ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2018/4
Caràcter :
Lloc :

Data :
31/05/2018
Horari : de 19:30 a 21:40 hores.

ORDINÀRIA
Sala d´actes

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

Secretari
Interventora

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 22/3/2018, resultant
aprovada per onze vots a favor d’ICV-EUIA-E, ERC-AM, PDeCAT i IDS-MES-IdSELVA, i
dos abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA.
-------------2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
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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 1r trimestre/2018, 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 pressupostària del 1r trimestre 2018.
--------------3.- RATIFICACIONS
 Es sotmet a ratificació del Ple, l'acord núm. 15 de la Junta de Govern Local ordinària
del 19/03/2018, de delegació responsabilitat recollida i control d’animals de companyia
abandonats, perduts i/o ensalvatgits amb el Consell Comarcal de la Selva.
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis abstencions
de CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, el Ple ratifica aquest acord.
 Es sotmet a ratificació del Ple, l’acord núm. 20 de la Junta de Govern Local ordinària
del 3/04/2018, d’adjudicació parcel·la J.V. Foix.
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis abstencions
de CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, el Ple ratifica aquest acord.
 Es sotmet a ratificació del Ple, l’acord núm. 21 de la Junta de Govern Local ordinària
del 3/04/2018, d’adjudicació plaça aparcament Av. Costa Brava i C. M. J. Verdaguer.
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis abstencions
de CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, el Ple ratifica aquest acord.
 Es sotmet a ratificació del Ple, l’acord núm. 9 de la Junta de Govern Local ordinària del
7/05/2018, d’aprovació informe seguiment PAES.
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, PDeCAT i IDS-MES-IdSELVA, i dos
abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA, el Ple ratifica aquest acord.
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-----------------COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

5.- Aprovació inicial ordenança municipal de prevenció de la prostitució, Pg Am
2018/483
Atès que per Provisió de la regidoria de governació, via pública i participació ciutadana de data
8 de març de 2018 es va sol·licitar informe de Secretaria, en relació amb el procediment i la
Legislació aplicable per aprovar l'Ordenança municipal reguladora de prevenció de la
prostitució.
Atès que aquest informe que va ser emès en data 8 de març de 2018, i vist l'avantprojecte
elaborat per la Comissió d'estudi d'Ordenança municipal reguladora de prevenció de la
prostitució, que amb caràcter previ s’ha fet la informació pública amb l’objectiu de millorar la
participació ciutadana en el procediment de normes, a través d’anunci publicat a la web de
l’Ajuntament en data 13 de març de 2018.
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es
La Comissió informativa general del 24 de maig de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de prevenció de la
prostitució.
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o
Associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l'Ordenança, per un termini
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i
en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular
les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d'acord exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament,
adreça https://www.sils.cat.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
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Votació :
Per unanimitat dels tretze membres presents s’aprova aquest acord.
------------------

6.- Aprovació projecte executiu millora eficiència energètica enllumenat públic de
Sils. Exp. 2016/577
Fets :
El ple de la Diputació de Girona del 15 de març de 2016 va aprovar inicialment les bases
específiques reguladores del procés de selecció i d’execució de 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), el Fons Europeu de Desenvolupament Regional) durant
les anualitats 2016, 2017. 2018, 2019 i 2020.
La Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 2015 va sol·licitar a la Diputació de Girona
l’assistència tècnica 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 dels Serveis per al Foment de l’Eficiència Energètica i les
Energies Renovables a les comarques gironines.
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 d’eficiència energètica del programa
BEnerGI de la Diputació de Girona.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 18 d’abril de 2016 es va sol·licitar una
subvenció a la Diputació de Girona per cobrir part dels costos d’execució de projectes a
presentar a la convocatòria FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en concret per
portar a terme les actuacions de millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions
d’il·luminació pública exterior del municipi de Sils mitjançant contractes amb garantia
d’estalvis.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2016 es va aprovar
l’avantprojecte per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior.
Atès que en data 17 de febrer de 2017 i Registre general d’entrada 2018/681, la Diputació de
Girona ens ha comunicat la resolució favorable del Departament de Governació, Administració
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya relativa a la subvenció sol·licitada.
Atès que la Diputació de Girona ha elaborat el projecte executiu de la millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic de Sils.
Atès l’informe de secretaria i els serveis tècnics municipals.
Fonaments de dret :
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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 FERDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4i 6, i s’obre la convocatòria.
Bases específiques reguladores, publicades al BOP número 55 de 21 de març de 2016, i la
corresponent convocatòria per a l’any 2016, BOP número 61 de 31 de març de 2016, de les
subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres
ens locals, a presentar a la convocatòria del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (eixos 4 i 6 del FEDER).
Article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
La Comissió informativa general del 4 de juny de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu de la millora energètica de l’enllumenat
públic de Sils, elaborat per la Diputació de Girona.
Segon.- Sotmetre el Projecte d’Obres a informació pública pel període de trenta dies mitjançant
anunci en el tauler d’edictes, a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
Votació :
Per unanimitat dels tretze membres presents s’aprova aquest acord.
------------------

7.- Devolució de les garanties definitives de les obres Rehabilitació pisos mestres i
Obres complementàries reforç estructura dels pisos mestres, Pg Am 2018/308
En relació amb l'expedient relatiu a la devolució de la garantia dels contractes de les obres
Rehabilitació pisos mestres i Obres complementaries de reforç, emeto el següent informeproposta de resolució, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, amb base als següents,
ANTECEDENTS DE FET
Per acord del Ple extraordinari de data 24 d’abril de 2007 es va adjudicar el concurs per a
l’execució de l’obra de Rehabilitació dels pisos mestres a l’empresa Cisteró SA pel preu de
//396.816,22 euros.
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En data 21 de juny de 2007 Cisteró SA diposita un aval per a l’execució de l’obra per import de
//15.872,65/7 euros.
Per acord del Ple extraordinari de data 15 d’octubre de 2008 es va contractar a Cisteró SA l’obra
Complementària pel reforç de l’estructura existent als pisos dels mestres per l’import de
//65.544,25// euros.
En data 29 d’octubre de 2008 Simod Cisteró SL i Cisteró SA van dipositar un aval per import
de //2.621,77// euros com a garantia per l’execució de l’obra.
En data 2 de març de 2018 l’arquitecte municipal emet informe favorable per a la devolució dels
dos avals dipositats en garantia de la bona execució de les obres Rehabilitació pisos mestres i
Obres complementaries de reforç.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 111, 243 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple, de conformitat amb la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució:
La Comissió informativa general del 24 de maig de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER. Autoritzar la devolució dels avals per import de //15.872,65/7 euros a Cisteró SA de
garantia de l’obra Rehabilitació dels pisos mestres, i el d’import de //2.621,77// euros dipositat
per Simod Cisteró SL i Cisteró SA com a garantia per l’execució de l’obra Complementària pel
reforç de l’estructura existent als pisos dels mestres
SEGON. Notificar la present Resolució a l'interessat, amb indicació dels recursos pertinents i a
intervenció.
Votació :
Per unanimitat dels tretze membres presents s’aprova aquest acord.
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------------------

8.- Liquidació contracte actuacions zona esportiva Vallcanera Les Comes
devolució garantia. Expd 2015-1037
Fets:
En data juny de 2016 es va signar la certificació final/liquidació provisional, aprovant-se el 4 de
juliol de 2016, la qual esdevenia definitiva si en el termini de garantia no es produïen
modificacions.
En data 17 de maig de 2018 es va emetre informe pels Directors Facultatius del Servei, en el
qual s'informava sobre el compliment del contracte i s'efectuava la corresponent proposta de
liquidació del mateix, no procedint cap quantitat a favor del contractista; i informant
favorablement la devolució de la garantia definitiva prestada.
Amb data 21 de maig de 2018 s’ha emes informe d’intervenció.
Fonaments de dret:
Els articles 95 a 102 i la 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.
L'article 65 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple.
La Comissió informativa general del 24 de maig de 2018 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar la liquidació final del contracte d’obres ‘Actuacions zona Esportiva
Vallcanera i Les Comas’, sense cap quantitat a abonar al contractista en concepte de liquidació
de les obres realment realitzades.
Segon.- Procedir a la devolució de la garantia definitiva per l’import de 8.496,00€ del total del
contracte a Apimet Construcciones Autoportantes, S.L.
Tercer.- Notificar la present Resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos pertinents.

Votació :
Per unanimitat dels tretze membres presents s’aprova aquest acord.
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9.- Rectificació de l'Inventari de béns a 31/12/2017. PG 2018/402 General 2018/578.
Relació de fets:
Atès l'expedient que s'instrueix per a la rectificació anual de l'Inventari de béns i drets que
reflecteix les altes i baixes produïdes des de l'última revisió.
Atès que la corporació està obligada a practicar l'esmentada rectificació per tal de recollir i
valorar, dins del període indicat, els béns i drets que permetin conèixer l'estat actual i real del
seu patrimoni.
En data de 26 de març de 2018 Secretaria emet informe.
Fonaments de dret:

— Els articles 95 a 114 del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret
336/1988, de 17 d'octubre.
— El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— Els articles 17 a 36 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Reial
decret 1372/1986, de 13 de juny.
— L'article 86 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986.
La Comissió informativa general del 24 de maig de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER.- Aprovar la rectificació de l'Inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament, referit a
31 de desembre de 2017, l'import de la qual es fixa en 28.302.118,33 € en incorporar-hi les altes
i millores que ascendeixen a 159.286,62 € i treure-hi l’amortització acumulada a 31/12/2017
que ascendeix a 437.435,47 €.
SEGON.- Trametre una còpia de la rectificació de l'inventari anteriorment aprovada,
autoritzada pel secretari de la corporació i amb el vist-i-plau de l'alcalde, al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, així com a l'Administració de l'Estat.
Votació :
Per set 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.
------------------
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10.- Aprovació model control intern en règim de fiscalització i intervenció
limitada. Exp. 2018/574
Fets:
L’article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017), en el seu apartat 1, estableix
que la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i la dels seus
organismes autònoms es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat i el control posterior, si s’escau, dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer.
L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics,
establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a proposta del president,
el ple de l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia.
Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, el ple de la Diputació de Girona, en data
20 de març de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació dels tipus de despeses i obligacions
sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, els quals
engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a
excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció
prèvia; així com, els requisits bàsics a comprovar adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de
30 de maig de 2008, de la Intervenció general de l’administració de l’Estat, amb el que es dóna
aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, actualitzat per acord de 7 de
juliol de 2011 (en endavant ACM), en l’exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics, per als ens adherits al Servei d’assistència de la
Diputació de Girona en l’exercici del control intern de les entitats locals. L’esmentat acord va
ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 70, de data 11 d’abril de 2018, essent
vigent a partir de l’endemà d’aquesta publicació, i fins a la seva modificació o derogació
expressa.
El president de la Diputació de Girona, en data 9 de maig de 2018, va aprovar la sol·licitud
d’assistència en l’exercici del control intern a les entitats locals presentada per l’Ajuntament de
Sils al registre d’entrada de la Diputació de Girona el 26 de març de 2018, d’acord amb
l’establert al Pla d’assistència i en virtut de l’article 6.4 del RD 424/2017, que estableix que els
òrgans interventors podran demanar, a través del president de l'entitat local, l'assessorament i
informe dels serveis d'assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions
provincials, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.
Informe d’intervenció en els termes que preveu el RD 424/2017,
Fonaments de dret:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL).
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals (TRLRHL).
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local (RD 424/2017).
Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
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Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la
qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord
de 7 de juliol de 2011, pel que és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei
general pressupostària, respecte l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics,
en tot allò que és d’aplicació a les entitats locals (ACM).
La Comissió informativa general del 24 de maig de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria
de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre
els seus drets i ingressos, en els termes que preveu l’article 9.1 del RD 424/2017.
Segon.- Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre
despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora, en els termes que preveu
l’article 13 del RD 424/2017.
Tercer.- Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de
20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018 (el qual s’adjunta com
Annex), referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin al Servei d’assistència en l’exercici del
control intern, per a l’aplicació dels requisits bàsics a comprovar adaptats a l’ACM sobre tots
els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim
de requisits bàsics, determinats en el citat acord, els quals engloben tots els tipus de despeses i
obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui
d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.
Quart.- Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament de
Sils, que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de 1 de juliol de
2018.
Cinquè.- Notificar el present acord al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les
Entitats Locals de la Diputació de Girona.
Votació :
Per nou vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CAPGIREM SILS-CUP-PA i IDS-MESIdSELVA, i quatre abstencions de PDeCAT, s’aprova aquest acord.
------------------
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11.- Aprovació modificació pressupostària expedient 2/2018 amb càrrec a una part
del romanent de tresoreria de l'exercici 2017. P.G.:2018/575 - General: 2018/840.
Fets :
-

Providència de l’Alcaldia de data 9 de maig de 2018 proposant la concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de
l’exercici 2017.
Memòria de l’Alcaldia de data 18 de maig de 2018 detallant la creació i modificació de
partides.
Informe de Secretaria de data 18 de maig de 2018 sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Informe d’intervenció de data 21 de maig de 2018 informant favorablement la modificació.

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.

-

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 2018.

La Comissió informativa general del 24 de maig de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 2/2018, en la
modalitat de crèdit extraordinari, suplements de crèdit amb càrrec a una part del romanent de
tresoreria de l’exercici 2017, d’acord amb el següent detall:
Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària

2018 03 341 62501
2018 08 1723 46500

Descripció

Consignació
inicial

Lavabos aire lliure Petanca
Assistència tècnica Estanys
TOTAL DESPESES

0,00
0,00
0,00

Crèdit
extraordinari

Total

4.000,00
7.905,60
11.905,60

4.000,00
7.905,60
11.905,60

Suplements de crèdits en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària

2018 11 924 64000
2018 15 1533 60902
2018 05 334 22602
2018 16 338 48000
2018 15 1533 60903
2018 02 920 64000
2018 15 1531 76200

Descripció

Consignació
inicial

Participació ciutadana
Porxo de Les Comes
Publicitat i propaganda
Subvenció CEE
Plaça de l’Euro
Redacció de projectes
A Ajuntaments: Maçanet de
la Selva
TOTAL DESPESES
T O T A L S DESPESES

Suplement
de crèdit

Total

7.100,00
18.000,00
29.323,32
172.570,00
85.000,00
4.000,00
5.596,07

1.573,00
3.780,00
9.000,00
500,00
20.415,28
11.000,00
420,78

8.673,00
21.780,00
38.323,32
173.070,00
105.415,28
15.000,00
6.016,85

321.589,39
321.589,39

46.689,06
58.594,66

368.278,45
380.184,05

FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb càrrec a una part del romanent líquid de tresoreria resultant
de la liquidació de l’exercici 2017.

Aplicació pressupostària

2018 02 87000

Descripció

Euros

Romanent de tresoreria per a despeses
generals
TOTAL INGRESSOS

58.594,66
58.594,66

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.
45

Signatura 1 de 2
Juan Antonio
Gonzalez Blanco

Signatura 2 de 2
20/07/2018

SECRETARI

Marti Nogué Selva

23/07/2018

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

5b23edff2e6745639f2fe9de27beaece001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Data document: 04/06/2018

Votació :
Per set 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.
------------------

MOCIONS
12.- Moció d'ERC-AM: defensa model sanitari català i universalització atenció
sanitària. Exp. 2018/898
Fets:
El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del
Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons
públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de l’Estat que
contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat de les catalanes i
els catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el Parlament de Catalunya el que
fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és complir fil per randa el que
disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a
accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els
termes que estableixin les lleis”.
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra societat ha
volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la universalització de
l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut de totes les persones està
recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets Humans i a d’altres resolucions i normes
de dret internacional que han estat subscrit per l’Estat espanyol i que clarament el posen en
evidència pel fet de recórrer al Tribunal Constitucional.
L’aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va suposar un
atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat que no compartim.
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional de Salut
es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir l’accés, la gratuïtat i la
universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més vulnerables.
La Comissió informativa general del 24 de maig de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer. Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern de
l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament de
Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics per
mitjà del Servei Català de Salut.
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Segon. Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la
utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de Catalunya
expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de Catalunya.
Tercer. Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat que
garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei recorreguda, al nostre
Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret internacional subscrits per l’Estat
espanyol.
Quart. Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest model
davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat oberta, diversa i
inclusiva.
Cinquè. Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat per
professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.
Sisè. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Departament de Salut, al CatSalut i a les entitats municipalistes del
nostre país (ACM i FMC).
Votació :
Per unanimitat dels tretze membres presents s’aprova aquest acord.
------------------

13.- Moció d'ERC-AM: a favor ratificació conveni 189 de l'OIT i per dignificació
treball de la llar i cures. Exp. 2018/912
Fets:
El treball de la llar s’ha associat a l’àmbit de reproducció, atribuït històricament a les dones, que
no ha estat considerat treball i s’ha deslligat dels processos productius.
Aquesta percepció social condiciona el marc legal i laboral, i per tant, les condicions laborals i
les situacions d’explotació que es donen al sector. A més, una part molt important d’aquestes
treballadores són estrangeres i moltes es troben en situació irregular. Això agreuja la seva
situació precaritza encara més la seva relació laboral.
Les reformes legals del 2011 i del 2012 reconeixien el caràcter laboral del treball de la llar, però
van desaprofitar l’oportunitat d’equiparar les treballadores de la llar a la resta de treballadors i
treballadores del Règim General. La inclusió com a Sistema Especial dins del Règim General de
la Seguretat Social comporta aspectes clarament discriminatoris: es manté el desistiment
voluntari en comptes de garantir el dret a un acomiadament motivat i se les exclou de la Llei de
prevenció de riscos laborals, del Fons de Garantia Salarial i molt especialment de la prestació
d’atur.
Altres mancances vinculades amb l’especificitat del treball afecten les pensions dignes per a
aquestes treballadores o la possibilitat de denunciar els incompliments de la normativa, ja que el
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fet el centre de treball coincideix amb el domicili del contractant impossibilita l’acció de la
Inspecció de Treball. D’altra banda, la soledat de les treballadores i el desconeixement dels seus
drets agreugen la seva situació de precarietat i afecten la seva capacitat d’organitzar-se i de
reivindicar els seus drets.
Fins al moment, l’Estat espanyol no ha ratificat el conveni 189 de l’Organització Internacional
del Treball (OIT) sobre el treball digne de les treballadores de la llar, tot i que si ho han fet
altres països de la Unió Europea, com ara Bèlgica, Portugal, Irlanda, Itàlia, Finlàndia o
Alemanya.
La Comissió informativa general del 24 de maig del 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Que un cop aprovada aquesta moció de suport a la dignificació del treball de la llar i
les cures a favor de la ratificació del conveni 189 de l’OIT, s’insti al Govern de l’Estat espanyol
a ratificar-lo de manera immediata per poder garantir l’equiparació dels drets de les
treballadores i treballadors de la llar i les cures als de la resta de treballadors i treballadores del
Règim General de la Seguretat Social.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a legislar per tal de garantir el dret a un
acomiadament motivat, la seva inclusió en el marc de la Llei de prevenció de riscos laborals, del
Fons de Garantia Salarial i molt especialment de la prestació d’atur.
Tercer.- Instar al govern de l’Estat espanyol a explorar la viabilitat i l’impacte de vies
alternatives al sistema actual de contractació de treballadores de la llar, com ara el sistema dels
xecs de serveis, vigent en diferents països de la Unió Europea i que ha mostrat la seva efectivitat
en la creació d’ocupació i per fer aflorar l’economia submergida.
Quart.- Que es promoguin les iniciatives socials, econòmiques i polítiques necessàries per
millorar i dignificar el treball de la llar i les cures en el municipi.
Cinquè.- Que aquests acords es traslladin al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la mesa
del Parlament de Catalunya, a la mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de l’Estat espanyol,
organitzacions sindicals i als col·lectius de treballadores domèstiques constituïts.
Votació :
Per unanimitat dels tretze membres presents s’aprova aquest acord.
-----------------Prèvia declaració d’urgència per unanimitat dels tretze membres presents, s’acorda tractar el
següent assumpte no inclòs dins de l’ordre del dia:
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14.- Moció suport CDR i condemna criminalització per part estat espanyol. Exp.
2018/1036
Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes socials
oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal:
"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, hem vist com
els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos i criminalitzar-nos.
Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les torces repressores de l'estat espanyol
pretén crear un marc per poder legitimar la seva repressió cap a nosaltres i posar-nos al punt
de mira de la persecució política i poder justificar, també, la persecució judicial.
Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una suposada ''ka/e
borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és l'existència d'un poble unit,
alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el pacifisme actiu com a mètode de
transformació social, els hi fa por que tinguem la capacitat per aturar el país. Tenen por que
cada cop ens organitzem més i preguem consciència del poder que tenim.
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els recursos
econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte esperançador: la construcció
d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens tenim les unes a les altres, colze a colze i
allò que més els espanta: el futur.
Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cambreres,
recepcionistes, professores,
autònomes, cuidadores, informàtiques, cuineres, perruqueres,
carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... Els CDR som el poble i som aquí per
construir la República.
Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots ells
poders fàctics d'un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i seguirem al carrer,
des de l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres objectius.
No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!"
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de SILS proposa
d’adopció dels següents

ACORDS

Primer.· L’Ajuntament de SILS considera una forma d'acció política absolutament legítima, la
protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i no violenta, pròpia d'una
democràcia madura.
Segon.· L’Ajuntament de SILS denuncia i es posiciona clarament en contra de les operacions de
l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra els Comitès de
Defensa de la República vulnerant una i altra vegada els drets civils i polítics dels ciutadans.
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Tercer.· L’Ajuntament de SILS denuncia la criminalització de la protesta social, 'la repressió i
la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i
la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a l'autodeterminació i la
construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en forma de República.
Quart.- Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes.
Cinquè.- Col·laborar en la defensa de les silenques i silencs a nivell legal si s’escau. A partir
del suport o assistència legal quan les seves activitats de llibertat d’expressió i de mobilització
cívica siguin vulnerades o amenaçades.
Votació :
Per set vots a favor d’ERC-AM, CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, dos abstencions
d’ICV-EUiA-E i Maria José López Ruiz (IDS-MES-IdSELVA), i quatre vots en contra de
Mª Dolores Jurado García (IDS-MES-IdSELVA), Mª Mercè Pascual Fontanils (IDS-MESIdSELVA), J. Andrés Arredondo Rodríguez (IDS-MES-IdSELVA) i Martí Nogué Selva
(IDS-MES-IdSELVA), s’aprova aquest acord.
------------------

15.- PRECS I PREGUNTES
-Aquest apartat resta reflectit a la videoacta.
-----------------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,
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