ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2019/2
Caràcter :
Lloc :

ORDINÀRIA
Sala Ple

Data :
02/04/2019
Horari : de 19:30 a 21:00 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
Albert Rossell Mas
Lluís Borràs i Massaguer
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

Alcalde president
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidora
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
IDS-MES-IdSELVA
PDeCAT
PDeCAT
PDeCAT
PDeCAT
CAPGIREM SILS-CUP-PA
CAPGIREM SILS-CUP-PA
Regidor no adscrit
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 31/1/2019, resultant aprovada
per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, IDS-MES-IdSELVA i del regidor no adscrit, quatre
abstencions del PDeCAT, i dos vots en contra de CAPGIREM SILS-CUP-PA.
--------------
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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 4rt 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 la modificació pressupostària 2/2019 per incorporació de romanents,
Exp. 2019/349, aprovat per Decret de l’Alcaldia de data 28/02/2019.
 Es dóna compte modificació pressupostària 3/2019 per generació de crèdit, Exp.
2019/354, aprovat per Decret de l’Alcaldia de data 1/03/2019.
 Es dóna compte de l’informe anual funció interventora any 2018.

 Es dóna compte de la liquidació de l’exercici 2019, en compliment de l’establert en
l’article 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article 90.2 del Reial Decret 500/1990
i que resumida queda així :
1.1. Estat del Romanent de Tresoreria a 31.12.2018
Reflecteix el següent detall:
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2018
COMPONENTS
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent

IMPORTS ANY 2018
2.398.853,88
1.506.146,61
560.542,74
937.901,37
7.702,50
941.809,65
356.816,29

IMPORTS ANY 2017
2.180.529,31
1.449.026,95
501.995,71
945.306,79
1.724,45
868.303,84
322.110,61
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(+) de pressupostos tancats
24.962,37
(+) d'operacions no pressupostàries
560.030,99
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació
6.775,96
definitiva
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació
43.541,48
definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

21.021,05
525.172,18
36.765,52

0,00
0,00
0,00

2.999.956,36
757.061,49
57.945,16
2.184.949,71

2.761.252,42
751.462,69
806,54
2.008.983,19

a) El romanent de tresoreria per a despeses generals quedarà a la quantitat de 2.184.949,71€. El
destí d’aquest import es podrà destinar, d’acord a la normativa legal, a:
1. Sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupostos a 31/12/2018 en la quantitat
de 66.506,78€.
2. El romanent de tresoreria per despeses generals compromès pel finançament de romanents de
crèdit d’incorporació obligatòria en la quantitat de 9.759,89€.
3. El finançament dels imports dels romanents de crèdit a 31.12.2018 de despesa compromesos,
que s’incorporen al pressupost municipal de 2019 per un import de 1.510.228,74€.

Així el romanent de tresoreria per a despeses generals un cop ajustat, quedarà en la quantitat de
598.454,30€.
--------------COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

4.- Aprovació Pla Pressupostari a mig termini 2020-2022 - Exp. 2019/438

Fets:
- El Ple de l’Ajuntament de data 29 de novembre de 2018 va aprovar el pressupost
per l’exercici 2019.
- L’article 29 de la LOEPSF estableix que les Administracions Públiques
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració
dels seus pressupostos anuals i mitjançant el qual es garantirà una programació
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute
pública.
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El marc pressupostari si no es va incloure en l’aprovació del pressupost de 2019,
s’ha d’elaborar abans del 15 de març de 2019.

Fonaments de dret:
- Article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
- Article 6 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per les quals es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
La Comissió informativa general del 28 de març del 2019 va dictaminar favorablement.

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

Primer.- Aprovar el pla pressupostari (2020-2022) que garanteix una programació
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat
amb la regla de la despesa:
ELABORACIÓ PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2020-2022
ESTAT D'INGRESSOS
ANY 2019
A) DETALL D'INGRESSOS CORRENTS

ANY 2020

ANY 2021

ANY 2022

(Estimació drets

(Estimació de les

(Estimació de les

(Estimació de les

reconeguts nets

previsions inicials)

previsions inicials)

previsions inicials)

Capítols 1 i 2. Impostos directes i indirectes

2.974.500,00

3.046.440,00

3.119.330,00

3.194.200,00

Impost sobre béns immobles

2.225.000,00

2.287.300,00

2.351.345,00

2.417.185,00

Impost sobre activitats econòmiques

215.000,00

215.000,00

215.000,00

215.000,00

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

350.500,00

355.000,00

358.550,00

362.135,00

Impost sobre increment valor terrenys

105.000,00

107.940,00

110.960,00

114.070,00

79.000,00

81.200,00

83.475,00

85.810,00

Cessió d'impostos de l'Estat

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingressos de capítol I i II no inclosos anteriorment

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos

1.064.200,00

1.149.800,00

1.197.037,00

1.249.390,00

Capítol 4. Transferències corrents

1.431.186,31

1.471.260,00

1.489.919,00

1.506.060,00

Participació tributs de l'Estat

1.190.000,00

1.201.900,00

1.213.919,00

1.226.060,00

241.186,31

269.360,00

276.000,00

280.000,00

31.411,36

32.000,00

32.000,00

32.000,00

Impost sobre construccions, inst. i obres

Resta de transferències corrents (resta cap. 4)
Capítol 5. Ingressos patrimonials

19

TOTAL INGRESSOS CORRENTS

5.501.297,67

ANY 2019
B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL

ANY 2020

(Estimació drets
reconeguts nets)

Capítol 6. Alienació d'inversions

5.699.500,00

5.838.286,00

ANY 2021

5.981.650,00

ANY 2022

(Estimació de les

(Estimació de les

(Estimació de les

previsions inicials)

previsions inicials)

previsions inicials)

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítol 7. Transferències de capital

188.894,33

150.000,00

175.000,00

200.000,00

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

188.894,33

150.000,00

175.000,00

200.000,00

ANY 2019
C) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS

ANY 2020

ANY 2021

ANY 2022

(Estimació drets

(Estimació de les

(Estimació de les

(Estimació de les

reconeguts nets)

previsions inicials)

previsions inicials)

previsions inicials)

Capítol 8. Ingressos per actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítol 9. Ingressos per passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL INGRESSOS FINANCERS

0,00

0,00

0,00

0,00

5.690.192,00

5.849.500,00

6.013.286,00

6.181.650,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES
ANY 2019
A) DETALL DE LES DESPESES CORRENTS

ANY 2020

(Estimació oblig.
reconegudes
netes)

ANY 2021

ANY 2022

(Estimació de les

(Estimació de les

(Estimació de les

previsions inicials)

previsions inicials)

previsions inicials)

Capítol 1. Despeses de personal

2.064.083,03

2.105.365,00

2.126.420,00

2.147.685,00

Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis

2.259.167,37

2.322.420,00

2.387.450,00

2.454.300,00

20.824,90

19.000,00

16.000,00

10.500,00

489.726,64

499.520,00

504.515,00

509.560,00

35.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

4.868.801,94

4.996.305,00

5.084.385,00

5.172.045,00

Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Fons de contingència
TOTAL DESPESES CORRENTS

ANY 2019
B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL

Capítol 6. Inversions reals

(Estimació oblig.
reconegudes
netes)

ANY 2021

ANY 2022

(Estimació de les

(Estimació de les

(Estimació de les

previsions inicials)

previsions inicials)

previsions inicials)

668.190,06

698.695,00

772.901,00

966.185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

668.190,06

698.695,00

772.901,00

966.185,00

Capítol 7. Transferències de capital
TOTAL DESPESES DE CAPITAL

ANY 2020

ANY 2019

ANY 2020

ANY 2021

ANY 2022
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C) DETALL DE DESPESES FINANCERES

(Estimació oblig.
reconegudes
netes)

(Estimació de les

(Estimació de les

(Estimació de les

previsions inicials)

previsions inicials)

previsions inicials)

Capítol 8. Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportacions patrimonials

0,00

0,00

0,00

0,00

Altres despeses en actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítol 9. Passius financers

153.200,00

154.500,00

156.000,00

43.420,00

TOTAL DESPESES FINANCERES

153.200,00

154.500,00

156.000,00

43.420,00

5.690.192,00

5.849.500,00

6.013.286,00

6.181.650,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

SALDOS I ALTRES MAGNITUDS

ANY 2019

ANY 2020

ANY 2021

ANY 2022

Saldos operacions corrents

632.495,73

703.195,00

753.901,00

809.605,00

Saldos operacions de capital

-479.295,73

-548.695,00

-597.901,00

-766.185,00

153.200,00

154.500,00

156.000,00

43.420,00

de finançament SEC-95

-58.654,93

-60.000,00

-60.000,00

-40.000,00

Capacitat o necessitat de finançament

94.545,07

94.500,00

96.000,00

3.420,00

534.120,77

381.777,34

238.051,07

196.124,54

Saldos operacions no financeres
(+/-) ajustos pel càlcul de capacitat o necessitat

Deute viu a 31/12
A curt termini

0,00

0,00

0,00

0,00

A llarg termini

534.120,77

381.777,34

238.051,07

196.124,54

9,71%

6,70%

4,08%

3,28%

Ràtio deute viu/Ingressos corrents

Segon.- Trametre aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, IDS-MES-IdSELVA i del regidor no adscrit, i sis
abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, s’aprova aquest acord.
---------------

5.- Aprovació modificació pressupostària expedient 4/2019 amb càrrec a una part
del romanent de tresoreria - Exp. 2019/522
Fets :
- Providència de l’Alcaldia de data 18 de març de 2019 proposant la concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits amb càrrec a una part del romanent líquid de tresoreria
de l’exercici 2018 i transferència entre partides.
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Memòria de l’Alcaldia de data 22 de març de2019 detallant la creació i modificació de
partides.
Informe de Secretaria de data 22 de març de 2019 sobre la legislació aplicable i el procediment
a seguir.
Informe d’intervenció de data 25 de març de 2019 informant favorablement la modificació.

Fonaments de dret :
La legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa
el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, 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 per Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre.
— El Reglament (UE) Núm. 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 del Règim
Local.
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— L'article 4.1.b).2n del 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.
— Base 10 i 11 del pressupost per a 2019.
La Comissió informativa general del 28 de març de 2019 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2019 del Pressupost
en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al
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romanent de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior i transferència entre
partides, com segueix a continuació:
Transferència entre partides
Aplicació
pressupostària
2019 02 929 50000

Descripció

Consignació
inicial

Transferència
partides

Total

Fons de contingència

29.122,82

29.122,82

0,00

TOTAL DESPESES

29.122,82

29.122,82

0,00

Crèdits extraordinaris
Aplicació
pressupostària

Descripció

Consignació
inicial

Crèdit
extraordinari

Total

2019 15 160 46500

Manteniment estacions
bombament aigües residuals

0,00

14.730,00

14.730,00

2019 15 153 60901

Bandes reflectants carretera
Vallcanera

0,00

18.000,00

18.000,00

2019 03 342 61900

Coberta grades camp futbol

0,00

23.000,00

23.000,00

2019 16 171 60902

Tanca zona petanca

0,00

17.000,00

17.000,00

2019 07 334 46502

Conveni Selva Cultura -SOC

0,00

4.000,00

4.000,00

TOTAL DESPESES

0,00

76.730,00

76.730,00

Suplements concedits
Aplicació
pressupostària

Descripció

2019 16 338 48000

Transferències a associacions
culturals i socials

2019 09 1533 62300

Instal·lació càmeres

2019 01 920 62300

Consignació
inicial

Suplement
de crèdit

Total

170.370,00

20.000,00(*)

190.370,00

27.000,00

4.000,00

31.000,00

Maquinària, instal·lacions
tècniques i utillatge

5.000,00

8.000,00

13.000,00

2019 15 920 13100

Personal laboral temporal

15.000,00

20.000,00

35.000,00

2019 07 326 21200

R.M.C.: Centre Cívic

18.000,00

15.000,00

33.000,00

2019 03 342 21205

R.M.C.: Piscines

16.000,00

16.000,00

32.000,00

2019 10 132 16000

S.Social: Policia Local

85.000,00

25.000,00

110.000,00

2019 01 920 16000

S.Social: Serveis generals

135.000,00

5.000,00

140.000,00

2019 01 151 12000

Sous grup A1

12.187,81

366,00

12.553,81

2019 01 920 1200

Sous grup A1

15.234,76

460,00

15.694,76
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2019 15 1533 12000

Sous grup A1

15.234,76

460,00

15.694,76

2019 01 920 12001

Sous grup A2

53.586,32

1.610,00

55.196,32

2019 15 1533 12001

Sous grup A2

13.396,58

405,00

13.801,58

2019 01 151 12003

Sous grup C1

10.260,32

310,00

10.570,32

2019 01 920 12003

Sous grup C1

10.260,32

310,00

10.570,32

2019 01 920 12004

Sous grup C2

26.090,40

785,00

26.875,40

2019 10 132 12004

Sous grup C2

92.342,88

10.775,00

103.117,88

2019 10 132 12005

Sous grup E

7.970,02

240,00

8.210,02

2019 01 151 12006

Triennis

5.197,47

160,00

5.357,47

2019 01 920 12006

Triennis

21.606,36

650,00

22.256,36

2019 10 132 12006

Triennis

13.760,28

415,00

14.175,28

2019 12 330 12006

Triennis

971,96

30,00

1.001,96

2019 15 1533 12006

Triennis

3.649,22

110,00

3.759,22

2019 01 151 12100

Complement de destinació

12.513,62

380,00

12.893,62

2019 01 920 12100

Complement de destinació

59.267,88

1.800,00

61.067,88

2019 10 132 12100

Complement de destinació

55.453,58

6.665,00

62.118,58

2019 12 330 12100

Complement de destinació

7.408,94

225,00

7.633,94

2019 15 1533 12100

Complement de destinació

15.879,64

480,00

16.359,64

2019 01 151 12101

Complement específic

31.333,77

950,00

32.283,77

2019 01 920 12101

Complement específic

167.116,00

5.020,00

172.136,00

2019 10 132 12101

Complement específic

164.332,50

17.950,00

182.282,50

2019 12 330 12101

Complement específic

14.217,68

430,00

14.647,68

2019 15 1533 12101

Complement específic

45.752,95

1.375,00

47.127,95

2019 03 341 13000

Retribucions bàsiques esports

11.297,20

340,00

11.637,20

2019 04 323 13000

Retribucions bàsiques

84.318,27

2.530,00

86.848,27

2019 07 3321 13000

Retribucions bàsiques Biblioteca

13.882,56

420,00

14.302,56

2019 07 334 13000

Retribucions bàsiques C.Cívic

9.476,92

285,00

9.761,92

2019 13 231 13000

Retribucions bàsiques SAD

9.421,12

284,00

9.705,12

2019 15 1533 13000

Retribucions bàsiques brigada
municipal.

75.214,80

2.257,00

77.471,80

2019 03 341 13002

Altres remuneracions esports

13.406,06

403,00

13.809,06

2019 04 323 13002

Altres remuneracions Llar Infants

156.433,27

4.695,00

161.128,27

2019 07 3321 13002

Altres remuneracions Biblioteca

18.276,65

550,00

18.826,65

2019 07 334 13002

Altres remuneracions C.Cívic

15.923,29

478,00

16.401,29
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2019 13 231 13002

Altres remuneracions SAD

10.725,61

322,00

11.047,61

2019 15 1533 13002

Altres remuneracions brigada
municipal.

150.949,14

4.530,00

155.479,14

2019 13 419 20000

Lloguer horts urbans

1.100,00

300,00

1.400,00

2019 15 920 21400

R.M.C.: Material transport

18.000,00

4.000,00

22.000,00

2019 01 920 22603

Publicacions diaris oficials

4.000,00

2.000,00

6.000,00

2019 01 920 22706

TRAE: Estudis i treballs tècnics

25.000,00

8.000,00

33.000,00

2019 16 337 21200

R.M.C.: La Laguna

3.000,00

3.000,00

6.000,00

TOTAL DESPESES

754.738,00

129.531,00

884.269,00

T O T A L S DESPESES

754.738,00

206.261,00

960.999,00

(*) La partida 2019 16 338 48000 denominada: Transferències a associacions culturals i socials
es suplementa en 20.000’-€ que corresponen a l’entitat: Associació per l’organització de festes i
activitats culturals a Sils.
FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l'exercici anterior i
transferència entre partides, en els següents termes:
Aplicació pressupostària
2019 02 87000

Descripció
Romanent de tresoreria per a despeses generals
Transferència entre partides
TOTAL INGRESSOS

Euros
177.138,18
29.122,82
206.261,00

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 Governació de la Generalitat de
Catalunya i a la Delegació d’Hisenda.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, IDS-MES-IdSELVA i del regidor no adscrit, dos
abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA, i quatre vots en contra del PDeCAT, s’aprova
aquest acord.
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---------------

6.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual del POUM de Sils en diversos
àmbits del municipi. Exp. 2018/2049

Fets:
En data 29 de novembre de 2018, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, va aprovar
inicialment la Modificació puntual del Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Sils en diversos àmbits del municipi; publicant-se al Butlletí
Oficial de la Província de Girona (BOP) núm. 231 a data 3 de desembre de 2018, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7766 de data 12 de desembre de
2018, al Diari de Girona en data 5 de desembre de 2018 i en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament en data 3 de desembre de 2018, edicte per el qual es sotmetia a informació
pública d’un mes per ser examinada per qualsevol interessat i formular les al·legacions
que s’estimessin pertinents; així mateix, es va donar tràmit d'audiència als Ajuntaments
l'àmbit territorial dels quals limita amb l'àmbit de la modificació, havent-se formulat les
al·legacions que consten en el certificat de Secretaria de data 19 de febrer de 2019; de
forma simultània a la informació publica es va procedir a sol·licitar informe als següents
organismes:
1.- Generalitat de Catalunya
- Departament de Territori i Sostenibilitat, àmbit d’Aigües
- Departament de Territori i Sostenibilitat, àmbit de Medi ambient
- Departament de Territori i Sostenibilitat, àmbit de transports terrestres
- Departament de Cultura, àmbit de patrimoni i arqueològic
-Departament d’Empresas i Coneixement , àmbit usos comercials i trames urbanes
consolidades.
2.- Ministeri de Foment:
- Servituds aeronàutiques
En data 22 de març de 2019, es va informar pels Serveis Tècnics Municipals sobre les
al·legacions i justificacions formulades i els informes rebuts,
Que s’ha procedit a incorporar les prescripcions establertes en l’informe del Departament
d’Empreses i Coneixement, Direcció General de Comerç, en el document de la
Modificació Puntual del POUM.
En data 25 de març de 2018 el Secretari ha emès informe-proposta de resolució.
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Legislació aplicable:
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 55, 62, 76, 79 a 81, 84, 85 i 96 a 100 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
— Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del
Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de
juliol.
— La Disposició Addicional Vuitena, apartat 6.b) de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
— L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
— L'article 52.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

La Comissió informativa general del 28 de març de 2019

va dictaminar favorablement.

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

ACORD
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. A. Q. M. (registre d’entrada 2019/240)
i per la Sra. M. À. V. M. ( registre d’entrada 2019/245) en relació amb l'expedient de modificació
puntual del Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sils, pels motius
expressats en l'Informe de Secretaria i dels Servis Tècnics Municipals de data 22 de març de 2019,
del qual es remetrà còpia als interessats juntament amb la notificació del present Acord.
SEGON. Aprovar provisionalment la proposta de Modificació puntual del Text Refós del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sils en diversos àmbits del municipi, amb les
prescripcions indicades en l’informe del Departament d’Empreses i Coneixement, Direcció
General de Comerç.
TERCER. Elevar l'expedient diligenciat de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, amb la finalitat de que resolgui sobre
la seva aprovació definitiva.
Votació :
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Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, IDS-MES-IdSELVA i del regidor no adscrit, dos
abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA i quatre vots en contra del PDeCAT, s’aprova

aquest acord.
---------------

7.- Aprovació inicial modificació puntual per adequació articulat normativa
urbanística del pla d'ordenació municipal. Exp. 2019/549
Fets:
En data 27 de juliol de 2011 i 19 de juliol de 2012 (text refós) la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona va aprovar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils, i va ser publicat en el
DOGC número 6250 de data 9 de novembre de 2012, als efectes de la seva executivitat.
En data 22 de març de 2019 mitjançant provisió d’Alcaldia s’inicia l’expedient de modificació
puntual del POUM de Sils, dels articles 50. Regulació de les zones afectades i de l’article 147.
Condicions de les edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès social, de les Normes
Urbanístiques del Pla d’Ordenació Municipal de Sils (POUM), motivada per la voluntat
d’esmenar un error de redacció en l’apartat 6 de l’article 50 que comporta una errònia interpretació
i una incongruència amb la resta d’apartats del mateix article i, alhora, per tal de fer més aclaridor
el citat article; i respecte l’article 147, esmenar la incongruència detectada en l’apartat 3.c, es
planteja l'oportunitat i la conveniència en relació amb els interessos públics i privats concurrents,
i la necessitat de promoure la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
En data 22 de març de 2019 es va emetre informe de Secretaria en relació amb la legislació
aplicable i el procediment a seguir per portar a terme la modificació esmentada.
Fonaments de dret:
Els articles 55, 57, 76, 79 a 81, 84, 85, 86 bis i 96 a 100 del text refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del Reglament de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
L’article 22.2c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
L’article 52.c) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

La Comissió informativa general del 28 de març de 2019 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 puntual del Text Refós del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sils per adequació de l’articulat de la normativa,
tal i com es posa de manifest a la part expositiva.
Segon.- Aprovada inicialment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, obrir
un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya/Butlletí Oficial de la Província de Girona i al periòdic Diari de Girona.
Durant aquest període l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que el vulgui examinar
perquè es presentin al·legacions que s’estimin pertinents.
Tercer.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informe als Organismes
afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un
mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més llarg.
Quart.- Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als Ajuntaments de
Caldes de Malavella, Vilobí d’Onyar, Vidreres, Maçanet de la Selva, Riudarenes i Santa Coloma
de Farners, l’àmbit territorial dels quals limita amb el d’aquest municipi.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, IDS-MES-IdSELVA i del regidor no adscrit, i sis
abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, s’aprova aquest acord.
---------------

8.- Aprovació inicial modificació Ordenança reguladora tinença i protecció dels
animals en el terme municipal. Exp. 2018/1308
Fets:

Atès que per acord de Ple de data 4 d’octubre de 2018 es va aprovar inicialment
l’Ordenança reguladora de tinença i protecció dels animals en el terme municipal.
Atès que va romandre exposat al públic per termini de trenta dies, mitjançant anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, Diari de Girona, en l’e-tauler i tauler d’anuncis de la Corporació, en el que
es va rebre escrit d’al·legacions.
Atès que per acord de Ple de data 31 de gener de 2019 es va aprovar definitivament
l’Ordenança reguladora de tinença i protecció dels animals en el terme municipal,
incorporant les al·legacions presentades.
Atès que s’ha detectat un error referent a l’aplicabilitat de les sancions que proposa
l’ordenança, que fan complicada la gestió a través dels procediments informàtics dels que
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disposa el servei de recaptació del Consell Comarcal de la Selva i la seva interconnexió
amb la policia local, així com l’aplicació de les deduccions que preveu la Llei 39/2015,
en el seu article 86, procedeix la modificació puntual del redactat de l’Ordenança.
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.
La Comissió informativa general del 28 de març de 2019 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de tinença i protecció
dels animals en el terme municipal dels articles 28, 41, 51 i 54, quedant redactats de la manera
següent:
“Article 28: Els gossos potencialment perillosos
c)

Gossos que pertanyen a una de les races següents o els seus encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí,
dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier
o staff anglès, terrier staffordshire americà o american staff, american bully. tosa japonès i akita inu.

Article 41: Colònies de gats ferals.
(...)
•
Proporcionar només menjar sec (pinso) apropiat per a gats, en quantitat necessària. En cap cas es faran servir
restes de menjar per alimentar els gats. El menjar no es posarà mai en contacte directa amb el terra, usant safates
o altres estris impermeables per dipositar-lo i evitant disseminacions d’aquest. Els recipients es col·locaran en
un lloc adient i discret, tan amagats com sigui possible de manera que no representi cap perill pels animals ni
molèstia per als vianants i veïns, atenint-se a les recomanacions que sobre la seva ubicació determini
l’Ajuntament.
Article 51: Sancions.
El règim sancionador establert en aquesta Ordenança s’entendrà sempre sens perjudici d’allò que pugui regular-se
en la normativa sectorial específica. En cas que una conducta o matèria estigui doblement regulada per norma
sectorial específica i per aquesta Ordenança, s’estarà, pel que es refereix al règim sancionador, al que es digui en la
norma sectorial.
Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa i s’imposaran d’acord amb
les quanties que consten en la normativa sectorial vigent sobre protecció dels animals o la relativa a animals
potencialment perillosos.
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D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals, les infraccions en matèria de protecció dels animals se sancionaran amb multes de les quanties següents
- Les infraccions lleus, des de 100 EUR fins a 400 EUR
- Les infraccions greus, des de 401 EUR fins a 2.000 EUR
- Les infraccions molt greus, des de 2.001 fins a 20.000 EUR
D'acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, les
infraccions en aquesta matèria se sancionaran amb multes de les quanties següents:
- Les infraccions lleus des de 60,10 EUR fins a 150,25 EUR
- Les infraccions greus, des de 150,25 EUR fins a 1.502,53 EUR
- Les infraccions molt greus, des de 1.502,53 fins a 30.050,61 EUR
D’acord amb la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment
perillosos, les infraccions en aquesta matèria se sancionaran amb multes de les quanties següents:
- Les infraccions lleus des de 150,25 EUR fins a 300,51 EUR
- Les infraccions greus, des de 300,52 EUR fins a 2.404,05 EUR
- Les infraccions molt greus, des de 2.404,06 EUR fins a 15.025,30 EUR
La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens perjudici de l’aplicació del
comís preventiu que es pot determinar a criteri de l’autoritat actuant en el moment d’estendre l’acta d’inspecció o
interposar la denúncia, i no exclou la responsabilitat civil i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui
correspondre al sancionat.
La imposició de la multa també comporta, en tots els casos, el comís dels arts de caça o captura i dels instruments amb
què s’ha dut a terme, els quals poden de ser retornats a la persona propietària un cop abonada la sanció, llevat que
es tracti d’arts de caça o captura prohibits.
La comissió de les infraccions molt greus o la reiteració en les infraccions greus pot comportar el tancament temporal
de les instal·lacions, els locals o els establiments respectius, amb la corresponent anotació al Registre de nuclis
zoològics, i també la inhabilitació per a la tinença d’animals per un període de dos (2) mesos a cinc (5) anys.
Article 54: Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata. (derogat)”

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats 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 del Ple.
Així mateix, estarà a 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 set vots a favor d’ICV-EUiA-E, IDS-MES-IdSELVA i del regidor no adscrit, i sis
abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, s’aprova aquest acord.
---------------

MOCIONS
9.- Moció: acord per fer front alarma social robatoris en cases habitades. Exp.
2019/563
Fets:

Atès l’alarma social que està generant a molts municipis del nostre país l’increment dels
robatoris en domicilis en els darrers mesos.
Atès que els efectius policials que tenim assignats per a la prevenció i investigació
d’aquest tipus de delinqüència es mostren clarament insuficients per a prevenir i resoldre
aquest increment de robatoris.
Atès que l’actual legislació i l’aplicació que en fan jutges i fiscals no és un element
dissuasori per als delinqüents, ja que la poca penalització de la reincidència i la llibertat
provisional són vistos en benefici dels delinqüents i no en benefici d’una societat més
segura que respecti la llibertat i la propietat privada dels qui pateixen aquests delictes.

La Comissió informativa general del 28 de març del 2019 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :

Primer.- Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana que
es concreta amb els robatoris, alguns amb força, en domicilis de la nostra comarca.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat per tal que, compartint aquesta preocupació i
d’una manera concertada amb els ajuntaments, s’impulsin les actuacions policials
necessàries i coordinades per resoldre aquesta problemàtica.
Tercer.- Instar a la Fiscalia General de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia per
tal que en els seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en les fases de graduar
les peticions de pena, de les sentències i de considerar la reincidència.
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Quart.- Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta
preocupació perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes per
aquesta tipologia de delictes.
Cinquè.- Reclamar al Govern de l’estat espanyol els més de 800 milions d’euros que es
deuen a la Generalitat per tal que puguin ser revertits en una millora dels recursos
materials i humans de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
Sisè.- Instar als governs municipals a signar el conveni amb el Departament d’Interior per
instal·lar lectors de matrícules als accessos dels municipis en caràcter immediat que
ajudin a la prevenció i persecució d’aquest tipus de delicte.
Setè.- Reclamar a tots els actors implicats que treballin per potenciar els cossos de
Vigilants Municipals, ampliant les seves competències i facilitant el seu pas a Policia
Local on sigui necessari, així com facilitar la creació de cossos de Vigilants o Policies
Locals mancomunats entre diferents municipis.
Vuitè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament d’Interior,
a la Diputació, al Govern de l’Estat, i als grups del Parlament i del Congrés de Diputats
als efectes oportuns, tot palesant la preocupació de la comarca de la Selva.
Votació :
Per nou vots a favor d’ICV-EUiA-E, PDeCAT, IDS-MES-IdSELVA i del regidor no adscrit,
i dos abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA, s’aprova aquest acord.
---------------

ALTRES
10.- Sorteig membres meses electorals eleccions generals del 28 d'abril de 2019.
Exp. 2019/569
-Es realitza el sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions generals del
28 d’abril de 2019, el resultat del qual figura en l’expedient del Ple.
---------------

11.- PRECS I PREGUNTES
-Aquest apartat queda reflectit a la videoacta.
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---------------

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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