és necessari contractar el Servei de neteja dels edificis i instal·lacions municipals de
Sils per finalitzar el contracte el pròxim 30 d’abril de 2016, formalitzat en data 21 d’abril de
2010.
Informe de l’enginyer municipal de data 20 d’abril de 2016 sobre la previsió econòmica que cal
establir per la prestació del servei.
Ateses les característiques del servei i atès que es tracta d’un contracte de valor estimat igual o
superior a 209.000’- €uros, IVA exclòs, de conformitat amb allò que estableix l’article 16.1.b)
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, considera que es un contracte subjecte a regulació harmonitzada, i
es considera que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és el procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
En data 20 d’abril de 2016 es va emetre informe de la interventora sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
En data 21 d’abril de 2016 es va emetre informe de secretaria sobre la legislació aplicable, el
procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
En data 21 d’abril, mitjançant resolució d’alcaldia nº 2016/402, es va aprovar iniciar l’expedient
per a la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
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S’ha redactat i incorporat a l’expedient el plec de Clàusules Administratives Particulars i el de
Prescripcions Tècniques, que han de regir l’adjudicació del contracte.
La interventora ha realitzat la retenció de crèdit oportuna i l’informe de fiscalització de
l’expedient amb les conclusions següents:

Fonaments de dret:
Els articles 10, 13, 15, 16, 22, 53, 109 i 110, 301 a 312, 320 i Disposició Addicional Segona del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (articles vigents després de l’entrada en vigor del Reial
Decret 817/2009, de 8 de maig).
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació
aplicable i es procedeix a la seva aprovació de conformitat amb la Disposició Addicional
Segona i l’article 110 del text refós de la Llei de Contractes del sector Públic, aprovat pel reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

La Comissió informativa general del 26 d’abril de 2016 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant
procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació per al
Servei de neteja dels edificis i instal·lacions municipals de Sils, tot convocant-ne la licitació.
Segon.- Autoritzar, per la quantia de 660.000’- €uros més 138.600’- €uros d’IVA, la despesa
que per aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a les partides
previstes a l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici
2016.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
que han de regir el contracte del Servei de neteja dels edificis i instal·lacions municipals de Sils,
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subjecte a regulació harmonitzada, per procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos
criteris d’adjudicació.
Quart.- Publicar al DOUE, al BOE, al BOP i al Perfil del contractant anunci de licitació, perquè
durant el termini de mínim cinquanta-dos dies a comptar des de la data d’enviament de l’anunci
del contracte a la Comissió Europea, els interessats presentin les proposicions que considerin
convenients.

Debat :
Pere Mas (CiU): diu que la impressió és que el servei té un cost molt elevat i es pregunta si seria
convenient exercir la gestió directa del servei.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): creu que s’haurien de tenir altres criteris que no
fos només el preu, a l’hora d’adjudicar aquest servei.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): la valoració final o cost del contracte serà el que resulti del
procés de licitació ja que les empreses hauran de fer les seves ofertes a la baixa.
En el plec de condicions es preveu que el preu sigui una part dels criteris de valoració, que es
situa al 40%, els altres criteris a valorar són diferents: millores, etc.
Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA, i una
abstenció de CAPGIREM SILS-CUP-PA, s’aprova aquest acord.
--------------

4.- Aprovació continuïtat servei de neteja de les diverses dependències municipals.
Exp. 2013/50
Proposta de l’Alcaldia
Identif icació Expedient: Contractació Servei de neteja de les diverses dependències
municipals
PG Am 2013 /50 General 2013/80
Fets:
El Ple extraordinari del 3 de desembre de 2009 va aprovar els Plecs de clàusules administratives
i de Prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei Neteja de diverses
dependències municipals, publicant-se edictes al DOUE del 16-12-2009, al DOGC núm. 5532
del 23-12-2009, al BOE núm. 313 del 29-12-2009 i al BOP núm. 2 del 5-01-2010.
El Ple de l’Ajuntament de data 4 de març de 2010 va adjudicar el Servei de neteja de diverses
dependències municipals a l’empresa ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT, S.A. per un
import total anual de 159.920,18 €uros (IVA inclòs), fins el 30 d’abril de 2014.
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El Ple de la corporació de data 27 de febrer de 2014 va aprovar una pròrroga del contracte del
Servei de neteja de diverses dependències municipals fins el 30 d’abril de 2015.
El Ple de la corporació de data 28 d’abril de 2015 va aprovar una altra pròrroga del contracte
fins a data de 30 d’abril de 2016, amb un import total anual de 174.398,75 €uros anuals (IVA
inclòs)L’alcalde va requerir informe al secretari en data 18 d’abril de 2016, relatiu a la continuïtat del
servei de neteja de les diverses dependències municipals. Per la qual cosa, procedeix que el
contractista, prestador del servei actual, continuï sense interrupcions fins que es produeixi
l’adjudicació i formalització d’un nou contracte amb les condicions assenyalades anteriorment.
La interventora de l’ajuntament emet informe en data 19 d’abril de 2016 en relació al
finançament del contracte i la consignació què es disposa en el vigent pressupost.
El secretari emet informe en data 21 d’abril de 2016.

Fonaments de dret:
Article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
L’article 235 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) estableix que són obligacions del contractista prestar
el servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat l’ens local contractant sense altres
interrupcions que les que es produirien si la gestió es prestés de forma directa. En cas d’extinció
normal del contracte el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la
gestió.
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.

La Comissió informativa general del 26 d’abril de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Disposar que l’empresa ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT, S.A., continuï
prestant el servei de Neteja de les diverses dependències municipals al municipi de Sils, fins
l’adjudicació i formalització d’un nou contracte que es preveu per un termini màxim no superior
a sis mesos; en tot cas, es comunicarà la finalització d’aquest amb una antelació mínima d’un
mes abans de l’inici del nou contracte i una vegada conegut el nou adjudicatari del servei.
Segon.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment d’aquest
contracte, que s’estableixen en 14.980,84 €uros/mes (IVA inclòs) d’acord amb les condicions
econòmiques que es preveuen en el vigent contracte.
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Tercer.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades
bàsiques d’aquestes pròrrogues, segons el que preveu l’article 333 del TRLCSP.
Quart.- Notificar el contingut d’aquest acord a l’empresa adjudicatària, als Serveis Tècnics i a
intervenció.

Debat :
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): es podria haver iniciat amb antelació l’expedient
de licitació d’aquest contracte i tenir-lo adjudicat sense que hagués calgut exigir la continuïtat
de l’actual.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): respon afirmativament però per qüestions administratives no
s’ha pogut fer; no obstant, recorda que legalment és possible fer aquesta continuïtat.

Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA, i una
abstenció de CAPGIREM SILS-CUP-PA, s’aprova aquest acord.
--------------

5.- Resolució expedient sancionador 2015/0035910. PG 2016/322.
Proposta de la Regidoria de Via Pública, Governació i Participació Ciutadana
Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0035910 iniciat a nom de .../..., amb DNI/CIF .../... per
presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
PG 2016/322
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Data i hora de la presumpte infracció: 06/11/2015 18:20
Número de butlleta / Acta: 2050115100036
Agent denunciant: 1006
Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 30. 3
Import sanció: 300,01 Euros
Lloc de la denúncia: CL .../...
Fet denunciat: No tenir el gos inscrit en el cens municipal o en el seu cas en el Registre
municipal de gossos potencialment perillosos.
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i.

Dades de la persona denunciada: .../...

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 30.3 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No tenir el gos inscrit en el cens
municipal o en el seu cas en el Registre municipal de gossos potencialment perillosos.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom
de .../... com a responsable d’una infracció de caràcter molt greu i l’Instructor va formular la
proposta de resolució.

Fonaments de dret
1. L’article 30.3 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter molt greu el fet denunciat.
2. Segons el que estableix l’article 49 de La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan
competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la
present Llei correspon al Ple de l’Ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu
i molt greu.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18
del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats
per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en
document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense
perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin
aportar els interessats.
La Comissió informativa general del 26 d’abril de 2016 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2015/0035910 iniciat a nom de .../..., amb DNI/CIF .../... per infracció de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Segon.- Imposar la corresponent sanció per un import de 300,01€.
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Tercer.- Notificar a l'interessat/da la present resolució.

Debat :
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): des de que es va promulgar la Llei 7/2007 no té
coneixement que l’ajuntament hagi imposat sancions als gossos pel ple de l’ajuntament i es
pregunta per què ara és el ple que coneix sobre aquest assumpte.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): la gestió administrativa de les sancions ha estat encarregada al
Consell Comarcal de la Selva i es segueixen els criteris que aquests han fixat.
Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, una abstenció de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i quatre vots en contra de CiU, 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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