ACTA DE SESSIÓ DE PLE
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Identificació de la sessió
PLE2017/7
Caràcter :
Lloc :

ORDINÀRIA
Sala d´actes

28/09/2017
Data :
Horari : 19:30 a 21:00 hores.

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva
Juan Andrés Arredondo Rodríguez
Maria José López Ruiz
Maria Dolores Jurado García
Pere Mas Gispert
Carles Taberner Morell
Silvia Juanmiquel Font
Maria Deulofeu Garcia
Albert Rossell Mas
Sergi O. Urzay Gómez
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

Imma Marcó Julià
Teresa Martorell Martí

Absents :
Maria Mercè Pascual Fontanils

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

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

Secretària accidental
Interventora

Regidora

IDS-MES-IdSELVA

Observacions :
-Maria Deulofeu Garcia entra en el punt núm. 6 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 27/7/2017, resultant
aprovada per dos abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA, i nou vots a favor d’ICV-EUiAE, ERC-AM, PDeCAT i IDS-MES-IdSELVA.

-------------2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA – pendent Mª José
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2.a) Informacions de l’alcaldia. Les actuacions més destacades realitzades des de l’alcadia a
través de les diferents regidories són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguiment, valoració i cloenda de la brigada jove.
Reunió amb tècnics de la Cambra de Comerç de Girona per presentar-nos el “Programa
Integral de cualificación i empleo” per joves de la garantia juvenil.
Assistència al lliurament de premis de reconeixement acadèmic i continuïtat juvenil a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament.
Trobada amb els professionals del CAP de Sils per comentar projectes per joves.
Trobada amb entitats i associacions al Centre Cívic de Sils per presentar propostes i
decidir les activitats per la marató d’enguany.
Trobada amb la Directora banca institucions Girona” Obra Social La Caixa” i el
Director de Sils per la signatura d’una subvenció per adquirir material per l’entitat de
Càritas local.
Assistència a la reunió anual comunitària amb els joves i l’entitat immobiliària que
porta a terme la gestió dels pisos joves, intercanviar opinions i informacions.
Reunió amb el tècnic d’esports per a coordinar les activitats formatives esportives de
tardor.
Reunió amb els tècnics de l’àrea econòmica
Assistència i participació a la reunió d’inici de curs de la llar d’infants.
Assistència i participació al Consell de Garanties d’Admissió del curs 17-18.
Assistència i participació al Consell Escolar de la llar d’infants.
Coordinació i programació de les activitats formatives municipals pel curs 17-18.

Com a actes protocol·laris es destaquen les assistències a:
•
•
•
•
•

Sopar gastronòmic.
Actes Festes de Les Comes, Vallcanera, Maçanet i Caldes de La Malavella en
representació del municipi.
Entrega de premis al 1r Torneig Benjamí de futbol organitzat pel CF Sils.
Entrega de premis a la bitlla catalana durant els actes de la Festa Major.
Entrega de premis del Concurs Super Explorador Literari.

La resta d’actuacions comprenen gestions ordinàries corresponents a les diferents regidories
i que atenen al calendari anual d’actuacions: com gestió Centre Informació dels estanys, ,
elaboració programació de Festa Major, reunions amb els equips tècnics, equips docents i
cos de seguretat.
--------------

3.- ASSABENTATS
 Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des de l’últim Ple ordinari.
 Es dóna compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari.
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--------------COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES - HISENDA :

4.- Aprovació Compte General Exercici 2016 - Exp.: 2017/652 - General: 2017/956
Fets :
Atès el Compte General de l’exercici 2016 format juntament amb tota la seva documentació
annexa, segons la legislació vigent.
El 24 de maig de 2017, la interventora emet informe favorable del Compte General de 2016.
El dia 19 de juny de 2017, la Comissió Especial de Comptes informa favorablement el Compte
General de 2016.
Atès que el Compte General de 2016 va ser exposat al públic en el BOP número 128 de 5 de
juliol de 2017, durant un període de quinze dies i vuit més per poder presentar reclamacions,
objeccions o observacions.
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 58 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 2/2003, de 28
d’abril.
- L’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del model
normal de comptabilitat local.

La Comissió Especial de Comptes del 26 de juny de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2016 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
Sindicatura de Comptes per a la seva fiscalització abans del 15 d’octubre de 2017.

Votació :
Per sis vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i cinc abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, s’aprova aquest acord.
---------------
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COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

5.- Aprovació conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i Ajuntament
de Sils, cofinançament i condicions d'execució i lliurament millora enllumenat
públic exterior del municipi. Exp. 2017/1752
Fets:
Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases reguladores per
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i s’obre la convocatòria per part del Departament de
Governació Administracions Públiques i Habitatge .
Atès que la Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar les bases
específiques reguladores del procés de selecció i d’execució dels projectes dels ajuntaments,
consells comarcals i altres ens locals a presentar a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7 de
març) del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER.
Atès que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de Programes
Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, l’Ajuntament de Sils va presentar
el projecte de millora de l’enllumenat públic exterior..
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que es
selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els següents termes:
Exp.

Entitat

NIF

Puntuació
obtinguda

Pressupost (€)
(IVA inclòs)

SP/38

Sils

P1720500F

9,00

804.968,23

Despesa elegible (€)
(sense IVA i aplicant,
si escau, la base 7.4;
topall de l’1,25 de la
mitjana)
665.263,00

Aportació de
la Diputació
(25 % despesa
elegible)
166.315,75

Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les subvencions
per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents convenis amb els ens
locals beneficiaris.
Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017, publicada al DOGC núm.
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7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6,
en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 332.631,50 €.
Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que es signarà un
conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions d’execució i de lliurament del bé, així
com del lliurament de l’import cofinançat per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA
repercutible).
Vist que el model d’execució del projecte és innovador des del punt de vista de l’organització ja
que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s’estructuren en les següents
prestacions:

PRESTACI
ONS
CONTRAC
TE
P1
P2
P3

Prestacions a càrrec de
l’Ajuntament
Gestió energètica
Manteniment preventiu
Garantia total

Valor
Preus
pressuposta
Preus
anuals
t
Unitats anuals IVA
IVA inclòs
base
exclòs €/any
€/any
imposable
6.267,80
€/any
5.180,00
6.267,80
60.258,00
€/any
49.800,00
60.258,00
11.298,38
€/any
9.337,50
11.298,38

TOTAL PRESTACIONS ANUALS

PRESTACI
ONS
CONTRAC
TE
P4

Prestació a càrrec de la
Diputació de Girona
Renovació de l’enllumenat
públic exterior

64.317,50

77.824,18

Valor
pressuposta
t
Unitats
base
imposable

Preu IVA
exclòs €

Preu IVA
inclòs €

804.968,23

665.263,00

804.968,23

1

Vist que pel bon funcionament del projecte es creu convenient que la supervisió del seguiment
tècnic de les actuacions, el seguiment administratiu i el seguiment econòmic el dugui a terme la
Diputació de Girona, la Diputació de Girona encarregarà la direcció tècnica de les actuacions de
la prestació núm. 4 per mitjà d’un contracte extern i el repercutirà a l’Ajuntament conveniat. El
cost estimat és el recollit en la taula següent:

PRESTACIONS CONTRACTE
Direcció tècnica de les actuacions de
millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic

Preu IVA
exclòs €

Preu IVA
inclòs €

12.074,52

14.610,17
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La Comissió informativa general del 27 de setembre de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració que té per objecte:
-

-

Que l’Ajuntament signant autoritzi a realitzar la contractació i adjudicació de les quatre
prestacions (P1, P2, P3 i P4) a la Diputació de Girona.
Regular les condicions d’execució i lliurament de la millora de l’enllumenat públic
exterior (prestació núm. 4) de Sils, abans de l’inici del procediment de contractació
conjunta esporàdica.
Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària les
prestacions 1, 2 i 3.
Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a la Diputació de Girona el cost
derivat de la direcció tècnica de les obres d’instal·lació de la prestació núm. 4.
Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per
l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució per contracte
(PEC) més el 21 % d’IVA del total del projecte, als efectes del que disposen els articles
109.5 i 316.5 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i l’article 8 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la
Llei de Contractes de les AAPP.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa plurianual de les prestacions P1, P2 i P3 i autoritzar i
disposar la depesa de la prestació P4 i la direcció tècnica, segons els detall següent:
Prestació

Descripció

2018

2019

2020

2021

2022

P1

Gestió energètica

6.267,80

6.267,80

6.267,80

6.267,80

6.267,80

P2

Manteniment
preventiu

60.258,00

60.258,00

60.258,00

60.258,00

60.258,00

P3

Garantia total

11.298,38

11.298,38

11.298,38

11.298,38

11.298,38

P4

Renovació de
l’enllumenat
públic exterior
(25% del cost + la
totalitat de l’IVA)

102.006,99 102.006,99 102.007,00

0,00

0,00

Coordinació SS i direcció
tècnica de les obres

14.610,17

Total (€)

194.441,34 179.831,17 179.831,18

0,00

0,00

0,00

0,00

77.824,18

77.824,18
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Tercer.- Posar a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i gravàmens i amb
tots els permisos requerits, les instal·lacions necessàries per l’execució de l’obra detallada com a
prestació núm. 4.
Quart.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per la signatura del conveni de
col·laboració, així com de la resta de documentació complementària pel desplegament d’aquest
conveni, i en especial per incorporar d’aquelles modificacions de caràcter no substancial que
siguin requerides per l’execució del conveni.

Votació :
Per unanimitat dels onze membres presents s’aprova aquest acord.
---------------Maria Deulofeu Garcia s’incorpora la sessió.

6.- Aprovació denominació via pública. Exp. 2017/1765
Fets:
Atès el informe del dinamitzador sociocultural, es considera necessari procedir a aprovar la
denominació del passatge que connecta el Centre Cívic de Sils amb el carrer de l’Església a
l’alçada de la Sala Cultural la Laguna.
Informe de Secretaria en relació amb la Legislació aplicable a l'assumpte i el procediment a
seguir.

Fonaments de dret:
L'article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat
pel Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol.
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la
Direcció general de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats
Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
La Comissió informativa general del 27 de setembre de 2017 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :

Primer.- Aprovar la denominació “Tocs” de la via pública, el passatge que connecta el Centre
Cívic de Sils amb el carrer de l’Església a l’alçada de la Sala Cultural la Laguna, pels següents
motius: el passatge és una via que no disposa de denominació oficial i la proposta actual de
donar nom a la via arrenca de la darrera edició de l’Exposició de Flors.
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Segon.- Notificar a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats, empreses i
Organismes que puguin resultar afectats.

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

MOCIONS
7.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA: sobre actualització del Quadern de Sils.
Exp. 2017/1370
-

L’Alcalde exposa que aquest assumpte va quedar sobre la taula en la comissió informativa.
---------------

8.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA: sobre la publicació agenda pública dels
alts càrrecs. Exp. 2017/1757
Entenem que els governs en general tenen l’obligació de passar comptes als ciutadans de tots els
actes que duen a terme i d’evitar la violació d’accés a tota informació pública que pugui
concernir i interessar a la opinió pública, a un sector de la mateixa, o fins i tot a un sol individu.
El nostre grup municipal, en un ple passat, ja es va preocupar pel denigrant estat del portal de
transparència de l’Ajuntament de Sils, elaborant un informe (el qual resta a disposició de tots els
grups municipals i persones interessades) indicant els ítems que no tenien informació.
A més, després de diverses polèmiques sobre l’assistència o no a reunions concretes, que el
nostre grup municipal va formular en plens passats, i per tal de conèixer la disponibilitat total
dels alts càrrecs de la corporació, el Grup Municipal s’ha de comprometre a portar al dia
l’agenda pública dels alts càrrecs de la Corporació.
Fonaments de dret:
Article 55, apartat 1, punt C de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
La Comissió informativa general del 27 de setembre de 2017 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
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ACORD:
Primer.- Que l’ítem “Agenda institucional dels alts càrrecs”, que es troba “Ajuntament de Sils/
Govern obert i transparència / Informació institucional i organitzativa / Informació
institucional”, s’ompli de contingut un cop s’hagi aprovat aquesta moció.
Segon.- Que, en format calendari, es mostri la disponibilitat setmanal dels alts càrrecs (membres
del govern municipal) de l’Ajuntament de Sils. S’entén com a disponibilitat la presència i
assistència d’aquests a reunions, trobades, Juntes de Govern Local, Plens, inauguracions, estada
al seu despatx, etc.
Tercer.- Que es dugui a terme una revisió i un control constant de l’agenda, indicant canvis
d’última hora, per exemple.
Quart.- Que aquesta informació s’enllaci directament al web de l’Ajuntament de Sils.

Votació :
Per sis vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, una abstenció de Mª José
López (IDS-MES-IdSELVA), i cinc vots en contra d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, Mª Dolores
Jurado (IDS-MES-IdSELVA), J. Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA) i Martí Nogué
(IDS-MES-IdSELVA), s’aprova aquest acord.
------------------

9.- PRECS I PREGUNTES
------------------

