ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2019/8
Caràcter :
Lloc :

Data :
25/07/2019
Horari : de 19:30:00 a 21:45 hores.

ORDINÀRIA
Sala d´actes

Assistents titulars :
Eduard Colomé Ribas
Isabel Maria Farré Garriga
Anna Maria Anoro Lloveras
Francesc Ponce Amargant
Martí Nogué Selva
Maria José López Ruiz
Maria Dolores Jurado García
Laura Moreno Lorite
Maria Remei Puig Freixas
Pere Pla Ayemrich
Jordi Boada Vergés
Maria Cristina Simó Alcaraz
Francisco Jurado Pérez

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

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

JxCat-JUNTS
JxCat-JUNTS
JxCat-JUNTS
JxCat-JUNTS
IdSils-IdSelva
IdSils-IdSelva
IdSils-IdSelva
IdSils-IdSelva
F+S-AM
F+S-AM
TSS
SEC-ECG
PSC-CP

Secretari
Interventora

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 15/6/2019 i
4/7/2019, respectivament, resultant aprovades per unanimitat de tots els membres presents.
--------------
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2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
Informacions de l’alcaldia: s’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.
-----------------COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES - HISENDA :

4.- Aprovació Compte General Exercici 2018 - Exp. General: 2019/657
Fets:
Atès el Compte General de l’exercici 2018 format juntament amb tota la seva documentació
annexa, segons la legislació vigent.
El 15 d’abril de 2019, la interventora emet informe favorable del Compte General de 2018.
El 28 de maig de 2019, la Comissió Especial de Comptes informa favorablement el Compte
General de 2018.
Atès que el Compte General de 2018 va ser exposat al públic en el BOP número 109 de 6 de
juny de 2019, durant un període de quinze dies i vuit més per poder presentar reclamacions,
objeccions o observacions.
Fonaments de dret :
-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

-

Articles 208 al 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

-

L’article 58 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 2/2003, de 28
d’abril.

-

L’Ordre HAP/1791/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del model
normal de comptabilitat local.
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2018 d’acord amb allò establert a l’article
212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Segon.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la
Sindicatura de Comptes per a la seva fiscalització abans del 15 d’octubre de 2019.
Votació :
Per unanimitat de tots els membres s’aprova aquest acord.
-----------------COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

5.- Consell Municipal per a la Igualtat. Exp. 2019/1960
Fets:
El concepte d’igualtat que durant el darrer segle va servir per establir la igualtat en drets de tots
els éssers humans, ha anat evolucionant fins a veure’s superat per un concepte d’igualtat que,
reconeixent el mateix valor a totes les persones, també té present les diferències de dones i
homes en la societat i en les aspiracions i necessitats de cadascun d’ells i elles. El concepte
d’igualtat apareix, així, com a eina que ha de transformar la realitat i que permet a les dones i
homes desenvolupar les seves capacitats i deslligar-se de les limitacions imposades pels rols
tradicionals.
La transversalitat de gènere, implica l’organització (la reorganització), la millora, el
desenvolupament i avaluació dels processos polítics, de manera que una perspectiva d’igualtat
de gènere s’incorporin en totes les polítiques, en tots els nivells i en totes les etapes.
Aquest mandat d’aplicació de la transversalitat de gènere es converteix en una eina a l’abast de
les diferents administracions públiques, obliga les entitats locals a integrar el dret d’igualtat en
l’exercici de les seves competències, a col·laborar amb la resta d’Administracions Públiques, a
realitzar plans d’igualtat de recursos humans sempre en el marc del Estatut bàsic del Empleat
Públic.
L’aplicació de la transversalitat de gènere implica un canvi de paradigma important en
cadascuna de les actuacions públiques, perquè es passa de la concepció de les polítiques de
gènere com una tasca específica només d’un departament o regidoria, a entendre que la
responsabilitat d’assolir la igualtat és de tots els departaments, unitats i regidores. Aquesta
estratègia per promoure la igualtat entre dones i homes va ser adoptada a la IV Conferència
Mundial de les Dones de les Nacions Unides (Beijing 1995). Des de llavors, s’ha incorporat als
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principals marcs normatius (internacional, estatal i autonòmic), i esdevé també una eina
fonamental per assolir la igualtat de gènere en l’àmbit local.
L’Ajuntament de Sils en data 29 /09/16 aprova el protocol d’actuació de matèria d’assetjament i
el 27/07/2017 aprova el pla intern d’igualtat de gènere . És voluntat d’aquesta corporació
disposar d’un òrgan participatiu i representatiu de totes les entitats i institucions existents a la
nostra població que treballen per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, per tant es
considera necessari constituir el consell municipal per la igualtat, el consell per la igualtat es un
òrgan de consulta i de participació dels cens i/o persones de Sils constituïdes amb l’objectiu
genèric o específic de crear les condicions necessàries i donar impuls a tot un seguit
d’actuacions per tal de potenciar i aprofitar de forma integral els valors i capacitats d’homes i
dones per fer de Sils un poble de progrés amb una millor qualitat de vida, fomentada en la
convivència en condicions d’igualtat.
El moviment del 8M, amb motiu de la celebració dia de la Dona el 8 de març, ha donat un nou
impuls que ha dut a l’Ajuntament de Sils a dur a terme diferents actes de suport a la vaga
feminista. Així mateix, la necessitat de lluitar amb totes les forces contra la violència masclista
obliga a un posicionament contundent i a dotar Sils de la màxima estructura en defensa dels
valors d’igualtat de drets i deures entre homes i dones.
El Consell Municipal per la Igualtat neix com un òrgan consultiu, plural i autònom, per a la
participació de tots els grups i entitats actives per la igualtat entre homes i dones.
Fonaments de dret:
Tractat d’Amsterdam de 1997 a nivell europeu.
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes a nivell estatal.
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de homes i dones a nivell català.
La Comissió informativa general del 18 de juliol de 2019 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Constituir el Consell Municipal per la Igualtat a Sils.

-

La composició d’aquest òrgan consultiu i de participació estarà formada per:
Presidència l’alcalde/alcaldessa de Sils.
Un regidor/regidora de cada grup municipal.
Un representant d’organitzacions sindicals amb representació municipal.
Un representant d’organitzacions empresarials i/o associació de comerciants.
Un representant de centres públics de Sils.
Entitats que treballen en els àmbits amb els mateixos objectius que persegueix el Consell,
inclosa la defensa dels drets de les persones LGTBI.
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-

També podran participar a títol individual persones expertes i personalitats de reconeguda
vàlua dins del àmbits de la igualtat de gènere i dret de les dones per assessorament en
temes específics i concrets.
Com a secretari actuarà un dels representants del Consell amb excepció del president .



Funcions:
1. Per a la consecució dels seus objectius, el Consell per a la Igualtat desenvoluparà
les seves actuacions amb el compromís dels ens i persones que el componen amb
les següents línies d’actuació:
a) Integració de forma transversal de l’enfocament de gènere a totes les àrees
municipals i institucions ciutadanes.
b) La consideració de les diferents situacions específiques dels col·lectius de dones
que hi ha a la població a l’hora d’elaborar actuacions per part de l’administració.
c) L’establiment de mecanismes de comunicació estables com a vehicle per a
promoure valors fonamentals en una societat paritària.
d) L’afavoriment de les condicions per a la redistribució del temps i els espais a la
població per tal de garantir un ús més equitatiu i respectuós entre dones i homes.
e) La consideració i l’ús de la coeducació permanent com a recurs per a la transmissió
i instauració de valors socials positius i de superació de factors de discriminació.
f) La promoció del treball de qualitat i de la integració professional de les dones en
condicions d’igualtat entre dones i homes.
g) Ser el canal de comunicació i camp de relació entre les parts.
h) Expressar-se sobre les qüestions i els afers públics i de la ciutadania en general
quant a la igualtat de gènere.
i) Coordinar les accions unitàries de la població d’interessos comuns de les dones. En
especial les commemoracions del 8 de març, del 25 de novembre, 23 de setembre i
4 d’abril i d’altres en les quals el Consell decideixi participar. Així com vetllar pels
compromisos assumits en l’adhesió a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de
persones majoritàriament dones, nenes i nens destinats a la prostitució.
j) Deliberar, fer el seguiment i l’avaluació dels plans d’igualtat de l’Ajuntament.
k) Fomentar la participació de les dones en l’associacionisme.
2. Les funcions del Consell per a la Igualtat s’exerciran mitjançant l’emissió
d’informes o peticions dirigides als òrgans de govern municipals aquests/es seran
publicades en el portal municipal.



Règim de funcionament :
El Consell es reunirà al menys una vegada a l’any amb caràcter ordinari, prèvia
convocatòria que l’alcaldia dirigirà als membres d’aquest òrgan consultiu.
En primera reunió constitutiva es podrà fixar el calendari i/o règim de sessions.

Segon.- Donar trasllat aquesta resolució les entitats, organitzacions i grups polítics municipals
interessades.
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Tercer.- Donar publicitat d’aquest acord a traves dels mitjans habituals utilitzats per aquesta
corporació.
Votació :
Per unanimitat de tots els membres s’aprova aquest acord.
------------------

6.- Aprovació inicial Ordenança no tributària reguladora de les tarifes per la
prestació del subministrament d'aigua de Vallcanera i les Comes
Fets:
Atès que per Provisió de l’Alcaldia de data 21 de maig de 2019 es va sol·licitar informe de
Secretaria, en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per aprovar l’Ordenança no
tributària reguladora de les tarifes per la presentació del subministrament d’aigua de
Vallcanera i les Comes.
Atès aquest informe, i vist l'avantprojecte elaborat per la Comissió d'estudi de l’Ordenança no
tributària reguladora de les tarifes per la presentació del subministrament d’aigua de
Vallcanera i les Comes, 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 1 de juliol de 2019.
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 18 de juliol de 2019 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Deixar sense efecte l’acord número 7 del ple de data 30 de maig referent a l’Aprovació
de les tarifes d’aigua dels nuclis de Vallcanera i les Comes.
Segon.- Aprovar inicialment l’Ordenança no tributària reguladora de les tarifes per la
presentació del subministrament d’aigua de Vallcanera i les Comes.
Tercer.- Sol·licitar l’emissió d’informe a la Comissió de Preus de Catalunya en compliment de
les competències que té assignades, relatives als aspectes econòmics de l’establiment de la tarifa
de l’ordenança.
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Quart.- 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, sempre i quan l’informe de la Comissió de Preus sigui en sentit
favorable.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament,
adreça https://www.sils.cat.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
Votació :
Per unanimitat de tots els membres s’aprova aquest acord.

------------------

7.- Aprovació provisional modificació puntual articulat normativa urbanística del
POUM, exp. 2019/549.
Fets:
En data 2 d’abril de 2019 el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, va 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 dels articles 50 Regulació de les
zones afectades i 147. Condicions de les edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès
social; publicant-se al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) núm. 76 de data 17
d’abril de 2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7853 de data 12
d’abril de 2019, al Diari de Girona en data 10 d’abril de 2019 i en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament en data 12 d’abril de 2019, 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, no havent-se formulat al·legacions; 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 Cultura, àmbit de patrimoni i arqueològic
109

Signatura 1 de 2
Juan Antonio
Gonzalez Blanco

Signatura 2 de 2
07/10/2019

SECRETARI

Eduard Colomé
Ribas

07/10/2019

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

8caa78ac5793425290dd55680079bfc6001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen ciutadà

Data document: 29/07/2019
Estat d'elaboració: Original

En data 15 de juliol de 2019 es va informar pels Serveis Tècnics Municipals sobre els
informes rebuts, proposant eliminar el punt b) (extracció d’àrids) de l’article 50.6 de les
normes urbanístiques del POUM de Sils, en virtut de les consideracions realitzades a
l’informe emès pel Departament de Territori Sostenibilitat, àrea de Medi Ambient, no
suposant una modificació substancial de l’esmentada modificació.
En data 15 de juliol de 2018 el Secretari ha emès informe-proposta de resolució.
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 18 de juliol de 2019 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de Modificació puntual del Text Refós del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sils per a l’adequació de l’articular de la
normativa, tal i com es posa de manifest a la part expositiva, amb la incorporació/eliminació de
l’establert a l’informe de l’arquitecte municipal, no suposant una modificació substancial.
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SEGON. 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 :
Per unanimitat de tots els membres s’aprova aquest acord.
------------------

8.- Aprovació festes locals any 2020. Exp. 2019/1249
Fets:
Atès l’objectiu de poder avançar la publicació de les festes locals corresponents a l’any 2020, en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7897 de data 14 de juny de 2019 es publica
l’Ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, pel
qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2020.
Atès que la proposta ha de contenir dues festes locals i s’han de trametre al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, amb caràcter definitiu, abans del 31 de juliol de 2019.
Fonaments de dret:
Article 37.2 de l’Estatut de Treballadors.
Decret 177/1980 de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades
per l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre la regulació de la jornada de
treball, jornades especials i descans.
Article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases de règim local.
La Comissió informativa general del 18 de juliol va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Proposar al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya com a festes locals pel 2020 a Sils, els dies: 3 d’abril i 28 de setembre de 2020.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis territorials del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
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Votació :
Per nou vots a favor del PSC-CP, SEC-ECG, TSS, F+S-AM i JxCat-JUNTS, i quatre vots
en contra d’IdSils-IdSelva, s’aprova aquest acord.
------------------

9.- Aprovació modificació pressupostària exp. 7/2019 amb càrrec a una part del
romanent de tresoreria de l'exercici 2018 - Exp. General: 2019/1272
Fets :
-

Providència de l’Alcaldia de data 10 de juliol 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.
Memòria de l’Alcaldia de data 15 de juliol de 2019 detallant la creació i modificació de
partides.
Informe de Secretaria de data 15 de juliol de 2019 sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Informe d’intervenció de data 15 de juliol 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
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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 18 de juliol 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. 7/2019 del Pressupost
en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al
romanent de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior.
Crèdits extraordinaris
Aplicació
pressupostària

Consignació
inicial

Descripció

Crèdit
extraordinari

Total

2019 07 3321 22100

Energia elèctrica: Biblioteca

0,00

10.000,00

10.000,00

2019 10 132 20400

Lloguer de vehicles: Policia Local

0,00

3.550,00

3.550,00

2019 08 1621 46500

Publicitat i adquisició cubells
reciclatge escombraries

0,00

63.848,84

63.848,84

2019 08 162 60900

Construcció àrees servei
escombraries

0,00

115.000,00

115.000,00

2019 15 171 60900

Adquisició mobiliari urbà

0,00

6.000,00

6.000,00

2019 03 342 62300

Maquinària, instal·lacions i
utillatge: Pavelló

0,00

800,00

800,00

TOTAL DESPESES

0,00

199.198,84

199.198,84

Suplements concedits
Aplicació
pressupostària

Consignació
inicial

Descripció

2019 01 912 10000

Retribucions alts càrrecs

2019 01 912 16000

Seguretat Social: Alts càrrecs

2019 15 454 21000

Infraestructures: Camins veïnals

2019 04 323 21200
2019 15 920 21200

Suplement de
crèdit

Total

24.000,00

19.940,00

43.940,00

7.500,00

7.500,00

15.000,00

17.000,00

15.000,00

32.000,00

R.M.C.: Llar d'Infants

7.500,00

5.000,00

12.500,00

R.M.C.: Ajuntament

6.000,00

5.000,00

11.000,00
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2019 03 342 21203

R.M.C.: Camp de futbol

10.000,00

3.000,00

13.000,00

2019 01 920 21600

R.M.C.: Equip informàtic

50.000,00

6.000,00

56.000,00

2019 03 342 22100

Energia elèctrica: Vestidors i camp
de futbol

27.000,00

3.000,00

30.000,00

2019 04 323 22100

Energia elèctrica: Escoles,
Parvulari i Llar d'Infants

36.000,00

10.000,00

46.000,00

2019 07 323 22100

Energia elèctrica: Centre Cívic

15.000,00

3.000,00

18.000,00

2019 05 334 22602

Publicitat i propaganda

25.000,00

3.000,00

28.000,00

2019 01 920 22603

Publicacions en diaris oficials

6.000,00

2.500,00

8.500,00

2019 01 920 22604

Despeses jurídiques i contencioses

15.000,00

2.000,00

17.000,00

2019 16 342 22700

Neteja camp de futbol

2.651,64

6.000,00

8.651,64

2019 01 920 22706

T.R.A.E.: Estudis i treballs tècnics

25.000,00

5.000,00

30.000,00

2019 04 323 22799

Consergeria CEIP Els Estanys

6.255,72

1.710,00

7.965,72

2019 12 341 22799

Dinamitzador/a Joventut

6.000,00

4.560,00

10.560,00

2019 16 338 48000

Transferències a associacions
culturals i socials

190.370,00

(*) 600,00

190.970,00

2019 15 1533 62300

Maquinària, instal·lacions i
utillatge (punts de llum)

6.000,00

10.000,00

16.000,00

2019 16 338 62300

Maquinària, instal·lacions i
utillatge: La Laguna

19.000,00

700,00

19.700,00

2019 02 920 62600

Equips per a processos de la
informació

20.000,00

2.000,00

22.000,00

TOTAL DESPESES

521.277,36

115.510,00

636.787,36

T O T A L S DESPESES

521.277,36

314.708,84

835.986,20

(*) La partida 2019 16 338 48000 denominada: Transferències a associacions culturals i socials
es suplementa en 600’-€ que corresponen a la subvenció de l’entitat Associació Comerciants de
Sils (ACES).
FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l'exercici anterior, en
els següents termes:
Aplicació
pressupostària
2019 02 87000

Descripció

Euros

Romanent de tresoreria per a
despeses generals

314.708,84

114

Signatura 1 de 2
Juan Antonio
Gonzalez Blanco

Signatura 2 de 2
07/10/2019

SECRETARI

Eduard Colomé
Ribas

07/10/2019

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

8caa78ac5793425290dd55680079bfc6001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen ciutadà

Data document: 29/07/2019
Estat d'elaboració: Original

TOTAL INGRESSOS

314.708,84

SEGON. Per la implantació de la recollida d’escombraries mitjançant el porta a porta a través
del Consell Comarcal de La Selva, les despeses de la partida 2019 08 1621 46500 per import de
63.848,87€ tindran caràcter plurianual al comprendre més d’un exercici pressupostari d’acord
amb l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
TERCER. 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.
QUART. Aquesta modificació pressupostària, definitivament aprovada, es publicarà en el
butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació.
CINQUÈ. 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 de TSS, F+S-AM i JxCat-JUNTS, una abstenció de SEC-ECG, i cinc
vots en contra del PSC-CP i IdSils-IdSelva, s’aprova aquest acord.
------------------

MOCIONS
10.- Moció SEC-ECG, IdSils-IdSelva, TSS i PSC-CP, per constituir col·legi
electoral veïnat de Vallcanera i les Comes. Exp. 2019/1315
A Sils només hi ha un únic col·legi electoral, on estan organitzades totes les meses
electorals per veïnats. De les quals hi ha dues que corresponen a Vallcanera i les Comes.
Tenim constància i de forma reiterada de que en totes les conteses electorals les meses
electorals corresponents a Vallcanera i les Comes tenen un percentatge de vots inferior a
la resta.
Que per reduir aquesta major abstenció electoral es va posar un servei de transport que
no ha resultat eficient per millorar la participació electoral.
Que l’actual situació política a Catalunya i Espanya fa preveure possibilitat d’eleccions
a la tardor.
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Que la voluntat d’aquesta moció és la de facilitar el dret de vot a les persones residents a
Vallcanera i les Comes, acostant el col·legi electoral per facilitar el exercici democràtic
de votació.
Aquesta descentralització és ja una realitat en molts altres municipis i es valora com una
millora democràtica.
La Comissió informativa general del 18 de juliol de 2019 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :

-

Reconèixer la necessitat d’un col·legi electoral per Vallcanera i les Comes
Que aquest col·legi electoral s’ubicarà al Centre Cívic de Vallcanera
Comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Zona de Sta. Coloma de Farners
Informar i fer públic l’acord per tots els mitjans municipals i mitjans de
comunicació.
Comunicar a les Associacions de Veïns i Veïnes de Vallcanera i de les Comes i a
la població afectada.

Votació :
Per unanimitat de tots els membres s’aprova aquest acord.
------------------

11.- PRECS I PREGUNTES
-Aquest apartat queda 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.
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