ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE 2017/11
Caràcter :
Lloc :

Data :
30/11/2017
Horari : de 19:30 a 20:45 hores.

ORDINÀRIA
Sala d´actes

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva
Maria José López Ruiz
Maria Mercè Pascual Fontanils
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

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

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

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

Secretari
Interventora

Absents :
Juan Andrés Arredondo Rodríguez

Tinent d’alcalde

IDS-MES-IdSELVA

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1. ACTA
Es sotmet a votació els esborranys de les actes de les sessions anteriors dels dies 28/09/2017,
11/10/2017, 24/10/2017 i 7/11/2017, resultant aprovades per unanimitat dels dotze membres
presents.
--------------
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2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
Informacions de l’alcaldia: la Regidora d’Ensenyament i Comunicació informa sobre les
diferents reunions i actes més rellevants que s’han portat a terme des de l’últim Ple ordinari.
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.
 Es dóna compte de l’Informe de morositat del 3r trimestre/2017, en compliment de
l’establert en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
 Es dóna compte de l’estat d’execució d’ingressos i despeses del 3r trimestre/2017
--------------4.- RATIFICACIONS
 Es sotmet a ratificació del Ple, el Decret de l’Alcaldia núm. 2017/894, referent a la
modificació del conveni de l’enllumenat públic exterior.
Per unanimitat dels dotze membres presents aquest Ple ratifica aquest acord.
 En aplicació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
correspon a l’ajuntament la realització del sorteig per la designació dels membres de les
meses electorals.
La Comissió informativa general del 23 de novembre de 2017 va efectuar l’esmentat
sorteig.
Per unanimitat dels dotze membres presents aquest Ple ratifica aquest acord.
-----------------COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

5.- Pla de gestió del servei integral de recollida selectiva de residus i neteja viària
2018. Exp.2017/2134
Fets:
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El Ple de l’Ajuntament de 27 de març de 2015 va delegar al Consell Comarcal de La Selva el
servei integral de recollida de residus i neteja viària a realitzar per l’empresa NORA mitjançant
el ‘’Pla de gestió del servei integral de recollida de residus i neteja viària de Sils – març 2015’’.
Vista la proposta presentada pel Consell Comarcal de la Selva que recull les noves necessitats
sorgides des de l’inici de la prestació i que pretenen millorar el funcionament del servei.
Vist l’informe de l’enginyer municipal i de intervenció.
Fonaments de dret:
Articles 6,47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Articles 22.2 p), 26.1 i 47.2h) de la Llei 7/1985, de 2 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 23 de novembre de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar el Pla de gestió del servei integral de recollida selectiva de residus i neteja
viària de Sils per el 2018 presentat per el Consell Comarcal de la Selva.
Segon.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal de La Selva, als serveis tècnics municipals
i a intervenció.
Votació :
Per sis vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, s’aprova aquest acord.
------------------

6.- Declaració parcel·la sobrant camí rural. Exp. 2017/1920
Fets:
Considerant que mitjançant Provisió d'Alcaldia de data 16 d’octubre de 2017, es va iniciar
expedient per procedir a la desafectació de la parcel·la, propietat d'aquest Ajuntament i
qualificada com bé de domini públic, situada en zona de sòl no urbanitzable, entroncament de
camí veïnal V3 d'aquesta localitat amb la Crta. de Vallcanera d'aquesta localitat, i la seva
posterior declaració com a parcel·la sobrant.
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Considerant els informes emesos per Secretaria i pels Serveis Tècnics, en relació amb el
procediment i la Legislació aplicable en relació amb aquest assumpte, i sobre la situació física i
jurídica del bé.
Considerant que es va emetre certificat de Secretaria sobre l'anotació del bé en l'Inventari de
Béns d'aquest Ajuntament.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l'adopció del següent
Fonaments de dret:
Els articles 11, 12, 20 i 21 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat
per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
Els articles 52.l), 114.3.m) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Els articles 22.2.l), 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
El Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats
Locals, de forma supletòria com estableix l'article 19 del Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals de Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
La Comissió informativa general del 23 de novembre de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la desafectació de la parcel·la, propietat d'aquest Ajuntament,
situada en zona de sòl no urbanitzable, entroncament de camí veïnal V3 amb la Crta. de
Vallcanera d'aquesta localitat, canviant la seva qualificació de bé de domini públic a ben
patrimonial; amb la descripció següent:
a) Situació geogràfica : Part del camí Veïnal V3 sòl No Urbanitzable
b) Superfície: 1.430 m2.
c) Descripció: Porció de terreny de superfície 1430m2, té una amplada de 5m i una
longitud de 286m. Limita, front, Continuació del propi camí veïnal V3; dreta i esquerra
Francesc Vinyals Tarrés, Maria Àngels Vinyals Madreny , Joan Verdaguer Vinyals; i
fons, la carretera de Vallcanera que l’hi donar accés.
d) Titularitat: Ajuntament de Sils
e) Càrregues o gravàmens: Cap
f) Classificació i qualificació: Xarxa viària bàsica de camins en sòl no urbanitzable.
g) Usos permesos: Vialitat dins del municipi
h) Destinació del ben: Xarxa de camins rurals
Segon.- Sotmetre aquest Acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant la
publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament,
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perquè durant aquest període es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix,
estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament www.sils.cat.
Votació :
Per sis vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, s’aprova aquest acord.
------------------

7.- Aprovació modificació pressupostària expedient 4/2017 amb càrrec a la resta
del romanent de tresoreria- Exp. 2017/1303 - General: 2017/2003
Fets :
Providència de l’Alcaldia de data 25 d’octubre de 2017 proposant la concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de l’exercici
2016.
Memòria de l’Alcaldia de data 15de novembre de 2017 detallant la creació i modificació de
partides.
Informe de Secretaria de data 15 de novembre de 2017 sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de
data 16 de novembre de 2017.
En data 17 de novembre de 2017 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.
L’article 16.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals aprovat pel Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
El reglament de la Unió europea nº 549/2013 del Parlament europeu i del Consell, de 21 de
maig de 2013 relatiu al sistema europeu de comptes nacionals i regionals de la Unió Europea
(SEC-10).
L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, pel que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, pel que s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i estabilitat financera.
L’article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Capítol III de les Bases del Pressupost per a 2017.
La Comissió informativa general del 23 de novembre de 2017 va dictaminar favorablement.

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

ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 4/2017, en la
modalitat de crèdit extraordinari, suplements de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria de
l’exercici 2016, d’acord amb el següent detall:
Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària

2017 15 1533 63200
2017 09 1531 60901
2017 09 1531 60902

Descripció

Consignació
inicial

Porta magatzem brigada mpal
Construcció vorera C/Ponent i
carretera Sta. Coloma
Tancament rampa J.Verdaguer
amb Pavelló
TOTAL DESPESES
T O T A L S DESPESES

Crèdit
extraordinari

Total

0,00
0,00

7.000,00
14.722,07

7.000,00
14.722,07

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00
0,00

25.722,07
25.722,07

25.722,07
25.722,07

Suplements de crèdits en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària

2017 10 132 12004
2017 10 132 12101
2017 10 132 12100
2017 01 920 13101
2017 01 920 15100
2017 01 221 16009
2017 09 1531 21000
2017 15 165 21000
2017 03 342 21203
2017 03 342 21205
2017 15 920 21400

Descripció

Consignació
inicial

Sous del grup C2
Complement específic
Complement de destinació
Laboral temporal
Gratificacions
Prevenció riscos laborals
Reparar voreres
Enllumenat
R.M.C.: Camp de futbol
R.M.C.: Piscines
R.M.C.: Material de transport

79.870,56
111.894,89
46.749,22
28.024,10
10.000,00
3.560,00
6.000,00
29.000,00
22.000,00
5.000,00
15.000,00

Suplement
de crèdit

Total

8.079,61
8.350,49
4.178,13
19.600,00
10.000,00
5.400,00
3.000,00
4.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00

87.950,17
120.245,38
50.927,35
47.624,10
20.000,00
8.960,00
9.000,00
33.000,00
24.000,00
9.000,00
19.000,00

119

Signatura 1 de 2
Juan Antonio
Gonzalez Blanco

Signatura 2 de 2
31/01/2018

SECRETARI

Marti Nogué Selva

31/01/2018

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

bbbc0b17a0fe4781986e46054ff082bd001

Url de validació

https://connector.sils.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Data document: 05/12/2017

2017 01 920 22001
2017 10 132 22104
2017 01 920 22603
2017 13 231 48000
2017 01 011 91300
2017 15 165 76100

Premsa, llibres i altres publicacions
Vestuari Policia Local
Publicacions en diaris oficials
A famílies i institucions sense ànim
de lucre
Amortització de préstecs
A Diputació: Millores Enllumenat

TOTAL DESPESES
T O T A L S DESPESES

8.000,00
3.000,00
5.000,00
25.000,00

4.050,00
1.500,00
2.000,00
5.500,00

12.050,00
4.500,00
7.000,00
30.500,00

151.726,08
316.020,98
865.845,83
865.845,83

100,00
4.610,17
90.368,40
116.090,47

151.826,08
320.631,15
956.214,23
981.936,30

FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb càrrec a la resta del romanent líquid de tresoreria resultant
de la liquidació de l’exercici 2016.
Aplicació pressupostària

2017 02 87000

Descripció

Euros

Romanent de tresoreria per a despeses
generals
TOTAL INGRESSOS

116.090,47
116.090,47

Segon.- 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.
Tercer.- Aquesta modificació pressupostària, definitivament aprovada, es publicarà en el
butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació.
Quart.- Trametre una còpia de l’expedient al Departament de la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d’Hisenda.
Votació :
Per sis vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, s’aprova aquest acord.
------------------

8.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA: canvi de nom passeig Sts. Cosme i
Damià. Exp. 2017/2145
-El Sr. Rossell, en representació de CAPGIREM SILS-CUP-PA i promotor d’aquesta moció, la
retira ja que han arribat a un consens amb tots els grups municipals per presentar una altra
alternativa.
-----------------120
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Prèvia declaració d’urgència per unanimitat dels dotze membre presents, s’acorda tractar el
següent assumpte no inclòs dins de l’ordre del dia:

Moció 1 d'octubre a un espai municipal. Exp. 2017/2243

1 OCTUBRE A UN ESPAI MUNICIPAL
Després de la demostració de la democràcia, sobirania i autoorganització del poble i del país el
darrer 1 d’octubre i degut a la resposta violenta i antidemocràtica de l’estat, proposem que
aquesta data quedi reflectida a un dels nostres espais municipals, entenent que la memòria
col·lectiva ens fa més lliures.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
-Instal·lar una placa commemorativa del 1 d’octubre a l’espai davant de la Laguna (indret del
col·legi electoral el dia del referèndum on es concentraren la ciutadania en defensa del dret a
decidir).
-El text proposat és:
“EN RECONEIXEMENT ALS CIUTADANS/ES QUE VAN DEFENSAR EL DRET A
DECIDIR EL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2017”, o altre text acordat.
Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord.
-----------------Prèvia declaració d’urgència per unanimitat dels dotze membre presents, s’acorda tractar el
següent assumpte no inclòs dins de l’ordre del dia:

Aprovació auditoria energètica enllumenat públic. Exp. 2017/1752
Fets:
Atès que la Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 2015 va sol·licitar a la Diputació de
Girona l’assistència i assessorament jurídic i tècnic necessaris per a la contractació de la millora
de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior a través d’un contracte amb empreses
de serveis energètics (ESE), dins els Serveis per al Foment de l’Eficiència Energètica i les
Energies Renovables a les comarques gironines.
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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
d’eficiència energètica elaborada pels serveis tècnics del programa BeEnerGI de la Diputació de
Girona.
Atès que la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2016 va aprovar l’avantprojecte de
millora d’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior.
Atès que el Ple de data 28 de setembre de 2017 va aprovar el conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona i l’Ajuntament de Sils, el cofinançament i condicions d’execució i
lliurament de la millora d’enllumenat públic exterior.
Atès que és necessari aprovar el document d’Auditoria energètica de l’enllumenat públic de Sils
per dur a terme la licitació de l’obra.
Atès el informe dels serveis tècnics de l’ajuntament.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar el document d’Auditoria energètica de l’enllumenat públic de Sils elaborat
pels serveis tècnics d’eficiència energètica del programa BeEnerGi de la Diputació de Girona.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Girona i als serveis tècnics municipals.

Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord.
-----------------PREGS I PREGUNTES
-----------------I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari,
dono fe.
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