ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2021/3
Caràcter :
Lloc :

ORDINÀRIA
virtualment

25/03/2021
Data :
Horari : de 19:30 a 21:50 hores.

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
Sergi Oscar Urzay Gómez
Jordi Boada Vergés
Maria Cristina Simó Alcaraz
Francisco Jurado Pérez

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

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

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.- Ratificació convocatòria sessió per mitjans telemàtics. Exp. 2020/1195
Fets:
En data 14 de març es va publicar Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
En data 19 de juny de 2020 l’ alcaldia mitjançant decret emet resolució sobre les celebracions
de sessions dels òrgans col·legiats per via telemàtica.
Atès que en la situació de la pandèmia ocasionada pel COVID-19 les sessions dels òrgans
col·legiats es poden celebrar de forma telemàtica, sempre que es garanteixi el dret de
participació dels regidors.
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Ates que es compleixen els requisits de suficiència tecnològica, amb l’aplicació informàtica per
la celebració de les sessions telemàtiques.

Fonaments de dret:
Disposició Final Segona que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local mitjançant la introducció d’un nou apartat 3, a el article 46 de la LBRL, on
s’habilita que les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Local puguin dur-se a terme per
mitjans electrònics i telemàtics, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu
risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada
el normal funcionament del règim presencial de les sessions. D’aquesta manera, passa a recollirse en una norma bàsica, la possibilitat de què, en casos excepcionals, se celebrin a distància
sessions dels òrgans col·legiats.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Apreciar la concurrència d’una situació excepcional de força major, de greu risc
col·lectiu i de catàstrofe pública, en els termes de l’article 46.3 de la Llei 7/1985 reguladora de
Bases de Règim Local, modificat per la disposició final segona del Reial Decret 11/2020, de 31
de març, per la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Segon.- Ratificar, la convocatòria de la present sessió per mitjans telemàtics a l’empara de
l’article 46.3 de la Llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local.

Votació :
Per unanimitat de tots els membres s’aprova aquest acord.
-------------2.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es sotmet a votació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 28/1/2021, resultant
aprovada per unanimitat de tots els membres .
-------------3.- 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.
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-------------4.- ASSEBENTATS
 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.
 Es dóna compte de la Gestió Pressupostària següent:

1. Informe de morositat i PMP 4t Trimestre 2020 - Expedient 2021/141
De conformitat amb allò establert a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, emeto el següent informe:
ANTECEDENTS
PRIMER.- El que es disposa en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’Administració
d’aquest Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes de Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (d’ara endavant LCSP).
Així, segons estableix l’article 198.4 de la LCSP, l’Administració tindrà l’obligació d’abonar el
preu dins dels trenta dies següents a la data d’expedició de les certificacions d’obres o dels
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l’Administració haurà d’abonar al
contractista els interessos de demora, així com la indemnització per les despeses de cobrament
en els termes previstos a la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
SEGON.- S’acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei
15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclou el
nombre i quantitat global de les obligacions pendents en les quals s’està incomplint el termini.
L’informe trimestral contemplarà la següent informació:
Pagaments realitzats en el trimestre.
Interessos de demora pagats en el trimestre.
Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors.
TERCER.- Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de l’Ajuntament,
aquest informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i
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Administracions Públiques i a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor
de la Generalitat de Catalunya, que té atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals.
QUART.- La legislació aplicable:
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la quals es traslladen a
l’ordenament jurídica espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

A la vista d’això, s’emet el següent
INFORME
I.- Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l’Ajuntament, en la qual
s’especifica el nombre i la quantia de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint
el termini.
L’ informe trimestral contempla la següent informació:
Pagaments realitzats en el trimestre.
Interessos de demora pagats en el trimestre.
Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del període mitjà de pagament
mensual i acumulat a proveïdors.
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INTERESSOS DE DEMORA PAGATS EN EL TRIMESTRE - Quart trimestre

Intereressos de demora pagats en el
període
Número de
pagaments

Import total
interessos

Despeses en Béns Corrents i Serveis

0

0,00

Inversions reals

0

0,00

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials

0

0,00

Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost

0

0,00

0

0,00

TOTAL
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Pàgina:
Data:

1
29/01/2021

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS EN EL TRIMESTRE - Quart trimestre
Intereressos de demora pagats en el
període
Número de
pagaments

Import total
interessos

Despeses en Béns Corrents i Serveis

0

0,00

Inversions reals

0

0,00

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials

0

0,00

Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost

0

0,00

0

0,00

TOTAL

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE - Quart trimestre
Dintre del període legal

Despeses en Béns Corrents i Serveis

Període mig pagament
(PMP)(dies)

Número de pagaments

24

632

Fora del període legal
Import total

353.258,89

Número de pagaments

Import total

1

-45,88
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20- Arrendaments i Cànons

27

4

2.417,30

0

0,00

21- Reparació, Manteniment i conservació

26

143

74.511,66

0

0,00

22- Material, Subministraments i Altres

24

445

259.128,85

1

-45,88

23- Indemnització per raó del servei

18

40

17.201,08

0

0,00

24- Despesa de publicacions

0

0

0,00

0

0,00

26- Treballs realitzats per institucions s.a. de lucre

0

0

0,00

0

0,00

Inversions reals

15

12

43.426,11

0

0,00

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials

7

42

3.780,76

0

0,00

Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost

0

0

0,00

0

0,00

23

686

400.465,76

1

-45,88

TOTAL

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE Quart trimestre
Dintre del període legal a final del trimestre

Despeses en Béns Corrents i Serveis

Fora del període legal a final del trimestre

Període mig del pendent
de pagament
(PMPP)(dies)

Número d'operacions

Import total

Número d'operacions

Import total

97

58

47.952,92

23

2.067,43
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20- Arrendaments i Cànons

25

2

1.263,80

0

0,00

21- Reparació, Manteniment i conservació

25

15

13.983,05

3

44,99

22- Material, Subministraments i Altres

130

33

32.336,36

19

2.001,54

23- Indemnització per raó del servei

51

8

369,71

1

20,90

24- Despesa de publicacions

0

0

0,00

0

0,00

26- Treballs realitzats per institucions s.a. de lucre

0

0

0,00

0

0,00

Inversions reals

20

5

51.728,70

0

0,00

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials

174

1

1.800,00

0

0,00

Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost

8

68

50.643,97

0

0,00

43

132

152.125,59

23

2.067,43

TOTAL

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Quart trimestre
Dintre del període legal a final del trimestre

Fora del període legal a final del trimestre

Període mig del pendent
de pagament
(PMPP)(dies)

Número d'operacions

Import total

Número d'operacions

Import total

Despeses en Béns Corrents i Serveis

97

58

47.952,92

23

2.067,43

20- Arrendaments i Cànons

25

2

1.263,80

0

0,00

1
1

880,47
383,33

0
0

0,00
0,00

2020 002611 2020008919
2020 002675 2020008872

Fra quota lloguer vehicle policia local 12/2020
Fra lloguer camió cistella brigada
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21- Reparació, Manteniment i conservació

25

15

13.983,05

3

44,99

2015 000392 2015001550

Fra manteniment impressora Ajuntament

0

0,00

1

1.687,72

2015 000447 2015001793

Abonament mant impressora Ajuntament

0

0,00

1

-1.687,72

2016 001287 2016004480

Fra programa gestió treball brigada mpal

0

0,00

1

44,99

2020 002570 2020009103

Fra canvi bateria ascensor centre civic

1

145,67

0

0,00

2020 002612 2020008920

Fra mant xarxa wifi + consum llar jubilats 12/2020

1

382,37

0

0,00

2020 002672 2020008869

Fra adq material vari brigada mpal cementiri/reis

1

28,60

0

0,00

2020 002683 2020008880

Fra canvi extintors ajuntament

1

154,40

0

0,00

2020 002738 2020008892

Fra adq webcams centre cívic

1

223,22

0

0,00

2020 002740 2020009120

Fra mant impressores ajunt/c.civic/s.social/PL

1

277,97

0

0,00

2020 002745 2020008903

Fra mant extintors dependències mpals

1

2.783,30

0

0,00

2020 002757 2020008915

Fra rep rodes vehicles brigada

1

101,64

0

0,00

2020 002760 2020009550

Fra treballs pintura horitzontal

1

5.339,77

0

0,00

2020 002774 2020009071

Fra mant comunitat propietaris prudenci bertrana 8

1

41,42

0

0,00

2020 002775 2020009072

Fra mant comunitat c/girona 1 baixos

1

20,50

0

0,00

2020 002776 2020009083

Fra mant software Sage 01/12/20-30/11/21

1

2.661,52

0

0,00

2020 002787 2020009134

Fra adq material reparació CEIP J.Verdaguer

1

73,24

0

0,00

2020 002788 2020009238
2020 002837 2020009569

Fra adq material vari rep ajuntament

1
1

4,40
1.745,03

0
0

0,00
0,00

33

32.336,36

19

2.001,54

0

0,00

1

202,38

Fra rep pala tractor i retro brigada

22- Material, Subministraments i Altres
2014 001108 2014005002

Fra enll.públic Urb Les Comes EP-030
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FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) Quart trimestre
Dintre del període legal a final del trimestre

Període mig del pendent
de pagament
(PMPP)(dies)

Número d'operacions

Import total

Fora del període legal a final del trimestre

Número d'operacions

Import total

2014 001448 2014006352

Fra adq protector mobil SSTT

0

0,00

1

5,95

2015 000582 2015002578

Fra servei neteja extra ampliació CEIP Estanys

0

0,00

1

99,24

2015 000838 2015003770

Fra abonament neteja CEIP Estanys

0

0,00

1

-99,24

2015 001098 2015004557

Fra gas pavelló mpal 4126278 IM-001

0

0,00

1

666,26

2015 001099 2015004558

Fra gas CEIP JVerdaguer 900138674 IM-002

0

0,00

1

332,74

2015 001100 2015004559

Fra gas La Laguna 17782334 IM-005

0

0,00

1

274,80

2015 001101 2015004560

Fra gas local ADF 4200033753 IM-006

0

0,00

1

7,65

2015 001102 2015004561

Fra gas local baixos c/Girona 900157648 IM-007

0

0,00

1

7,65

2015 001103 2015004562

Fra gas vestuaris camp de futbol 906101149 IM-008

0

0,00

1

514,92

2016 000453 2016000995

Fra linia fitxatge LLar d'Infants 628137219

0

0,00

1

1,17

2016 000454 2016000996

Fra línia 650791037 centraleta CEIP JVerdaguer

0

0,00

1

33,14

2016 000592 2016001752

Fra. telèfon ceip "Els Estanys: 97285427

0

0,00

1

0,01

2016 001303 2016006238

A Movistar, fra. dif. consum tel. 628137219 Escole

0

0,00

1

3,63

2016 001928 2016007846

Fra desp publicitat Festa Major

0

0,00

1

314,60

2016 002129 2016007847

Fra abonament publicitat Festa Major

0

0,00

1

-314,60

2016 002483 2016008792

Fra abonament servei (duplicat)

0

0,00

1

-48,76

2018 002296 2018007551

Fra desp protocol Diables de l'Onyar FM Sils

0

0,00

1

64,64

2018 002524 2018008263

Fra abonament protocol Diables de l'Onyar FM Sils

0

0,00

1

-64,64
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2020 000743 2020002688

Fra abon enll public c/mallorquines EP014

1

-56,76

0

0,00

2020 000854 2020002687

Fra abon enll public c/mallorquines EP014

1

-339,71

0

0,00

2020 000877 2020002686

Fra abon enll public c/mallorquines EP014

1

-568,39

0

0,00

2020 002606 2020008883

Fra adq material vari brigada

1

291,20

0

0,00

2020 002607 2020008884

Fra lloguer filtre carbo actiu juliol-desembre2020

1

9.044,75

0

0,00

2020 002610 2020008918

Fra mant enllumenat públic 11/2020

1

4.554,94

0

0,00

2020 002612 2020008920

Fra mant xarxa wifi + consum llar jubilats 12/2020

1

9,95

0

0,00

2020 002613 2020009128
2020 002630 2020009112

Fra adq pintura pas de vianants

1
1

148,20
277,30

0
0

0,00
0,00

Fra servei prevenció riscos laborals 12/2020

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Quart trimestre
Dintre del període legal a final del trimestre

Període mig del pendent
de pagament
(PMPP)(dies)

Fora del període legal a final del trimestre

Número d'operacions

Import total

Número d'operacions

Import total

2020 002650 2020008780

Fra adq vestuari policia local

1

1.674,82

0

0,00

2020 002654 2020008862

Fra adq material vari brigada

1

42,20

0

0,00

2020 002658 2020009113

Fra serv consergeria Laguna/CIE/CEIP Estanys 12/20

1

2.242,83

0

0,00

2020 002663 2020009116

Fra servei monitoratge gimnàs municipal 12/2020

1

2.270,77

0

0,00

2020 002665 2020009119

Fra audició-concert 13/12 Cobla ciutat de Girona

1

1.500,00

0

0,00

2020 002668 2020008865

Fra adq material llums nadal

1

230,11

0

0,00

2020 002672 2020008869

Fra adq material vari brigada mpal cementiri/reis

1

464,05

0

0,00

2020 002673 2020008870

Fra adq material vari llums nadal

1

149,07

0

0,00

2020 002674 2020008871

Fra ret vehicle 8708DCH s/autoliq 2012000017

1

85,89

0

0,00
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2020 002734 2020009127

Fra adq asfalt brigada

1

196,93

0

0,00

2020 002737 2020008891

Fra adq pendrive policia local

1

7,01

0

0,00

2020 002742 2020008900

Fra adq cable llums nadal

1

34,86

0

0,00

2020 002743 2020008901

Fra adq arbre nadal

1

767,80

0

0,00

2020 002746 2020008904

Fra adq terra per plantes

1

14,81

0

0,00

2020 002752 2020008910

Fra adq material vari/CEIP Est/llums nadal/PL/C.Ci

1

61,20

0

0,00

2020 002761 2020009210

Fra adq 7 paperes per les escoles

1

143,14

0

0,00

2020 002766 2020009066

Fra honoraris recurs contenciós-administratiu

1

4.260,00

0

0,00

2020 002777 2020009085

Fra adq lots nadal

1

587,50

0

0,00

2020 002778 2020009086

Fra adq lots nadal

1

521,50

0

0,00

2020 002782 2020009227

Fra impressió quadern nº 109

1

2.313,79

0

0,00

2020 002783 2020009242

Fra línies fixes telefònica 12/2020

1

363,48

0

0,00

2020 002786 2020009132

Fra treballs remolc arrenjament camí King Parc

1

326,70

0

0,00

2020 002817 2020009215
2020 002844 2020009576

Fra adq material vari brigada

1
1

135,62
580,80

0
0

0,00
0,00

8

369,71

1

20,90

0
1

0,00
7,60

1
0

20,90
0,00

Fra serv connectivitat sistema lectura matrícules

23- Indemnització per raó del servei
2018 003042 2018009884
2020 002622 2020008690

Fra desp desplaçament M.Nogue, novembre 2018
Fra desp locomoció policia local a judici
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FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) Quart trimestre
Dintre del període legal a final del trimestre

Fora del període legal a final del trimestre

34

Període mig del pendent
de pagament
(PMPP)(dies)

Número d'operacions

Import total

Número d'operacions

Import total

2020 002623 2020008691

Fra desp locomoció policia local a judici

1

13,30

0

0,00

2020 002624 2020008692

Fra desp locomoció policia a prova mèdica

1

15,96

0

0,00

2020 002748 2020008906

Fra despeses locomoció regidor

1

42,10

0

0,00

2020 002755 2020008913

Fra desp locomoció policia local

1

8,80

0

0,00

2020 002756 2020008914

Fra desp locomoció policia local a judici

1

19,00

0

0,00

2020 002767 2020009067
2020 002772 2020009068

Fra despeses locomoció policia local a judici

1
1

10,50
252,45

0
0

0,00
0,00

A M.J. Lopez, indemnització novembre 2020

24- Despesa de publicacions

0

0

0,00

0

0,00

26- Treballs realitzats per institucions s.a. de lucre

0

0

0,00

0

0,00

20

5

51.728,70

0

0,00

Inversions reals
2020 002628 2020009091

Fra adq disc durs servidor

1

1.558,48

0

0,00

2020 002629 2020009069

Fra certificació 1 - instal arees tancades

1

27.532,97

0

0,00

2020 002741 2020008899

Fra instal·lació valla parc gossos

1

2.873,50

0

0,00

2020 002753 2020008911
2020 002769 2020009137

Fra subministrament i instal·lació SAI i suport TV

1
1

1.856,09
17.907,66

0
0

0,00
0,00

1

1.800,00

0

0,00

1

1.800,00

0

0,00

Fra adq dues bombes calor llar infants

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials
2020 002644 2020009092
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Fra quota conveni Orquestra Jove Selva

Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost

68

50.643,97

0

0,00

2020 002608

IG EUROPE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA:EA18FA1054 RESP.

8

1

3.589,99

0

0,00

2020 002609

FacturaEmitida: REGISTRO FRAS. AT-2 20200200001204

1

1.182,18

0

0,00

2020 002657

SERVEIS D'ADQUIRENCIA 11/2020

1

55,54

0

0,00

2020 002659

ELS SERVEIS DE DESRATITZACIÓ A LES DEPENDÈNCIES D

1

810,72

0

0,00
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2020 002684

Facturació Consum Període P1

1

202,11

0

0,00

2020 002685

Facturació del Consum

1

19,86

0

0,00

2020 002686
2020 002687

Facturació Consum Període P1

1
1

137,50
179,13

0
0

0,00
0,00

Facturació Consum Període P1

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Quart trimestre
Dintre del període legal a final del trimestre

Període mig del pendent
de pagament
(PMPP)(dies)

Número d'operacions

Import total

Fora del període legal a final del trimestre

Número d'operacions

Import total

2020 002688

Facturació Consum Període P1

1

183,25

0

0,00

2020 002689

Facturació Consum Període P1

1

445,92

0

0,00

2020 002690

Facturació Consum Període P1

1

132,11

0

0,00

2020 002691

Facturació Consum Període P1

1

215,92

0

0,00

2020 002692

Facturació del Consum

1

29,52

0

0,00

2020 002693

Facturació del Consum

1

33,88

0

0,00

2020 002694

Facturació Consum Període P1

1

705,12

0

0,00

2020 002695

Facturació Consum Període P1

1

218,41

0

0,00

2020 002696

Facturació Consum Període P1

1

373,31

0

0,00

2020 002697

Facturació Consum Període P1

1

216,46

0

0,00

2020 002698

Facturació Consum Període P1

1

70,35

0

0,00

2020 002699

Facturació Consum Període P1

1

193,93

0

0,00

2020 002700

Facturació Consum Període P1

1

897,19

0

0,00

2020 002701

Facturació Consum Període P1

1

1.168,23

0

0,00
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2020 002702

Facturació Consum Període P1

1

386,87

0

2020 002703

Facturació Consum Període P1

1

23,44

0

0,00

2020 002704

Facturació del Consum

1

320,83

0

0,00

2020 002705

Facturació Consum Període P1

1

346,18

0

0,00

2020 002706

Facturació Consum Període P1

1

294,77

0

0,00

2020 002707

Terme Energia Gas

1

1.419,60

0

0,00

2020 002708

Facturació Consum Període P1

1

107,92

0

0,00

2020 002709

Facturació Consum Període P1

1

48,23

0

0,00

2020 002710

Facturació Consum Període P1

1

1.059,98

0

0,00

2020 002711

Facturació Consum Període P1

1

108,26

0

0,00

2020 002712

Facturació Consum Període P1

1

30,36

0

0,00

2020 002713
2020 002714

Facturació Consum Període P1

1
1

382,61
103,09

0
0

0,00
0,00

Facturació del Consum

0,00

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) Quart trimestre
Dintre del període legal a final del trimestre

Període mig del pendent
de pagament
(PMPP)(dies)

Número d'operacions

Import total

Fora del període legal a final del trimestre

Número d'operacions

Import total

2020 002715

Facturació Consum Període P1

1

809,19

0

0,00

2020 002716

Facturació Consum Període P1

1

1.873,31

0

0,00

2020 002717

Facturació Consum Període P1

1

242,48

0

0,00
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2020 002718

Facturació Consum Període P1

1

249,83

0

0,00

2020 002719

Intervenció en Equip de Mesura

1

52,31

0

0,00

2020 002720

Facturació Consum Període P1

1

417,37

0

0,00

2020 002721

Facturació Consum Període P1

1

178,32

0

0,00

2020 002722

Facturació Consum Període P1

1

408,45

0

0,00

2020 002723

Facturació Consum Període P1

1

633,08

0

0,00

2020 002724

Facturació del Consum

1

19,31

0

0,00

2020 002725

Terme Energia Gas

1

569,87

0

0,00

2020 002726

Facturació del Consum

1

118,22

0

0,00

2020 002727

Intervenció en Equip de Mesura

1

81,12

0

0,00

2020 002728

Facturació Consum Període P1

1

195,58

0

0,00

2020 002729

Facturació Consum Període P1

1

405,89

0

0,00

2020 002730

Facturació Consum Període P1

1

203,34

0

0,00

2020 002731

Facturació Consum Període P1

1

1.097,57

0

0,00

2020 002732

Facturació Consum Període P1

1

283,43

0

0,00

2020 002733

Facturació Consum Període P1

1

230,25

0

0,00

2020 002736

Facturació del Consum

1

325,82

0

0,00

2020 002762

REF.: POLICIA LOCAL

1

110,00

0

0,00

2020 002763

opias - Copias realizadas color N.Serie: G756RC

1

-521,35

0

0,00

2020 002764

8D3B1AF400057F Modelo: CLX-9301NA-Samsung CLX-9301

1

101,42

0

0,00

2020 002765

17 Rms realizados el día 17-11-2020

1

748,00

0

0,00

2020 002796

EXPEDIENT 2020/1477
SUBMINISTRAMENT DE DUES BOMBE

1

1.088,71

0

0,00

2020 002842

EXPEDIENT Nº GENERAL 2020/1771

1

3.200,00

0

0,00

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Quart trimestre
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Dintre del període legal a final del trimestre

Període mig del pendent
de pagament
(PMPP)(dies)

Número d'operacions

Servei puntual segons pressupost número:8190

2020 002843

Import total

Fora del període legal a final del trimestre

Número d'operacions

Import total

1

704,23

0

0,00

Su

2020 002845

Servei de neteja dels edificis i instal·lacions mu

1

16.021,95

0

0,00

2020 002847

Servei de Neteja excepcional com a conseqüência de

1

1.301,22

0

0,00

2020 002848

Servei de neteja dels edidicis i instal'lacions mu

1

222,18

0

0,00

2020 002850

PRESTACION DE SERVICIOS CONTINUADOS REALIZADOS POR

1

2.202,20

0

0,00

2020 002851

Servei de neteja dels edidicis i instal'lacions mu

1

474,07

0

0,00

2020 002852

Servei de neteja dels edidicis i instal'lacions mu

1
132

TOTAL

43

903,83
152.125,59

0
23

0,00
2.067,43

Resum del període mig de pagament corresponent al quart trimestre de 2020:
Any

Tipus Període

Període

Estat

Data

2020

Trimestral

04

vigent

29/01/2021

P.M.Pagam.
17,64271164

R.O.Pagades
10,6659441

R.O.Pendents
51,37492752

Total Pagament Total Pendents
400.610,08

82.857,38

39

-Es dóna compte al Ple de l’Informe de morositat i PMP 4t Trimestre 2020, de la qual cosa se
n’assabenten tots.

2. Modificació pressupostària número 1/2021 per incorporació de romanents de crèdit de
l'exercici 2020 - Expedient 2021/364:
Vist l’expedient tramitat per l’aprovació de la modificació de crèdits número 1/2021, amb la modalitat
d’incorporació de romanents de crèdit, en el que consta l’informe favorable de la interventora.
En l’exercici de les atribucions que em confereixen les bases d’execució del vigent pressupost en relació
amb l’article 182 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, i els articles 47 a 48 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril,
RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 1/2021, del pressupost vigent en la
modalitat d’incorporació de romanents de crèdit, d’acord amb el següent detall:
Altes en aplicacions de despeses
PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
2020

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
2021

18 1722 21000 01
16 1533 21001 01
19 920 21600 01
06 132 22104 01
13 338 22609 01

18 1722 21000 01
18 1533 21001 01
19 920 21600 01
06 132 22104 01
13 338 22609 01

13 3321 22699 01

13 3321 22699 01

13 3321 22699 01
13 3321 22700 01
13 3322 22700 01
18 1723 22700 01
05 323 22700 01
05 323 22700 02
20 342 22700 01
10 337 22700 01
13 334 22700 01
06 132 22701 01
13 326 22706 01

13 3321 22699 01
13 3321 22700 01
13 3322 22700 01
18 1723 22700 01
05 323 22700 01
05 323 22700 02
20 342 22700 01
10 337 22700 01
13 334 22700 01
06 132 22701 01
13 326 22706 01

DENOMINACIÓ

A Fust. Farners,rep.caseta fusta Estanys
A Seinob, supressió barreres arquitectòniques
Programa informàtic C.Cívic
A Insigna, vestuari Policia Local
A Germans Homs, lloguer generador orquestra
A K. Gunilla, espectacle taller ombres
Els.Estanys
A E. González, sessió hora conte Biblioteca
A La Bruixa, neteja instal·lacions
A La Bruixa, neteja instal·lacions
A La Bruixa, neteja instal·lacions
A La Bruixa, neteja instal·lacions
A La Bruixa, ampliació servei neteja
A La Bruixa, neteja instal·lacions
A La Bruixa, neteja instal·lacions
A La Bruixa, neteja instal·lacions
Al C. Comarcal, connectivitat matrícules
Curs ioga desembre/20-juny/21

INCORPORACIÓ
ROMANENTS

344,85
13.600,40
786,50
1.916,06
852,25
440,00
191,05
670,02
104,09
156,16
18.324,23
7.124,35
1.966,07
1.760,75
1.561,54
1.752,65
1.620,00
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01 920 22706 01

01 920 22706 01

01 920 22706 01

01 920 22706 01

01 920 22706 01

01 920 22706 01

17 160 22799 01

17 160 22799 01

16 163 22799 01
16 165 22799 01
17 172 22799 01
18 1621 22799 01
18 1621 22799 01
18 1621 22799 02
18 1622 22799 01
18 1623 22799 01
18 311 22799 01
18 419 22799 01
16 454 22799 01
18 1621 46500 02
18 1621 46500 19
18 1622 46500 01

16 163 22799 01
16 165 22799 01
17 172 22799 01
18 1621 22799 01
18 1621 22799 01
18 1621 22799 02
18 1622 22799 01
18 1623 22799 01
18 311 22799 01
18 419 22799 01
16 454 22799 01
18 1621 46500 02
18 1621 46500 19
18 1622 46500 01

18 1622 46500 01

18 1622 46500 01

14 231 46500 01
14 231 46500 01
14 231 46500 01
11 241 46500 01
14 231 46501 01
14 231 46503 01
12 432 46502 01
14 231 46503 01
13 334 46700 01
14 231 46504 01
20 341 48001 19
20 341 48001 19
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02

14 231 46500 01
14 231 46500 01
14 231 46500 01
11 241 46500 01
14 231 46501 01
14 231 46503 01
12 432 46502 01
14 231 46503 01
13 334 46700 01
14 231 46504 01
20 341 48001 19
20 341 48001 19
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02

Al C. Comarcal plans protecció civil
(DUPROCIM)
A Global Data, servei protecció dades
Al C. Comarcal, projecte àrees recollida
selectiva
Manteniment estacions bombament King Park i
Paperera
Al C. Comarcal, deixalleria recollida i neteja
A Electricitat Boquet, P2B1
A Expl. Carreras, servei poda i retirada arbres
Al C. Comarcal, deixalleria, recollida i neteja
Conveni entre Agència de Residus i els SIG Eco
Ampliació servei escombraries
Al C. Comarcal, FV/FORM/volum
Al C. Comarcal, fracció resta
Adjudicació contracte desratització lot 2
Tractament herbicides i fitosanitaris – Lot 1
Arranjament camins
Al C. Comarcal, implantació servei escomb. PaP
Al C. Comarcal, cubells reciclatge escombraries
Al C. Comarcal, deixalleria, recollida i neteja
Al C. Comarcal, ampliació servei deixalleria
octubre-desembre
Al C. Comarcal, treballador social 2020
Al C. Comarcal, educador social 2020
Al C. Comarcal, administratius S. Socials
Al C. Comarcal, xarxa ocupació SIO 2020
Al C. Comarcal, servei SIS 2020
Al C. Comarcal, SAD Social 2020
Al C. Comarcal, ruta riera Sta Coloma
Al C. Comarcal, SAD depend.novbre i dsbre
Curs català bàsic 1 4t Trimestre
Al C. Comarcal, quota teleassistència dsbre/20
Al C. Esportiu Sils, ajut social [...]
Al C. Futbol Sils, ajut social [...]
A [...], ajut covid- 19
A [...], ajut covid-19
A [...], ajut covid-19
A [...], ajut covid-19
A [...], ajut covid-19
A [...], ajut covid-19
A [...], ajut covid-19
A [...], ajut covid-19
A [...], ajut covid-19
A [...], ajut covid-19
A [...], ajut covid-19

4.342,47
1.651,65
347,06
2.135,65
6.719,37
57.475,07
30.951,80
28.484,33
1.394,64
16.546,31
1.563,65
17.783,88
1.306,78
851,05
29.751,56
21.100,24
51.839,93
3.463,45
2.146,86
2.231,49
1.494,50
518,05
11.400,00
2.760,00
41,89
2.299,00
4.641,59
2.500,00
94,84
200,00
180,00
150,00
300,00
100,00
150,00
150,00
50,00
250,00
100,00
100,00
100,00
150,00
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14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48000 01
17 171 60900 19
18 162 60900 19
18 1621 60900 01
14 231 48000 01
06 1533 62300 19
06 1533 62300 19
10 337 62300 01
06 132 63200 01
10 171 62501 01
18 1621 62500 02
18 1621 62500 02
18 1621 62500 19
13 3321 62500 01
16 4411 62500 01
19 920 62600 01
19 920 64000 19

14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48002 02
14 231 48000 01
17 171 60900 19
18 162 60900 19
18 1621 60900 01
14 231 48000 01
06 1533 62300 19
06 1533 62300 19
10 337 62300 01
06 132 63200 01
10 171 62501 01
18 1621 62500 02
18 1621 62500 02
18 1621 62500 19
13 3321 62500 01
16 4411 62500 01
19 920 62600 01
19 920 64000 19

19 920 64000 19

19 920 64000 19

17 165 76100 19

17 165 76100 19

A [...], ajut covid-19
A [...], ajut covid-19
A [...], ajut covid-19
A [...], ajut covid-19
Treball i formació 2020
Senyalització + lona parc caní
A RT Neogrup, SL àrea serveis escombraries
Minideixalleria Plaça Estació
A [...], ajut social
Instal·lació càmeres i lectura matrícules
Instal·lació càmeres i lectura matrícules
Adequació sala cultura La Laguna
Videoporter Policia Local
A Park's 3000, adq. Elements picnic King Park
Adq. Contenidors recollida porta a porta
Adq. Contenidors recollida porta a porta
Adq. Contenidors fracció vegetal ACM PaP
A Abast, adq. Smart TV i suport biblioteca
Parada bus amb coberta C-63
Programa informàtic C.Cívic
Al C. Comarcal, Pla Esp. Urb. Camins Sils
A X. Llistosella, redac inf. Mod puntual
TR.POUM
A Diputació, millores i adequació enllumenat

250,00
250,00
100,00
200,00
3.843,75
239,58
43.881,25
4.000,00
200,00
16.161,22
4.000,00
13.000,00
742,34
4.954,95
8.327,76
77.599,42
43.585,78
689,46
5.200,00
1.318,90
3.744,00

149.968,77

TOTAL

748.959,96

3.714,70

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de l’exercici anterior de la
manera següent:
Altes en concepte d’ingressos

Concepte

Denominació

2021 19 87000

Romanent de tresoreria per despeses generals
TOTAL

Import
748.959,96
748.959,96

Segon.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió ordinària que
aquest celebri, de conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.

-Es dóna compte al Ple del decret de l’alcaldia núm. 2021/198 de data 5 de març de 2021, de la
Modificació pressupostària número 1/2021 per incorporació de romanents de crèdit de
l'exercici 2020, de la qual cosa se n’assabenten tots.

3. Modificació pressupostària número 2/2021 per ampliació de crèdits - Expedient:
2021/394
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Vist que mitjançant Provisió d'Alcaldia de data 4 de març de 2021 es va incoar expedient per a la
modificació de crèdits núm. 2/2021 del Pressupost en vigor, en la modalitat d'ampliació de crèdit.
Vist que amb data 4 de març de 2021, es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
Vist que amb data 5 de març de 2021, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir en relació amb aquest assumpte.
Vist que amb data 5 de març de 2021, la proposta de l'Alcaldia es va informar favorablement per
Intervenció.
Vist l'informe-proposta de secretaria i a la vista de les atribucions que em confereixen les Bases
d'Execució del vigent Pressupost, en relació amb els articles 178 del Text Refós de la Llei Reguladora
d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 9.2.d) i 39 del Reial decret
500/1990 de 20 d'Abril, que desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei 39/1988, de 28 de
Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos,

RESOLC
PRIMER. Aprovar l'Expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021, en la modalitat
d'ampliació de crèdit, d'acord al següent detall:

Ampliació en aplicacions de Despeses
Partida
Pressupostària
2021 01 924 22705

Descripció

Crèdits
inicials

Ampliació
de crèdit

Crèdits
finals

Processos electorals

100,00

6.184,39

6.284,39

TOTAL

100,00

6.184,39

6.284,39

L'esmentada ampliació es finançarà amb càrrec als majors drets reconeguts en els següents

Suplement en Concepte d'Ingressos:
Concepte
Pressupostari
2021 19 45002

Descripció
Processos electorals

Crèdit
inicial
100,00

Ampliació
de crèdit
6.184,39

Crèdit final
6.284,39

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació en la primera sessió ordinària que aquest celebri,
de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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-Es dóna compte al Ple del decret de l’alcaldia núm. 2021/200 de data 5 de març de 2021, de la
Modificació pressupostària número 2/2021 per ampliació de crèdits, de la qual cosa se
n’assabenten tots.
4. Pla Pressupostari a mig termini període 2022-2024 - Expedient: 2021/446
Fets:
-

-

El Ple de l’Ajuntament de data 26 de novembre de 2020 va aprovar el pressupost per l’exercici
2021.
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.
El marc pressupostari si no es va incloure en l’aprovació del pressupost de 2021, s’ha d’elaborar
abans del 15 de març de 2021.

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.
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar el pla pressupostari (2022-2024) 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 2022-2024..

ESTAT D'INGRESSOS
ANY 2021
A) DETALL D'INGRESSOS CORRENTS

(Estimació drets
reconeguts nets

ANY 2022
(Estimació de les
previsions inicials)

ANY 2023
(Estimació de les
previsions inicials)

ANY 2024
(Estimació de les
previsions inicials)

Capítols 1 i 2. Impostos directes i indirectes

2.941.250,00

2.958.650,00

2.985.700,00

3.012.200,00

Impost sobre béns immobles

2.090.750,00

2.101.200,00

2.122.000,00

2.143.200,00

Impost sobre activitats econòmiques

260.000,00

262.600,00

265.000,00

267.000,00

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

385.500,00

388.850,00

392.700,00

396.000,00

Impost sobre increment valor terrenys

115.000,00

116.000,00

116.000,00

116.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

Impost sobre construccions, inst. i obres
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Cessió d'impostos de l'Estat
Ingressos de capitol I i II no inclosos
anteriorment
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres
ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Participació tributs de l'Estat
Resta de transferències corrents (resta cap. 4)
Capítol 5. Ingressos patrimonials
TOTAL INGRESSOS CORRENTS

B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.383.687,51

1.397.000,00

1.405.000,00

1.419.000,00

1.528.110,37

1.531.000,00

1.544.300,00

1.559.600,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.210.000,00

1.222.000,00

328.110,37

331.000,00

334.300,00

337.600,00

40.498,82

41.000,00

41.400,00

42.000,00

5.893.546,70

5.927.650,00

5.976.400,00

6.032.800,00

ANY 2021
(Estimació dels
drets
reconeguts nets)

Capítol 6. Alienació d'inversions

ANY 2022

ANY 2023

(Estimació de les
previsions inicials)

ANY 2024

(Estimació de les
previsions inicials)

(Estimació de les
previsions inicials)

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítol 7. Transferències de capital

211.447,67

130.000,00

130.000,00

130.000,00

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

211.447,67

130.000,00

130.000,00

130.000,00

C) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS

ANY 2021
(Estimació dels
drets
reconeguts nets)

Capítol 8. Ingressos per actius financers

ANY 2022

ANY 2023

(Estimació de les
previsions inicials)

ANY 2024

(Estimació de les
previsions inicials)

(Estimació de les
previsions inicials)

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítol 9. Ingressos per passius financers

279.832,63

0,00

0,00

0,00

TOTAL INGRESSOS FINANCERS

279.832,63

0,00

0,00

0,00

6.384.827,00

6.057.650,00

6.106.400,00

6.162.800,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

A) DETALL DE LES DESPESES CORRENTS

ANY 2021
(Estimació
obligacions
reconegudes netes)

ANY 2022
(Estimació de les
previsions inicials)

ANY 2023
(Estimació de les
previsions inicials)

ANY 2024
(Estimació de les
previsions inicials)

Capítol 1. Despeses de personal

2.316.374,82

2.339.500,00

2.362.895,00

2.386.520,00

Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis

2.668.805,55

2.695.490,00

2.722.400,00

2.749.000,00

14.423,14

14.600,00

15.000,00

15.150,00

636.402,51

642.760,00

649.000,00

655.490,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.646.006,02

5.702.350,00

5.759.295,00

5.816.160,00

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

ANY 2021

ANY 2022

ANY 2023

ANY 2024
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B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL

(Estimació
obligacions

(Estimació de les

reconegudes netes)
Capítol 6. Inversions reals

594.820,98

Capítol 7. Transferències de capital
TOTAL DESPESES DE CAPITAL

C) DETALL DE DESPESES FINANCERES

previsions inicials)

(Estimació de les
previsions inicials)

314.300,00

(Estimació de les
previsions inicials)

305.905,00

305.140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

594.820,98

314.300,00

305.905,00

305.140,00

ANY 2021
(Estimació
obligacions

ANY 2022

ANY 2023

(Estimació de les

reconegudes netes)

previsions inicials)

ANY 2024

(Estimació de les
previsions inicials)

(Estimació de les
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

144.000,00

41.000,00

41.200,00

41.500,00

TOTAL DESPESES FINANCERES

144.000,00

41.000,00

41.200,00

41.500,00

6.384.827,00

6.057.650,00

6.106.400,00

6.162.800,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

SALDOS I ALTRES MAGNITUDS

ANY 2021

ANY 2022

ANY 2023

ANY 2024

Saldos operacions corrents

247.540,68

225.300,00

217.105,00

216.640,00

Saldos operacions de capital

-383.373,31

-184.300,00

-175.905,00

-175.140,00

144.000,00

41.000,00

41.200,00

41.500,00

Saldos operacions no financeres
(+/-) ajustos pel càlcul de capacitat o necessitat
de finançament SEC-95

7.835,64

-40.000,00

-40.000,00

-40.000,00

Capacitat o necessitat de finançament

151.835,64

1.000,00

1.200,00

1.500,00

Deute viu a 31/12

238.853,25

65.500,00

66.000,00

34.800,00

A curt termini

0,00

0,00

0,00

0,00

A llarg termini

238.853,25

1.000,00

66.000,00

34.800,00

4,05%

1,10%

1,10%

0,58%

Ràtio deute viu/Ingressos corrents

Segon.- Trametre aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Tercer.- Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri.

-Es dóna compte al Ple del decret de l’alcaldia núm. 2021/252 de data 16 de març de 2021, del
Pla Pressupostari a mig termini període 2022-2024, de la qual cosa se n’assabenten tots.
5. Informe d'intervenció d'avaluació de les regles fiscals en motiu de la liquidació del
pressupost 2020 - Expedient: 2021/219
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Amb motiu de l’aprovació de l’expedient de liquidació del pressupost de l’exercici 2020 i en compliment
del previst en 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, i de conformitat amb l’establert a l’article 4.1.b.6è 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, emeto el següent
INFORME
Les Entitats Locals hauran d’ajustar els seus pressupostos al principi d’estabilitat pressupostària en tot el
cicle pressupostari, entenent com a tal la situació d’equilibri o superàvit computada en termes de capacitat
de finançament, d’acord amb la definició que conté el sistema europeu de comptes nacionals i regionals.
I amb aquesta finalitat es farà un seguiment de les dades d’execució del pressupost, tot ajustant la despesa
pública per tal de garantir que, al tancament de l’exercici, no s’incompleixi l’objectiu d’estabilitat
pressupostària. Aquesta tasca s’emmarca al previst en les mesures preventives pel compliment de la Llei
2/2012.
També caldrà analitzar i informar respecte del compliment de la regla de la despesa i de l’objectiu del
deute.
Aquest informe cal emetre’l amb caràcter independent, i s’incorporarà a l’informe previst a l’article 191.3
del RD legislatiu 2/2004, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de la
despesa, comportarà l’elaboració d’un pla econòmic-financer, d’acord amb el que s’ha establert als
articles 19 i s.s. del RD 1463/2007 del reglament de desplegament de la Llei d’estabilitat pressupostària,
en la seva aplicació a les entitats locals, i a l’article 21 de la Llei 2/2012 orgànica d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Aquest informe caldrà elevar-lo al Ple de la Corporació.
El detall dels càlculs efectuats i els ajustos practicats, sobre la base de dades dels capítols del pressupost
d’ingressos i despeses en termes de comptabilitat nacional, segons el sistema europeu de comptes
nacionals o regionals, són els següents:
A) Capacitat de finançament: El principi d’equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels
capítols 1 a 7 del pressupost de despeses i dels capítols 1 a 7 d’ingressos. I l’objectiu d’estabilitat
pressupostària s’identificarà amb una situació d’equilibri o superàvit.

INGRESSOS NO FINANCERS
Ingressos dels capítols 1 a 7
Ajust per no recaptació de tributs (Cap. I, II i III)
Devolució d'ingressos pendents de pagar (+ inicials - finals)
Correlació de transferències
Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors 2008-2009
Liquid. negatives PIE notificades a l'exercici 2018

LIQUIDACIÓ
5.933.562,08
-237.937,57
0,00
0,00
7.835,64
0,00
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Altres ajustaments SEC-95
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS

0,00
5.695.624,51

DESPESES NO FINANCERES

LIQUIDACIÓ

Despeses dels capítols 1 al 7
Despesa pendent d'aplicar ( -inicials + finals)
Meritació interessos (- inicials + finals)
(+) Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues
(-) Capacitat d'exercicis anteriors reservada
(+) Reserva de capacitat per exercicis futurs
(+) Altres ajustaments SEC-95
TOTAL DESPESES NO FINANCERES
Capacitat de finançament
Sobre ingressos no financers

5.184.548,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.184.548,53
511.075,98
8,97%

B) La regla de la despesa: Caldrà analitzar i validar la regla de la despesa en base al descrit en l’article
12 punt 2 de la Llei 2/2012 (ajustaments).

IMPORT
Despesa computable any 2019
Despesa computable any 2019 * Taxa creixement PIB (2,90%) = 4.477.688,94 x
2,90%
Augments/disminucions de recaptació: (Escombraries)
Límit despesa per l’exercici 2020
Total despesa computable exercici 2020
Diferència entre el “límit de la regla de la despesa de l’exercici
2020” i la “despesa computable de l’exercici 2020”
Increment de despesa 2019-2020

5.714.836,17
5.880.566,42
0,00
5.880.566,42
4.830.572,91
1.049.993,51
-18,31%

C) Objectiu del deute: Cal analitzar i validar en aquest punt, que s’han complert els objectius de deute
fixats al pressupost.

LIQUIDACIÓ
Saldo a 01/01/2020 curt i llarg termini
Disposicions

534.120,77
534.120,77
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Disposicions Operació Tresoreria 2020
Amortitzacions Operació Tresoreria 2020
Amortització ordinària i excepcional
Saldo a 31/12/2020 Curt i llarg termini
Ingressos corrents liquidats liquidació 2020
Sobre ingressos corrents de l’exercici
Principi sostenibilitat financera a 31/12/2020
Marge endeutament

0,00
0,00
152.362,45
381.758,32
5.924.562,08
6,44%
25,99%
19,55%

Per tot això cal informar del següent resultat obtingut:
-

En la capacitat de finançament: És positiva per import de 511.075,98€, si tenim en compte els
ajustos als Ingressos no financers per: l’ajust per no recaptació de tributs de 237.937,57€ i els
ajustaments per devolucions del PMTE per import de 7.835,64€.
Essent així el percentatge final ajustat, sobre els ingressos no financers del 8,97%. Això ens indica que
els ingressos no financers una vegada practicats els ajustos als capítols I, II, III i IV SÍ cobreixen
suficientment les despeses no financeres.

-

En la regla de la despesa: La despesa computable per l’any 2019 va ser de: 5.714.836,17€. Aquesta
base cal incrementar-la amb la taxa creixement del PIB que per l’exercici 2020 és del 2,90% i sumar o
restar els canvis normatius que s’hagin pogut produir (0,00€), resultant el límit de la despesa
computable per l’exercici 2020: 5.880.566,42€. El total de la despesa computable real pel 2020 ha
estat de 4.830.572,91€ el que posa de manifest ha disminuït del límit en 1.049.993,51€.
Que en base al càlculs adjunts en aquest informe, es compleix la regla de la despesa. (No procedeix
per la suspensió de les regles fiscals aprovada pel Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020).

-

En l’objectiu del deute: El nivell d’endeutament total (a curt i llarg termini, i exceptuant els pendents
de devolució de la PMTE 2008/2009) de l’Ajuntament a 31/12/2020 s’ha situat al 6,44% dels recursos
corrents i ordinaris reconeguts en la liquidació 2020.

-

L’ajuntament de Sils compleix aquest objectiu abastament doncs a 31/12/2020 és de 6,44%, millorant
la previsió del 25,99% que és on figura el principi de sostenibilitat financera a 31.12.2020.

-

Per tant, podem dir que l’Ajuntament SÍ compleix amb el principi de sostenibilitat financera.

D’altra banda, el període mig de pagament a proveïdors durant el quart trimestre de 2020 ha estat de
17,65 dies.
Amb base als càlculs detallats en l’expedient motiu de l’informe, SÍ es compleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, SÍ és compleix la regla de la despesa, SÍ és compleix amb la sostenibilitat financera i SÍ
és compleix amb el Període mig de pagament a proveïdors
La qual cosa s’informa als efectes oportuns.
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-Es dóna compte al Ple de l’Informe d'intervenció d'avaluació de les regles fiscals en motiu de
la liquidació del pressupost 2020, de la qual cosa se n’assabenten tots.
6. Liquidació pressupost exercici 2020 - Expedient 2021/219
Tal i com estableix l’article 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004),
De la liquidació del pressupost, una vegada realitzada la seva aprovació, es donarà compte al Ple en la
primera sessió que es celebri.
Caldrà remetre la còpia de la liquidació del pressupost a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat abans
de finalitzar el mes de març de l’exercici següent al que correspon.
L’esmentada liquidació es va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia el passat 26 de febrer de 2021.
Seguidament es transcriu la resolució:
RESOLC
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 2020 d’aquest Ajuntament, de
conformitat amb el detall que s’indica a continuació:

1. Liquidació del pressupost de despeses
1.1. Resum
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Pagaments realitzats

5.556.327,00
1.241.014,01
6.797.341,01
5.370.786,84
6.219.047,53
5.336.910,98
5.016.847,43

1.2. Detall d’execució per capítols

Cap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Crèdits
inicials
2.312.505,79
2.380.833,20
13.479,91
520.753,04
10.000,00
165.255,06
0,00
0,00
153.500,00
5.556.327,00

Modificacions
de crèdit
51.965,37
296.872,51
0,00
137.104,27
-10.000,00
432.431,80
326.640,06
0,00
0,00
1.241.014,01

Crèdits
definitius
2.364.471,16
2.677.705,71
13.479,91
657.857,31
0,00
597.686,86
332.640,06
0,00
153.500,00
6.797.341,01

Despeses
autoritzades
2.215.003,35
2.337.893,01
7.050,99
531.392,64
0,00
127.084,40
0
0,00
152.362,45
5.370.786,84

Despeses
compromeses
2.216.687,78
2.396.873,21
7.050,99
593.780,25
0,00
519.652,79
332.640,06
0,00
152.362,45
6.219.047,53

Obligacions
reconegudes
2.216.687,78
2.162.368,68
7.050.99
422.986,70
0,00
204.792,00
170.662,38
0,00
152.362,45
5.336.910,98

Pagaments
realitzats
2.213.097,79
1.983.073,85
7.050,99
340.541,73
0,00
150.058,24
170.662,38
0,00
152.362,45
5.016.847,43

Reint. de
pagament
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pagaments
líquids
2.213.097,79
1.983.073,85
7.050,99
340.541,73
0,00
150.058,24
170.662,38
0,00
152.362,45
5.016.847,43

Pendent
pagament
3.589,99
179.294,83
0,00
82.444,97
0,00
54.733,76
0,00
0,00
0,00
320.063,55

2. Liquidació del pressupost d’ingressos

50

2.1. Resum
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Drets cancel·lats
Drets reconeguts nets
Drets recaptats
Devolucions d'ingressos indeguts
Recaptació neta

5.556.327,00
1.241.014,01
6.797.341,01
5.993.240,65
59.678,57
0,00
5.933.562,08
5.441.303,79
44.958,13
5.396.345,66

2.2. Detall d’execució per capítols
Cap.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Previsions
inicials
2.730.500,00
80.000,00
1.124.650,00
1.437.206,18
76.165,82
0,00
107.805,00
0,00
0,00
5.556.327,00

Modificacions
de crèdit
0,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
0,00
1.227.814,01
0,00
1.241.014,01

Previsions
definitives
2.730.500,00
80.000,00
1.124.650,00
1.450.406,18
76.165,82
0,00
107.805,00
1.227.814,01
0,00
6.797.341,01

Drets
reconeguts
2.909.889,25
91.567,62
1.119.326,29
1.783.128,43
80.329,06
0,00
9.000,00
0,00
0,00
5.993.240,65

Drets anul·lats

Drets cancel·lats

38.384,80
2.291,93
10.475,09
8.526,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.678,57

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Drets
reconeguts nets
2.871.504,45
89.275,69
1.108.851,20
1.774.601,68
80.329,06
0,00
9.000,00
0,00
0,00
5.933.562,08

Drets recaptats
2.601.643,70
91.567,62
918.015,51
1.749.199,51
75.011,25
0,00
5.866,20
0,00
0,00
5.441.303,79

Dev. ingressos
indeguts
25.097,14
2.291,93
9.042,31
8.526.75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.958,13

Recaptació neta
2.576.546,56
89.275,69
908.973,20
1.740.672,76
75.011,25
0,00
5.866,20
0,00
0,00
5.396.345,66

3. Magnituds pressupostàries

3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat
Total (a+b)

IMPORT
537.216,42
1.107.610,61
1.644.827,03

Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats
Total (c+d)

IMPORT
320.063,55
590.634,26
910.697,81

3.2. Resultat pressupostari de l’exercici
a. Drets reconeguts nets capítols I a V
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV
(A) Operacions corrents (a-b)
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII

5.924.562,08
4.809.094,15
1.115.467,93
9.000,00
375.454,38
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Pendent
cobrament
294.957,89
0,00
199.878,00
33.928,92
5.317,81
0,00
3.133,80
0,00
0,00
537.216,42

(B) Operacions de capital (c-d)
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)
e. Drets reconeguts nets capítol VIII
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII
2. ACTIUS FINANCERS (e-f)
g. Drets reconeguts nets capítol IX
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX
3. PASSIUS FINANCERS (g-h)
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses
generals
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7)

-366.454,38
749.013,55
0,00
0,00
0,00
0,00
152.362,45
-152.362,45
596.651,10
46.824,72
7.500,00
13.697,79
637.277,96

3.3. Romanents de crèdit
1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ
a. Disponibles
b. Retinguts
c. Autoritzats
d. Compromesos
2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA
a. Disponibles
b. Retinguts
c. Autoritzats
d. Compromesos
3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ
a. Disponibles
b. Retinguts
c. Autoritzats
d. Compromesos
TOTAL (1+2+3)

711.470,07
711.470,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
748.959,96
0,00
0,00
33.751,56
715.208,40
1.460.430,03

3.4. Romanent de tresoreria
1. FONS LÍQUIDS
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c)
a. Del pressupost corrent
b. De pressupostos tancats
c. D'operacions no pressupostàries
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f)
d. Del pressupost corrent
e. De pressupostos tancats
f. D'operacions no pressupostàries
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

1.893.716,14
1.644.827,03
537.216,42
1.103.815,46
3.795,15
910.697,81
320.063,55
16.615,64
574.018,62
-6.775,96
6.775,96
0,00
2.621.069,40
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II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS (RTDG) (I-II-III)

927.438,29
9.000,00
1.684.631,11

Aquest romanent de tresoreria per a despeses generals cal ajustar-lo amb les despeses compromeses
susceptibles d’incorporació per un import de 748.959,96€.
Així el romanent de tresoreria per a despeses generals un cop ajustat, quedarà en la quantitat de
935.671,15€

3.5 Estalvi net
L’estalvi net a 31/12/2020 que es dedueix de les dades de la liquidació serà de 1.033.397,26€ que
representa el 6,44% dels recursos ordinaris. (S’adjunta annex)
3.6 Endeutament
L’endeutament a llarg termini és de 381.758,32€ que representa un 6,44% sobre els recursos ordinaris
liquidats en aquest exercici 2020 (5.924.562,08€) (S’adjunta annex)
SEGON. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió ordinària que se celebri.
TERCER. Trametre l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.

-Es dóna compte al Ple de la Liquidació del pressupost exercici 2020, de la qual cosa se
n’assabenten tots.

7. Informe resum anual resultat control intern exercici 2020 - Expedient: 2021/511
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del Reial
decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats
del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de compte de la
liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades
pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de
l’òrgan competent de l’administració que tingui la tutela financera al qual s’hagi sol·licitat
informe, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció interventora
emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat informe anual que s’ha d’elevar
al ple.
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Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt addicional de l’informe anual
s’han d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de les bestretes de
caixa fixa.
D’acord amb els esmentats articles 218.1 del TRLRHL i 15.6 del RCIL, i atès que la liquidació
del pressupost ha estat aprovada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de febrer de 2021 i que de
la mateixa es preveu que se’n doni compte al Ple del dia 25 de març de 2021.
Per tot això, l’Alcalde-President dóna compte al Ple del següent informe:
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe anual d’aquesta Corporació emès per part de la
interventora en data 19 de març de 2021, relatiu a les resolucions adoptades pel president de
l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria
d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels
comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent a l’exercici 2020, amb la
informació que es transcriu tot seguit i que es concreta en l’Annex 1:
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions
efectuades per la Intervenció.
Durant l’exercici 2020, s’han emès 164 informes de fiscalització o intervenció dels quals cap és
amb objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució o decret contrari a les objeccions
efectuades per la Intervenció.
2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb el que s’esmenta en l’apartat 1 anterior, en no haver-se aprovat cap resolució
contaria a objeccions formulades per la Intervenció municipal, no s’ha sol·licitat informe a la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
3) Informes d’omissió de la funció interventora.
En l’exercici 2020 s’ha emès 1 informe d’omissió de la funció interventora, el detall del qual
consta a l’Annex I d’aquest informe.

4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.
No s’han emès durant el 2020 informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments
a justificar.

5) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.
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No s’han emès durant el 2020 informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes
de caixa fixa.
6) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa de
raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la
funció interventora.
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ANNEX I – Detall de les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si
s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, dels informes d’omissió de la funció
interventora i/o dels resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa
fixa de l’exercici 2020.
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció.
Número
d’expedient

Nº

Modalitat de la
despesa i tipus
d’expedient

Òrgan
competent de
la despesa

Fase de la
despesa
objectada

Data de
l’objecció

Import de
l’objecció

Aplicació
pressupostària

Causa de l’objecció:
Requisits fiscalitzats/
intervinguts amb objeccions

Òrgan que
resol la
discrepància

Data de la
resolució de
l’objecció

2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
Número
d’expedient

Nº

Modalitat de la
despesa i tipus
d’expedient

Òrgan
competent de
la despesa

Fase de la
despesa
objectada

Data de
l’objecció

Import de
l’objecció

Aplicació
pressupostària

Causa de l’objecció:
Requisits fiscalitzats/
intervinguts amb objeccions

Òrgan que
resol la
discrepància

Data de la
resolució de
l’objecció

3) Informes d’omissió de la funció interventora.

Nº

1
2

Número
d’expedient

Modalitat de la
despesa i tipus
d’expedient

2020/665
2020/665

Despesa corrent
Despesa corrent

Òrgan
competent de la
despesa
Alcalde
Alcalde

Import de
l’expedient
1.817,42
2.907,63

Aplicació
pressupostària
2020 17 172 22799
2020 17 172 22799

Data de
l’informe
d’omissió
26/03/2020
26/03/2020

Motiu de
l’omissió de la
funció
interventora
Urgència
Urgència

Procedència de la
revisió dels actes
Arquitecta tècnica
Arquitecta tècnica

Data de la resolució o
acord en què es
decideix continuar
amb el procediment
06/04/2020
06/04/2020
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3
4

2020/665
2020/665

Despesa corrent
Despesa corrent

Alcalde
Alcalde

3.204,08
2.285,69

2020 17 172 22799
2020 17 172 22799

26/03/2020
26/03/2020

Urgència
Urgència

Arquitecta tècnica
Arquitecta tècnica

06/04/2020
06/04/2020

4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.
Nº

Número
d’expedient

Modalitat de la
despesa i tipus
d’expedient

Data de l’informe

Import de
l’expedient

Aplicació
pressupostària

Resultat de la intervenció

Requisits intervinguts amb disconformitat

Resultat de la intervenció

Requisits intervinguts amb disconformitat

5) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.
Nº

Número
d’expedient

Modalitat de la
despesa i tipus
d’expedient

Data de l’informe

Import de
l’expedient

Aplicació
pressupostària

-Es dóna compte al Ple de l’Informe resum anual resultat control intern exercici 2020, de la qual cosa se n’assabenten tots.
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5.- Ratificació acord núm. 14 JGL de data 15/02/21: Adhesió Pacte d'Alcaldes pel
Clima i Energia Sostenible (PAESC). Exp. 2021/232
Es sotmet a ratificació del Ple, l’acord de Junta de Govern Local de data 21/12/20, que es
transcriu a continuació:
“ Fe t s:
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia
Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en
la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes
amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius
comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i
relacionades amb les fonts d’energia renovables.
Les autoritat locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació geogràfica, encapçalen
la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant les diferents conseqüències del canvi climàtic.
Encara que ja s’hagin endegat accions per reduir les emissions, l’adaptació continua essent un
complement a la mitigació necessari i indispensable.
Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia segura, sostenible,
competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir, d’aquesta forma, a reduir la dependència
energètica i a protegir als consumidors més vulnerables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg
termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les
ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Sils té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per reduir la
contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència
energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies
renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (octubre 2015) que es
compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, així com augmentar la seva
resiliència amb l’adaptació als impactes del canvi climàtic.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, adopta el següent
ACORD:
Primer.- L’Ajuntament de Sils fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2030 i adopta el
compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per cent per a l’any 2030
mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables i l’augment
de la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del canvi climàtic.
Segon.- L’Ajuntament de Sils es compromet a elaborar un Pla d’Acció pel Clima i l’Energia en un
termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les
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directrius que s’estableixin per part de la Comissió d’Energia de la Unió Europea i inclourà un inventari
base d’emissions i una avaluació de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic. Per la realització
d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del
Pacte a les Comarques Gironines.
Tercer.- L’Ajuntament de Sils es compromet també a elaborar un informe de seguiment cada dos anys
des de la data d’enviament del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia que avaluï, monitoritzi i verifiqui els
objectius.
Quart.- Facultar l'alcalde/alcaldessa per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Cinquè.- Acceptar la suspensió d’aquesta corporació, de la iniciativa - subjecte a la comunicació prèvia
per escrit per l'Oficina del Pacte - en cas de no presentació dels documents esmentats anteriorment (és a
dir, Pla d’Acció pel Clima i l’Energia i informes de seguiment) dins els terminis establerts.
Sisè.- Comunicar-ho a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) mitjançant el registre a la plana web i
a la Diputació de Girona per fer possibles les tasques de suport i coordinació dels municipis de la
província que s’hi adhereixin.
Setè.- Ratificar aquest acord en la primera sessió de ple que es celebri.”

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

6.- Indemnització per suspensió del contracte del servei de neteja dels edificis i
instal·lacions municipals de Sils, per la COVID19. Expd. núm. 2016/620
Fets:
Vistes de les sol·licituds formulades per La Bruixa Neteges generals i manteniments, S.L. de 4
de juny de 2020 i registre d’entrada 2020/2996, de 10 de juny de 2020 i registre d’entrada
2020/3165, de 3 de juliol de 2020 i registre d’entrada 2020/3724, de 21 d’octubre de 2020 i
registre d’entrada 2020/5942, de 10 de febrer de 2021 i registre d’entrada 2021/870 i de 11 de
febrer de 2021 i registre d’entrada 2021/887, en les quals es sol·licita la indemnització del
contracte de neteja dels edificis i instal·lacions municipals de Sils, pel període de 14 de març de
2020 al 30 de setembre de 2020, com a conseqüència de la suspensió del mateix, parcialment,
desde data 14 de març de 2020 a raó de la de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i la
declaració de l’estat d’alarma en el paràgraf anterior referit dins a data 30 de setembre de 2020.
Vist l’informe dels Serveis tècnics municipals de data 2 de març de 2021.
Vist l’informe de Secretaria i Intervenció.
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Fonaments de dret :

— L'article 1 del Decret Llei 7/2020 de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport
públic i en matèria tributària i econòmica.
— L'article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
— L'article 208 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
— L'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
— L’article 22 i 47 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.

— Article 52 i 53 del decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i
La Comissió informativa general del 18 de març de 2021 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar la indemnització del contracte del de neteja dels edificis i instal·lacions
municipals de Sils, al contractista per danys i perjudicis efectivament soferts durant el període
de suspensió parcial del contracte.
SEGON. Aprovar, disposar i reconèixer la quantitat de 24.542,86€ en concepte d’indemnització
dels danys i els perjudicis efectivament soferts i indemnitzables durant el període de suspensió
del contracte, a favor de La Bruixa Neteges generals i manteniments, S.L., de conformitat amb
allò que s'ha fixat en l'article 1 del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en
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matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica en concordança amb l'article 34 del Reial
decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19, a raó de:
- Despeses salarials abonades pel contractista al personal que figura adscrit a l’execució del
contracte amb data 14 de març de 2020, despeses de manteniment de la garantia definitiva i 3%
del preu de les prestacions que hagués d’haver executat durant els mesos suspès el contracte
parcialment a raó de la part que ha deixat de percebre per la suspensió parcial, que han quedat
acreditades fefaentment pel contractista:

Mes
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre

Despeses
Cost personal
manteniment
garantia definitiva
2.355,33€
10,72€
12.521,84€
55,41€
7.735,15€
55,41€
469,43€
27,71€
104,16€
27,71€
104,37€
27,71€
168,20€
27,71€
TOTAL

3%
79,26€
413,17€
326,33€
16,71€
5,51€
5,51€
5,51€

TOTAL
2.445,31€
12.990,42€
8.116,89€
513,85€
137,38
137,59
201,42€
24.542,86€

TERCER. Donar compte de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de
practicar les anotacions comptables que procedeixin.
QUART. Notificar a La Bruixa Neteges generals i manteniments, S.L., adjudicatari del
contracte, la present Resolució.

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

7.- Delegació responsabilitat recollida i control animals de companyia abandonats,
perduts i ensalvatgits, i gestió recaptatòria. Exp. 2021/324
Fets:
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Atès que aquesta Corporació a proposta del Consell Comarcal de la Selva de data 28 de juny de
2006 va aprovar el Conveni del Servei per la recollida i control d’animals de companyia
perduts, abandonats i ensalvatgits per la Junta de Govern Local del 3 de juliol de 2006.
Atès que el Ple de data 25 de maig de 2017 va aprovar la delegació en el Consell Comarcal de la
responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o
ensalvatgits i de la gestió recaptatòria de les taxes.
Atès que el 20 d’octubre de 2020 la Comissió permanent del ple del Consell Comarcal de la
Selva va acordar l’aprovació del conveni de delegació de la responsabilitat de la recollida i
control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits que modifica al fins ara
vigent subscrit amb els diferents municipis de la comarca, com a conseqüència de la
modificació del Reglament del servei del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS), en
el que s’incorporen nous serveis a prestar.
Atès que en data 11 i 12 de març de 2021, respectivament, la secretaria i intervenció municipals
van emetre informes referits al procediment administratiu, la valoració del cost de l’exercici i
l’existència de recursos suficients per autoritzar aquesta delegació.
Atès que en data 15 de març de 2021, es va emetre informe pels Serveis Tècnics Municipals que
contenia la valoració del cost de l'exercici de la competència per l'entitat delegada en 13.520,00
euros.
Atès que l’Alcaldia informa que és necessari que la resolució de l’Ajuntament incorpori la
delegació de la gestió recaptatòria de les taxes que es puguin meritar per la prestació del servei.
Atès que s’emet l’informe proposta del secretari en el que posa de manifest la tramitació de
l’expedient.

Fonaments de dret:
— L'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
— El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 Juny.
— L'article 123 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— Els articles 22.2.p) i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
— Els articles 66 i 67 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim
Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril
— L'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 Article 7 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, en relació al disposat per l’article 106.3 de la Llei 7/85 de
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2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local; Les entitats locals podran delegar en la
Comunitat autònoma o en d’altres entitats locals, dins del territori en què estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributària que la present llei els atribueix.

La Comissió informativa general del 18 de març de 2021 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Delegar al Consell Comarcal de la Selva la competència municipal de la
responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o
ensalvatgits.
SEGON. Delegar la gestió recaptatòria de les taxes que es puguin meritar per a la prestació del
servei assenyalat en l’apartat anterior i que es deriven de l’aplicació de l’ordenança fiscal
corresponent.
TERCER. Aprovar la proposta de Conveni per a la Delegació de la responsabilitat de la
recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits, aprovat pel
Consell Comarcal de la Selva l’1 de desembre de 2020 i en el que s’indica expressament els
aspectes en els quals ve a consistir la delegació.
QUART. L'Ajuntament de Sils transferirà a l'Entitat delegada Consell Comarcal de la Selva
l'import que resulti en aplicació del Conveni pels serveis efectivament prestats i que aniran amb
càrrec de la partida 2021 18 311 46500 del present exercici pressupostari, a fi d’atendre a la
despesa que pugui derivar-se de la competència delegada i com a conseqüència del seu exercici,
ja que s’ha constatat que aquesta no posa en risc la sostenibilitat financera de l’Ajuntament.
CINQUÈ. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva i un cop acceptada la
delegació es publicarà el contingut d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província per al seu
coneixement general.
SISÈ. Facultar a l'Alcaldia per a la signatura de quanta documentació sigui necessària per a
l'execució del present acord.
SETÈ. Traslladar certificació del present acord al Consell Comarcal de la Selva perquè en
prengueu coneixement i efectes, especialment, per a la seva acceptació.

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

8.- Incorporació de béns a l'Inventari Municipal i al Patrimoni Municipal del Sól i
l'Habitatge. Expd. núm. 2021/460
FETS:
En data 17 d’abril de 2019, en sessió ordinària, la Junta de Govern Local va acordar sotmetre a
informació publica per el termini d’un mes la proposta de reparcel·lació voluntària de l’àmbit
del PAU-Sector Golf de Sils, publicant-se dit acord en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament, el
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 88 en data 8 de maig de 2019 i en el Punt-Avui
en data 2 de maig de 2019 i emplaçant-se donant audiència a Caixabank i Endesa Distribucion
Electrica, S.L.U.
En data 12 de juny de 2019 el Secretari de la Corporació va emetre certificat en el que deixava
constància que en el termini sotmès a informació publica la reparcel·lació referida no s’havien
presentat al·legacions.
En data 21 d’octubre de 2019, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària va acordar:
“PRIMER. Aprovar la proposta d’escriptura de reparcel·lació voluntària de l’àmbit del PAUSector Golf de Sils, presentada en data 25 de setembre de 2019, i registre d’entrada 2019/5886,
pel Sr. [...] en nom i representació de PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A. i PGA GOLF DE
CALDES S.A, emplaçant a la seva elevació a publica amb l’entrega d’una copia a aquest
Ajuntament.
........”
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els 163 i ss del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme
— Els articles 220 i ss del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme
— Els articles 95 a 114 del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret
336/1988, de 17 d'octubre.
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— 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 18 de març de 2021 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Incorporar a l’Inventari Municipal dels Béns i Drets d’aquesta Corporació, referit a
31 de desembre de 2020, els següents béns provinents de la reparcel·lació voluntària del PAU 4
“Sector Golf”, que es descriuen tal com a continuació es detalla:
Epígraf 1
FINCA RESULTANT VG.1 (vialitat)
“DESCRIPCIÓ: URBANA. Parcel·la de forma irregular destinada a vialitat, integrada per un
tram de vial que connecta amb la continuació de la Carrer dels Tapiots de Caldes de Malavella, i
per una rotonda de radio 18 metres que es situa a l’extrem nordoccidental de la parcel·la. Està
situada en el terme municipal de Sils i té una superfície de dos mil onze metres amb vint
decímetres quadrats (2.011,20 m2s). --------------------------------LIMITA al norest en varis trams de línia i arc de longitud total de 90,40 metres amb el terme
municipal de Caldes de Malavella mitjançant la finca resultant GO.4 de la reparcel·lació del
PAU-01 del Sector de Golf de Caldes de Malavella destinada a camps de Golf, mitjançant la
finca resultant VG.5 de la reparcel·lació de Caldes destinada a vialitat, i mitjançant la finca
resultant A4.4 destinada a zona residencial; al surest, al surest, en dos trams de línia de longitud
total de 17,60 metros amb el terme municipal de Caldes de Malavella mitjançant el Carrer dels
Tapiots corresponent a la finca resultant VG.1 de la reparcel·lació del PAU-01 Sector del Golf
de Caldes; al suroest, en arc de longitud 7,70 metres amb finca resultant d’aquesta reparcel·lació
destinada a vial VG.2 i en varis trams de línia i arc de longitud total de 81,90 metros, amb finca
resultant HAB; al oest, la rotonda limita en un tram d’arc de longitud 44,50 metres amb la finca
resultant HAB, en un tram d’arc de longitud 4 metres amb la finca resultant destinada a vial
VG.3 i en un tram d’arc de longitud 44,10 amb la finca resultant GO.1.
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GAUDEIX, per nova constitució, de servitud de pas de la canalització d’aigües pluvials, que
grava la parcel·la resultant GO.1 de la reparcel·lació PAU-4 Sector del Golf de Sils.
GAUDEIX, per nova constitució, de servitud de desviament de pas de conducció corresponent a
la xarxa d’aigües residuals i de bombeig, que grava la parcel·la resultant HAB de la
reparcel·lació del PAU-4 Sector del Golf de Sils.”
Inscrita en el Registre Propietat de Santa Coloma de Farners
Tom: 3662
Llibre: 190 de Sils
Foli: 18
Finca: 6063
FINCA RESULTANT VG.2 (vialitat)
“DESCRIPCIÓ: URBANA. Parcel·la allargada destinada a vial, de 6 metres d’amplada que
connecta la vialitat de la parcel·la resultant VG.1 amb les finques resultants EQ y ZV. Està
situada en el terme municipal de Sils i té una superfície de mil dos-cents quatre metres amb
trenta decímetres quadrats (1.204,30 m2s).
LIMITA, al nord, en arc de longitud 7,70 metres amb la finca resultant VG.1 de la reparcel·lació
del PAU-4 Sector de Golf de Sils; al surest, en varis trams de línia de longitud total de 154,70
metres amb el terme municipal de Caldes de Malavella mitjançant la finca resultant ZV.1 de la
reparcel·lació del PAU-01 Sector del Golf de Caldes de Malavella; al suroest, en línia de 18,30
metres amb la finca registral 168 de Sils propietat de PGA GOLF DE CALDAS; al noroest, en
línia de longitud 31,30 metres amb finca resultant ZV, en dos trams de línia de longitud total de
81,30 metres amb finca resultant EQ i en varis trams de línia de longitud total de 52,30 metres
amb finca resultant HAB”
Inscrita en el Registre Propietat de Santa Coloma de Farners
Tom: 3662
Llibre: 190 de Sils
Foli: 21
Finca: 6064
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FINCA RESULTANT VG.3 (vialitat)
“DESCRIPCIÓ: URBANA. Camí denominat “Camí de Bombers” que uneix la finca resultant
de la reparcel·lació del PAU-4 Sector Golf de Sils destinada a vial VG.1, amb el vial que
continua per l’àmbit del Golf en el municipi de Caldes de Malavella, corresponent a la finca
resultant VG.3 de la reparcel·lació del PAU-01 Sector del Golf de Caldes de Malavella. Té una
superfície de sis-cents setanta i quatre metres amb cinquanta decímetres quadrats (674,50 m2s).
Està format por una franja de quatre metres d’amplada que discorre d’est a oest en forma
sinusoïdal.
LIMITA: al nord, per varis trams d’arc de longitud total de 165,60 metres amb la finca resultant
GO.1 de la reparcel·lació del PAU-4 Sector Golf de Sils destinada a camps de golf; al sud, per
varis trams d’arc de longitud total de 119,60 metres amb la finca resultant HAB, i per varis
trams d’arc de longitud total de 52,10 metres amb la finca resultant GO.1 de la reparcel·lació del
PAU-4 Sector Golf de Sils destinada a camps de golf
GAUDEIX, per nova constitució, de servitud de desviaments de pas de conducció corresponent
a la xarxa d’aigües residuals i de bombeig, que grava la parcel·la resultant HAB de la
reparcel·lació del PAU-4 Sector del Golf de Sils.
GAUDEIX, per nova constitució, de servitud de desviament de pas de conducció corresponent a
la xarxa d’aigües residuals i de bombeig, que grava la parcel·la resultant GO.1 de la
reparcel·lació del PAU-4 Sector del Golf de Sils.”
Inscrita en el Registre Propietat de Santa Coloma de Farners
Tom: 3662
Llibre: 190 de Sils
Foli: 25
Finca: 6065

FINCA RESULTANTE ZV (zona verda)
“DESCRIPCIÓ: URBANA. Parcel·la de forma irregular allargada, situada en el terme
municipal de Sils, de superfície cinc mil cinc-cents setanta metres amb quaranta decímetres
quadrats (5.570,40 m2s).
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LIMITA: al nord-est, amb varis trams de línia i arc de longitud total de 190,20 metres amb finca
resultant GO.1 de la reparcel·lació del PAU-4 Sector Golf de Sils, amb dos trams de línia de
longitud total de 82,70 metres amb la finca resultant HAB, i amb un tramo de línia 62,00 metres
amb la finca resultant EQ del PAU-4 de Sils; al sud-est, amb un tram de línia de 31,30 metres
amb la finca resultant VG.2 destinada a vialitat; al sud-oest, amb dos trams de línia de longitud
total de 295,10 metres amb la finca registral 168 de Sils propietat de PGA GOLF DE CALDAS,
S.A.
NO GAUDEIX, en virtut del procés de reparcel·lació, de les servituds de pas aeri i de caiguda
de pilotes de golf constituïdes a favor de la finca aportada R02.”
Inscrita en el Registre Propietat de Santa Coloma de Farners
Tom: 3662
Llibre: 190 de Sils
Foli: 27
Finca: 6066
FINCA RESULTANTE EQ (equipament)
“DESCRIPCIÓ: URBANA. Parcel·la de forma triangular, situada en el terme municipal de Sils,
de superfície dos mil cent trenta-dos metres amb deu decímetres quadrats (2.132,10 m2s).
LIMITA: al nord, amb línia de 57,70 metres amb la finca resultant HAB de la reparcel·lació del
PAU-4 Sector del Golf de Sils; al sud-est, amb línia de 70,30 metres amb la finca resultant
VG.2 destinada a vialitat i amb línia de 62,00 metres amb la finca resultant ZV. “

Inscrita en el Registre Propietat de Santa Coloma de Farners
Tom: 3662
Llibre: 190 de Sils
Foli: 30
Finca: 6067
SEGON.- Incorporar al Patrimoni Municipal de Sòl i l'Habitatge, dins l’Inventari de Béns i
Drets, referit a 31 de desembre de 2020, el següent bé provinent de la reparcel·lació voluntària
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del PAU 4 “Sector Golf”, adjudicat en concepte del 10% d’aprofitament mig, que es descriu tal
com a continuació es detalla:
Epígraf 3
FINCA RESULTANTE HAB
“DESCRIPCIÓ: URBANA. Parcel·la de forma irregular, situada en el terme municipal de Sils,
de superfície catorze mil sis-cents setanta-sis metres amb cinquanta decímetres quadrats
(14.666,50 m2s).
LIMITA: al nord-est, amb varis trams de línia i arc de longitud total de 126,50 metres amb la
finca resultant VG.1 de la reparcel·lació del PAU-4 Sector Golf de Sils destinada a vial que es
correspon amb el Carrer dels Tapiots; al sud-est, amb varis trams de línia de longitud total de
52,30 metres amb finca resultant destinada a vial VG.2; al sud, amb tram de línia de 67,70
metres amb la finca resultant EQ de la reparcel·lació destinada equipaments; al sud-oest, amb
dos trams de línia de longitud total de 82,70 metres amb finca resultant ZV destinada a zones
verdes i amb varis trams d’arc de longitud total de 75,70 metres amb finca resultant de la
reparcel·lació GO.1 adjudicada a PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A.; al nord-oest amb varis
trams de línia de longitud total de 119,60 metres amb finca resultant VG.3 destinada a vialitat
Té un sostre d’ús residencial de vuit mil quatre-cents metres quadrats (8.400,00 m2t), amb un
màxim de quaranta vivendes, i amb la qualificació urbanística de residencial golf (clau A9.1)
establerta en la modificació del POUM vigent pel sector del Golf de Sils.
GAUDEIX, por nova constitució, de servitud de pas de la canalització d’aigües pluvials que
grava la parcel·la resultant GO.1 de la reparcel·lació PAU-4 Sector del Golf de Sils.
NO GAUDEIX, en virtut del procés de reparcel·lació, de les servituds de pas aeri i de caiguda
de pilotes de golf constituïda a favor de les finques aportades R02 i R03.”
Adjudicada per subrogació a la societat mercantil a PGA GOLF DE CALDAS, S.A. en un
89,7246% i a l’ AJUNTAMENT DE SILS en un 10,2754%.
Inscrita en el Registre Propietat de Santa Coloma de Farners
Tom: 3662
Llibre: 190 de Sils
Foli: 12
Finca: 6061
69

Valorada en 912.717,28€

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

9.- Delegació competències gestió servei menjador de la llar d'infants la Quitxalla.
Exp. 2021/502
Fets:

Atès que correspon als municipis la competència de prestar el servei públic infantil de
primer cicle.
Atès que correspon a la comarca, l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis amb la finalitat d’assegurar la prestació integral i adequada pels
municipis, tan des del punt de vista d’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de
competència municipal.
Atès que les Llars d’infants municipals no s’integren expressament dins de la delegació
que exerceix el Consell Comarcal de la Selva, i és necessari que l’Ajuntament efectuï la
delegació de la gestió del servei del menjador de la Llar d’infants municipal per tal de
poder-lo incloure dins de l’objecte del contracte de concessió de serveis que regirà el
menjador escolar per l’anualitat 2021-2022.
Atès que els ajuntaments són els titulars de les competències d’acord amb el que
disposa el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle d’educació
infantil i els requisits del centre.
Atès el informe de secretaria.
Fonaments de dret:
— L'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
— Articles 167-175 i 303 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats
Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 Juny.
— Articles 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

— L'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La Comissió informativa general del 18 de març de 2021

va dictaminar favorablement.
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar el Conveni de delegació de competències per la gestió del servei de
menjador de la llar d’infants municipal la Quitxalla de Sils.
Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva i un cop acceptada la delegació
es publicarà el contingut d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província per al seu
coneixement general.
Tercer. Facultar a l'Alcaldia per a la signatura de quanta documentació sigui necessària per a
l'execució del present acord.
Quart. Traslladar certificació del present acord al Consell Comarcal de la Selva perquè en
prengueu coneixement i efectes, especialment, per a la seva acceptació.

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

MOCIONS
10.- Moció del grup Sils En Comú: homenatge a Baldiri Soler Artau, ex Alcalde de
Sils. Exp. 2021/450
Tal com es va publicar al canal d’instagram de l’ajuntament de Sils el dia 11 de desembre de
2020.
Al Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera es va celebrar el passat desembre 2020 un emotiu
acte de recordatori a Baldiri Soler Artau, qui fou alcalde de Sils entre maig de 1938 i el gener de
1939.
En motiu de la guerra civil, Soler es va haver d’exiliar i va acabar deportat al camp de
concentració d’Hamburg; i finalment va traspassar a El Voló el 1981.
Gràcies a la tasca de l’historiador Jordi Pons, que entre altres va consultar l’arxiu de Sils, s’ha
pogut contactar amb la família del nostre ex alcalde.
A l’acte, la seva néta va rebre de mans de la Hble. Consellera de Justícia el rellotge i la cadena
que van se confiscats al seu avi.
A l’homenatge hi van ser presents l’alcalde de Sils i la regidora de cultura, que van fer entrega
de un petit obsequi a la família i han portat el missatge de reconeixement a Baldiri Soler en nom
de tots els silencs i silenques.
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Un acte de recuperació de la memòria històrica i de justícia per la família. I sobretot, una lliçó
de vida sobre la duresa que va implicar a tantes famílies la guerra i la barbàrie.
Qui era Baldiri Soler Artau ?
A l’article reproduït més avall es dóna explicació de l'exili i la deportació d’aquest alcalde de
Sils, comunista, militant del PSUC, a mans del nazis que aleshores havien envaït França .
Article de la periodista Sílvia Marimon Molas. Diari ARA.
Fa dos anys, el desembre del 2018, l'ARA publicava un reportatge sobre Baldiri Soler Artau,
que havia estat alcalde de Sils entre e l maig del 1938 i el gener del 1939. El motiu era que feia
més de 75 anys que el seu rellotge de butxaca i una cadena d'or eren a Arolsen, els arxius
alemanys on guarden els objectes dels deportats. Aleshores només sabíem que havia nascut a
Sils el 29 de gener del 1901 i el seu número de presoner: 30.204. Amb l'historiador Antonio
Muñoz vam començar a buscar els seus familiars per poder-los tornar el rellotge. Vam escriure
i trucar als arxius de Cassà de la Selva i de Sils i, finalment, a l'Arxiu Departamental dels
Pirineus Orientals ens van donar les primeres pistes: Soler havia entrat al camp de
concentració de Neuengamme (Hamburg) el 24 de maig del 1944 i havia sobreviscut. Quan va
sortir era vidu i tenia una filla. Ens van facilitar també la seva necrològica: havia mort al Voló
el 24 d'octubre del 1981.
Dos anys després, el Museu Memorial de l'Exili (MUME) ha pogut localitzar les dues netes de
Baldiri amb l'ajuda de l'historiador Jordi Pons i la informació que li va facilitar l'ARA. Demà,
divendres, la neta més gran, Geneviève Delestret, anirà a la Jonquera però no s'emportarà el
rellotge: ha decidit que es quedi allà perquè pugui servir per explicar millor què va ser la
deportació i l'exili.
"Ni la meva germana ni jo sabíem res del rellotge. Tot plegat és molt emocionant. En aquest
viatge em venen moltes coses al cap, molts records, hi ha coses que hem sabut massa tard.
Penso en tot el que va patir la meva mare. Ella hauria sigut tan feliç de poder recuperar el
rellotge del seu pare", explica la Geneviève, tot venint de París en cotxe. Darrere del rellotge i
la cadena hi ha un drama familiar i una separació de 10 anys.
La filla de Baldiri Soler, la Maria Teresa, va escriure com va ser tot a partir del 1939 per no
oblidar-ho i perquè ho sabessin les seves dues filles. "Als seus escrits explica que van creuar la
frontera tots tres, la meva mare i els meus dos avis, el febrer del 1939, però els van separar. La
mare i l'àvia, Maria Navarra Pairo, van anar a Mâcon, a la regió de Borgonya - Franc
Comtat, a un camp que hi havia al costat d'un hospital psiquiàtric. El meu avi va anar a
Argelers", diu la Geneviève, que parla perfectament el català i viu prop de París.

La dona del Baldiri va morir poc després d'entrar a França, el maig del 1939. La seva filla es
va quedar sola, sense parlar ni entendre el francès, amb tan sols deu anys i a molts quilòmetres
del pare. "La mare explica que allà al camp la van fer anar al dipòsit de cadàvers i li van obrir
el fèretre, però ella no va voler mirar a dins. Després sempre deia que ho hauria hagut de fer i
es preguntava si realment la seva mare va morir allà –diu la Geneviève–. Mai es va recuperar
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de la pèrdua de la mare, sempre la va trobar a faltar. Per a ella tot plegat va ser força
traumàtic, va ser com si després d'això no hagués viscut, sinó que s'hagués limitat a
sobreviure". A la Maria Teresa la va anar a buscar un cosí de la mare i va anar a viure al sud
de França.

D'Argelers a la Companyia de Treballadors Espanyols
Mentre la seva dona i la seva filla eren a Mâcon, el Baldiri era a Argelers, d'on va sortir el
setembre del 1939. Quan França i Alemanya van entrar en guerra es va incorporar a la
Companyia de Treballadors Espanyols. El juny del 1940, després de la desfeta militar francesa
i la instauració del règim autoritari de Pétain, va ser integrat a un dels Grups de Treballadors
Estrangers (GTE) i va passar a convertir-se en un treballador forçat a les ordres dels
alemanys. El febrer del 1942 va poder escapar-se i va estar vivint a Rennes fins que, dos anys
després, la Gestapo el va detenir per haver col·laborat amb la resistència. Aleshores va ser
deportat al camp de Neuengamme. "Els últims mesos estava molt malalt, patia disenteria. El
van enviar a la cambra de gas. Quan era allà a la fila una dona molt gran li va intercanviar el
lloc. Moltes vegades em pregunto per què, per què aquella dona va decidir morir en lloc seu,
potser perquè aleshores l'avi era molt jove i ella hi va veure el seu fill". Neuengamme va ser
alliberat el 2 de maig del 1945, i al Baldiri, que no s'havia recuperat, el van repatriar amb avió
a França el 6 de juny del 1945.

10 anys sense veure's
Quan va sortir, però, no va poder tornar a abraçar la seva filla. L'havia pogut veure tan sols
una vegada poc abans que esclatés la Segona Guerra Mundial. Pare i filla no van poder tornar
a estar junts fins 10 anys després, quan la Maria Teresa ja tenia 20 anys. Al Baldiri ni tan sols
el van deixar a anar a l'enterrament de la seva dona. "La mare va poder viure dos anys
tranquil·lament, entre el 1939 i el 1941. Anava a l'escola i va aprendre ràpidament el francès
mentre va viure al sud de França", diu la Geneviève. Aquell oasi, però, es va acabar aviat. Una
tieta de la Maria Teresa, que vivia a Cassà de la Selva, es va comprometre a fer-se'n càrrec i el
seu pare ho va acceptar si així la seva filla podia anar a l'escola. "Només va anar a l'escola
durant dos mesos, perquè li pagava una amiga de la família. Després la germana de la meva
àvia la va treure i la va posar a treballar netejant cases. Per a la meva mare tot plegat tornava
a ser molt injust", explica la Geneviève. Quan va fer 20 anys, la Maria Teresa va marxar a
França i allà es va reunir amb el pare.

La Geneviève va viure amb el seu avi fins que ell va morir, el 1981. "N'estic molt orgullosa,
d'ell, per les seves conviccions i pel seu compromís. Recordo que sempre que podia ajudava els
altres, tenia moltes relacions socials i anava a les commemoracions amb altres exiliats, era
molt autodidacte. La meva mare deia que era una persona molt dura i autoritària, però amb la
meva germana i amb mi era un tros de pa", recorda, a punt de recuperar el seu rellotge i una
cadena d'or.
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La Comissió informativa general del 18 de març de 2021 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- D’acord amb el missatge de reconeixement a Baldiri Soler en nom de tots els silencs i
silenques que va fer l’Alcalde de Sils i la regidora de cultura a l’acte al Museu Memorial de
l’Exili de La Jonquera, posar el nom de Baldiri Soler Artau a un carrer o plaça de Sils com un
acte de recuperació de la memòria històrica de Sils.
Segon.- Que aquest acord s'executi el més aviat possible.
Tercer.- Que es comuniqui aquest acord al Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera i al
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.

Quart.- Que aquest acord es faci públic per tots els mitjans i xarxes socials municipals,
i al quadern de Sils.

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

11.- Moció del grup Sils En Comú: en motiu del 8 de març, dia Internacional de les
Dones. "Dones líders: per un futur igualitari". Exp. 2021/452
El 8 de mart; de 2021, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data d'homenatge
als moviments a favor deis drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les
desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d'aquesta data i impregna tots els
dies de l'any, l'acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que
conformen la nostra societat.
En aquesta línia, enguany fem nostra la proposta d'ONU Mujeres: "Dones líders per un futur
igualitari", reivindicant la participació de les dones i l'adopció de decisions per elles de forma
plena i efectiva en la vida pública, així com l'eliminació de tota mena de violència envers les
dones, per aconseguir la igualtat de les persones i l'apoderament de totes les dones i les nenes.
Però anem més lluny encara, o més a prop, reivindiquem la presencia activa de les dones al
capdavant de l'acció local. És a dir, més dones a les institucions, més dones empoderades per
poder fer realitat les polítiques públiques que lluitin per l'eliminació de les desigualtats, per la
superació dels desavantatges socioeconòmics de les dones, treballant contra els estereotips i les
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violències i procurant l'enfortiment de la participació de les dones en tots els àmbits de la
societat.
I això s'ha de reflectir de forma especial en les institucions més properes a la ciutadania, com
són els Ajuntaments, que són els veritables coneixedors de les necessitats reals de la ciutadania i
ens hem de comprometre en fer tot el que estigui al nostre abast per acabar amb tota mena de
discriminació contra les dones.
No hem d'oblidar que tots els éssers humans som iguals davant la llei i hem de tenir opció de
gaudir d’idèntiques oportunitats per desenvolupar les nostres capacitats i talents.
Les dones estan i han estat a la primera línia de la crisi de la Covid-19 coma treballadores de la
salut, cuidadores, innovadores i organitzadores comunitàries. Les dones líders i les
organitzacions de dones han demostrat les seves habilitats, coneixements i xarxes per liderar
eficaçment els esforços de resposta i recuperació davant aquesta pandèmia.
Malgrat aquesta realitat, les dones s'enfronten a un augment de la violència masclista, a les
tasques de cures i de la llar no remunerades, a la desocupació i la pobresa. Malgrat que les dones
constitueixen la majoria de les treballadores essencials de primera línia, hi ha una representació
desproporcionada i inadequada de dones en els espais de representació i presa de decisions
relacionats amb la Covid-19.
I no podem deixar de remarcar el perill que, en aquests moments, representa la irrupció a
Catalunya a l'espai polític de formacions de la ultradreta , que no creuen en la igualtat i que han
provocat, per exemple, que en diversos ajuntaments, com a Madrid o Granada, no s'hagi pogut
pactar un manifest institucional pel 8 de març , o que hagin intentat esborrar el mural on
apareixien dones que havien contribuït a la lluita per la igualtat de Ciutat Lineal, també a
Madrid .
I no podem tampoc oblidar que cal formar a les noves generacions de dones, a les nenes i a les
joves, amb sectors estratègics del futur, com les STEM. Així com recolzar iniciatives com la
celebració el passat 11 de febrer , del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, que
donin a conèixer el paper que tantes dones destacades han tingut a la historia de la humanitat,
tant en la lluita per la igualtat com pel seu paper destacat en els camps de la ciència o de la
cultura.
La llista és molt llarga en tots els àmbits, dones que són només algunes de les moltes que han
canviat i segueixen canviant el món i de les que hem de sentir-nos orgulloses i afavorir que
aquesta sigui cada cop més gran.
Però això no serà possible si totes les persones, dones i homes plegats, no sumem esforços per
aconseguir una societat igualitària, sense injustícies ni discriminacions, sense imaginaris
patriarcaIs per reclamar un dret fonamental, perquè és el moment de la #lgualtat Real Ja!
#DonesAmbTotsElsDrets
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La Comissió informativa general del 18 de març de 2021va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER. Aquest Ajuntament es compromet a seguir treballant en l'efectivitat dels drets de les
dones, adolescents i nenes amb les mesures que calguin per promoure la igualtat a Sils.
SEGON. Reforçar els recursos destinats a Polítiques d'lgualtat, per tal de dotar-les d'eines
suficients.
TERCER. Seguir donant suport i promocionant totes les accions i activitats feministes
promogudes pel MDD de Sils i del Consell d’igualtat.
QUART. Promoure a les escoles i a l’institut la participació en activitats per l’empoderament de
les dones i nenes.
CINQUÈ. Instar al nou govern de la Generalitat a la creació de la Conselleria de Feminismes
com organisme per a millorar la gestió de totes les polítiques d’igualtat de gènere, i per a
garantir la transversalitat de forma coordinada amb la Presidència de la Generalitat i l’Institut
Català de les Dones, reforçant les direccions i unitats d’igualtat de totes les conselleries i
departaments.
SISÈ. Instar al govern de l’Estat a aprovar com més aviat possible el Pla estratègic d’igualtat
d’Oportunitats i posar les bases per un sistema de polítiques de cures comptant amb la
participació dels diferents nivells administratius.
SETÈ. Comunicar aquests darrers acords a les associacions del poble, a l’associació feminista
Moviment Democràtic de Dones de Sils, a l’Institut Català de les Dones, al Parlament de
Catalunya i al Ministeri d’ Igualtat del govern de l’estat.

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

12.- Moció equip de govern: suport proposta Unió Federacions Esportives de
Catalunya, reconèixer esport com a servei essencial. Exp. 2021/461
La situació derivada de la propagació de la COVID-19, d’ençà del març de 2020, ha estat i
segueix tenint un impacte demolidor en el sector esportiu. El decret d’estat d’alerta amb les
corresponents mesures que incorporava van situar les entitats esportives catalanes en perill
d’extinció. Set de cada deu treballadors s’han vist afectats per un ERTO. Es preveu que si la
situació es manté així, tres de cada deu treballadors del sector perdran la feina, vora la meitat
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de les entitats podrà desaparèixer, deixant d’aportar aquest sector quasi 1.000 milions d’euros
directes al VAB català.
Les entitats i clubs esportius de Catalunya han estat treballant els darrers mesos per fersegura la
pràctica esportiva mitjançant l’elaboració de protocols específics per modalitats esportives i
instal·lacions. D’acord amb aquests, durant la represa l’esport a Catalunya s’ha estat
desenvolupant amb limitacions d’aforament, amb control d’accessos i traçabilitat dels
practicants, sota gestió de grups estables i en condicions de total higiene i desinfecció.
La realitat és que l’esport és segur. D’acord amb les dades del Ministeri de Sanitat, només 59
de tots els contagis de les darreres setmanes, que representen el 0,75% dels casos detectats,
s’han produït en el transcurs d’una pràctica esportiva. Aquestes dades tan positives són
conseqüència, de les inversions i l’esforç de les entitats i clubs en l’àmbit de la prevenció del
contagi, que han convertit els seus espais en llocs de feina i pràctica segura i controlada de
l’esport.
L’esport és, a més a més, un servei essencial, ja que incideix directament en la millora de la
salut, en l’educació, la formació, en la inclusió social de col·lectius desfavorits, en la lluita per
la integració social i la igualtat d’oportunitats, així com contra el racisme, la violència i el
dopatge. Pel que fa a l’economia, l’esport representa el 2.1% del PIB català; ocupant 80 mil
treballadors i treballadores, 40 mil voluntaris i sent a més una porta d’accés important al món
laboral per als joves.
En conseqüència, atès que l’esport revesteix un innegable caràcter de servei essencial per la
societat derivada, entre d’altres, dels seus efectes beneficiaris per la salut, que laseva pràctica es
desenvolupa de manera segura i controlada, que no té incidència real en la propagació de la
COVID-19, i donada la seva importància econòmica, així com necessària per garantir la
viabilitat de les entitats esportives,
La Comissió informativa general del 18 de març de 2021 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Mostrar el suport a la proposta presentada per la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya per la qual se sol·licita al govern de la Generalitat de Catalunya que reconegui que
l’esport és un servei essencial i en prevegi les mesures adients perquè com a tal es pugui seguir
practicant al màxim possible.
Segon.- Traslladar el present acord a la Delegació del Govern de l’Estat, a la Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya.

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

13.- Moció equip de govern: suport dret a morir dignament. Exp. 2021/462
La declaració universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu article primer que “tots
els éssers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Així mateix, la Constitució
Espanyola (1978) al seu article 10 declara el dret a “la dignitat de la persona i el lliure
desenvolupament de la seva personalitat”.
Per la seva banda, l’Estatut d’Autonomia de 2006 manifesta el següent:
“Article 20. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort.
1. Totes les persones tenen el dret de rebre un tractament adequat al dolor i cures
pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort.
2. Totes les persones tenen el dret d’expressar llur voluntat d’una manera anticipada per tal
de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics que
puguin rebre, que han d’ésser respectades, en els temes que estableixen les lleis,
especialment pel personal sanitari quan no estiguin en condicions d’expressar personalment
llur voluntat.”
No obstant tot això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol, si bé ha exclòs els metges i
metgesses en la llei de l’eutanàsia aprovada el passat dia 17 de desembre de 2020, encara
penalitza, si bé rebaixant les penes, a la persona que ajudés a morir a una altra “amb actes
necessaris i directes per la petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquest, en el cas que la
víctima patís una malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort, o que li produís greus
patiments permanents i difícils de suportar”.
Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el procés de
la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació
concernents a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica corresponent, així
com en el Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats
anticipades, principis aquests també inclosos en la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre,
norma reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i
documentació clínica.
La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta de drets i
deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001), revisada i aprovada pel
Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol d’Autonomia i presa de decisions,
apartat 5.1.8., indica que: “la persona té dret a viure el procés que esdevingui fins al final de la
vida segons la seva concepció de dignitat. La persona té dret a rebutjar qualsevol tractament,
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malgrat que aquest sigui de suport vital i estigui ja instaurat, sempre que es tracti d’una decisió
competent i ben informada.
En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui l’alleujament
del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en l’entorn idoni (domicili,
hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona. Quan es donen situacions de patiment
insuportable i la persona, en plena possessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu
desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni
una resposta proporcionada a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que
els professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li una
mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent.”
Malgrat que aquestes lleis, juntament amb el desenvolupament dels programes de cures
pal·liatives, han suposat una millora al llarg dels darrers anys, l’experiència expressada per
l’Associació pel Dret a Morir Dignament (DMD), obtinguda a partir de l’atenció
personalitzada a centenars d’homes i dones al llarg dels darrers anys, permet afirmar que massa
persones continuen patint un sofriment innecessari al final de la sevavida per:
- Desconeixement d’aquestes lleis per una part del personal sanitari.
- Desconeixement per part dels pacients i del seu entorn dels seus drets o de com exercir-los,
incloent tot el relatiu a l’elaboració prèvia del Document de Voluntats Anticipades (testament
vital).
- Dificultat d’accés als equips de cures pal·liatives per desinformació d’una part del
personal sanitari o per manca de recursos suficients per atendre a tota la població.
- Penalització de l’ajuda a morir de l’article 143.4 del Codi Penal espanyol, a excepció de
metges i metgesses (segons la llei de l’eutanàsia aprovada el passat dia 17 de desembre de
2020).
Diverses situacions dramàtiques ocorregudes en els darrers temps i de les quals els mitjans
s’han fet ampli ressò, demostren la necessitat de que cal aconseguir eixamplar el dret a morir
dignament de la ciutadania, pel que a més de ser necessari despenalitzar l’eutanàsia (article
143.4 del Codi Penal), les mesures que actualment permet la llei s’han d’aplicar de la forma més
ajustada a la voluntat i al concepte de dignitat de cada persona.
Actualment, a Catalunya, escassament l’1% dels catalans ha registrat un Document de
Voluntats Anticipades (DVA), tot i que un 78% de la societat dona suport a la despenalització
de l’eutanàsia. Sens dubte, una de les raons principals és la manca d’informació i el
desconeixement per bona part de la ciutadania dels seus drets al final de la vida i, molt
especialment, de la possibilitat d’escriure i registrar un DVA.
Els ajuntaments, com a institució més propera a la ciutadania i des de la convicció que el dret a
una mort digna és un dels drets humans, hem de vetllar per la seva defensa, pel que és
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necessari divulgar aquest dret entre la població, així com la necessitat de que cada ciutadà
disposi del seu DVA i que el personal municipal en general i el de treball i educació social i el
de les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) en particular n’estiguin degudament formats i
informats.
La Comissió informativa general del 18 de març de 2021 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD.
Primer.- Defensar que la llibertat de la persona no s’ha de perdre en cap moment de la
vida, ni tampoc en el procés final que ens porta a la mort.
Segon.- Donar suport, defensar i divulgar el dret de les persones a ser assistides al final de la
vida segons els desigs expressats en la seva Declaració de Voluntats Anticipades (DVA).
Tercer.- Demanar al Parlament legislar per oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el
DVA davant d’un funcionari públic municipal habilitat per aquest fi i demanar al Govern la
simplificació del tràmit del DVA en els centres de la seva competència.
Quart.- Demanar als departaments de Salut i Afers Socials l’equitat en l’actuació dels equips
PADES (Programes d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport) a tot el país, per tal que
qualsevol persona del territori català pugui ser atesa per aquests equips especialitzats les 24
hores al dia i 7 dies a la setmana, amb la qualitat del servei que s’està donant en l’actualitat,
així com crear programes de servei d’atenció a domicili (SAD) amb professionals
especialitzats en cures pal·liatives i suport d’infermeria, en cas que sigui necessari, per a les
persones ateses pels equips de PADES.
Així com, exigir a les conselleries corresponents l’aportació de recursos necessaris, per tal que
tant els PADES com el SAD pal·liatius puguin desenvolupar aquestes funcions.
Cinquè.- Donar suport a les lleis sobre eutanàsia i el dret a morir dignament que puguin ser
aprovades pel Congrés de Diputats i demanar al Parlament i al Govern de la Generalitat de
Catalunya el seu ràpid desplegament en allò que sigui de la seva competència, la màxima
difusió entre professionals i ciutadania i la promoció delDocument de Voluntats Anticipades.
Sisè. Instar el Govern a complir el més abans possible amb els acords del Parlament recollits a
la Moció 91/XI de 26 de gener de 2017 sobre el dret a morir dignament (BOPC 316 de 30 de
gener).
Setè.- Dotar d’informació i formació específica als treballadors i treballadores municipals, en
particular als serveis socials, centres culturals, Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC), centres
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municipals de salut, policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etc.,
sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el DVA.
Vuitè.- Promoure la sensibilització i la reflexió entorn al dret a la mort digna amb la
col·laboració de l’Associació DMD Catalunya (DMD-Cat) en els entorns que es consideri
adients (entitats, centres educatius...).
Novè.- Establir amb l’associació DMD-Cat un acord de col·laboració per al desenvolupament
d’estratègies específiques a nivell municipal per tal de promoure el coneixement, la reflexió, la
informació i la formació de la ciutadania.
Desè.- Es farà difusió d’aquesta moció a través dels canals de comunicació de l’ajuntament (la
web, el butlletí, TV-ràdio municipal...). L’ajuntament podrà editar també material propi amb
l’assessorament de DMD-Cat.
Onzè.- Donar trasllat d’aquest Acord a l’Associació pel Dret a Morir Dignament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats i als mitjans de comunicació locals.

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

PROPOSICIONS D’URGÈNCIA
-

Prèvia declaració d’urgència per unanimitat de tots els membres presents,
s’acorda tractar el següent assumpte:

14.- Moció del grup Sils En Comú: a favor de la diversitat de gènere i per la
igualtat drets de les persones trans. Exp. 2021/516
Les persones trans segueixen vivint importants discriminacions i violències estructurals que, a
més, s’han vist agreujades per la crisi de la COVID-19. Tot i els avenços socials dels darrers
anys, persisteixen moltes desigualtats sistèmiques que afecten situacions vitals i quotidianes
com accedir a un habitatge, continuar amb els estudis, buscar un lloc de feina, rebre una
assistència sociosanitària no patologitzant o viure sense violències i agressions transfòbiques.
Legalment, el fet trans encara es considera una malaltia i no una manifestació més de la
diversitat. A escala estatal, la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral
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de la menció relativa al sexe de les persones, estableix per primera vegada dos requisits
obligatoris perquè les persones trans puguin tramitar el canvi de nom i sexe en la seva
documentació: un diagnòstic de disfòria de gènere i dos anys de tractament hormonal. Aquesta
llei va ser un punt d'inflexió per dues raons contradictòries: suposava un gran avenç perquè
acabava amb l'exigència de la cirurgia genital, però alhora, una important derrota perquè
instaura oficialment que el reconeixement de les persones trans implica catalogar-les com a
persones amb un trastorn mental. A més, aquesta llei no aborda cap mesura per reduir les greus
discriminacions en altres àmbits, i deixa fora menors i persones migrades.
El moviment trans porta més d’una dècada denunciant la violència d’una llei patologitzant que
condemna durant anys a les persones trans a fer tractaments psiquiàtrics per modificar el seu
DNI i accedir als drets a la ciutadania. Es reclama que la declaració d’una persona que desitgi
aquest canvi de nom seria suficient, que les persones trans no hagin de passar per un procés
d’avaluació i que es reconegui la seva capacitat per a decidir lliurement el seu nom i la seva
identitat de gènere. És el que ha estat denominat autodeterminació de gènere en diferents
acords internacionals de drets humans.
Des del 2007, els Principis de Yogykarta, sobre l'aplicació de la legislació internacional dels
Drets Humans amb relació a l'orientació sexual i la identitat de gènere, insten els estats a
adoptar les mesures necessàries per respectar legalment el dret a determinar la identitat de
gènere. També, l'informe de la Comissió Europea, publicat el juny del 2020, sobre els
procediments legals de reconeixement de gènere a la Unió Europea, conclou que
l'autodeterminació de gènere és essencial per millorar el reconeixement de les persones trans,
per a preservar la dignitat i el respecte als drets humans.
En aquesta línia, en els darrers anys, s’han aprovat legislacions autonòmiques (LGTBI i/o
específiques trans) que estableixen l'autodeterminació del nom i la identitat de gènere. Però,
aquestes lleis tenen les limitacions pròpies de les competències autonòmiques. Tot i que
faciliten la modificació del nom en els documents administratius dependents de l'administració
autonòmica, no permeten la rectificació en els documents estatals, molt especialment el DNI.
Aquesta situació vulnera els drets de les persones trans, i genera desprotecció i
discriminacions, a banda d’importants desigualtats territorials. Al mateix temps, posa de
manifest l’insuficient i obsolet marc legislatiu espanyol pel que fa als drets de les persones
trans. Es fa evident la urgència de legislar a escala estatal, segons marquen els estàndards
europeus de drets humans, per abordar la discriminació i garantir la igualtat, posant èmfasi en
la despatologització i en l’autodeterminació, com a eina per reconèixer a les persones trans
com a subjectes de drets.
A Catalunya, la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres
i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, recull moltes de les
reivindicacions històriques dels moviments socials catalans d’alliberament sexual i de gènere.
Però, com reclamen diferents entitats i col·lectius LGTBI del teixit associatiu català, la
implantació real de la Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia dista molt de ser una realitat. Una llei que gairebé no compta amb
recursos destinats al seu desplegament territorial, la qual cosa fa que siguin els municipis els
que amb recursos propis estiguin desenvolupant polítiques LGTBI. De fet, davant la manca de
dotació pressupostària per part de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de
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Catalunya, en la major part dels territoris, les polítiques LGTBI s’estan desenvolupant amb els
recursos tècnics i econòmics de les polítiques d’igualtat de gènere.
En l’àmbit de la salut, la llei (article 16) inclou mesures relatives al dret d’accés a la salut sense
discriminació, i inclou apartats sobre l’atenció sanitària a persones trans des d’una perspectiva
no patologitzant. La Instrucció 14/2017 del CatSalut, referent a la implantació del model
d’atenció a les persones trans, estableix que s’hauran de desplegar unitats de trànsit de
referència territorial. Tanmateix, aquest desplegament no s’ha fet encara efectiu i en la
pràctica, a Catalunya, existeixen importants desigualtats territorials pel que fa a l'accés a la
salut de les persones trans. Aquest model no patologitzant i respectuós amb la diversitat de
gènere i el fet trans només existeix a Barcelona a través de la Unitat Trànsit. La resta de
territoris han de redirigir l’atenció a aquesta unitat de referència. Però, hi ha qui no es pot
permetre viatjar a Barcelona periòdicament per motius econòmics. A més, com des de tot
Catalunya es redirigeix a la Unitat Trànsit de Barcelona, i més recentment a la de Lleida, la
llista d’espera per accedir-hi és molt llarga. Calen urgentment polítiques i recursos per acabar
amb aquesta discriminació territorial i fer efectiu un veritable desplegament del model
d’atenció sanitària a persones trans arreu del territori.
Pel que fa a l’àmbit laboral, article 21, dedicat a les mesures i actuacions en matèria
d’ocupació, recull l’obligatorietat del Departament d’Afers Socials, Treball i Família de
desplegar estratègies per la inserció laboral de les persones trans i mesures adreçades a evitar
qualsevol tipus de discriminació laboral. Les persones trans són uns dels col·lectius amb més
dificultats d’accés i permanència al mercat de treball, i dins d’aquest col·lectiu les dones trans
estan encara més exposades a la discriminació. És una urgència i una obligació que la
Generalitat, en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, desenvolupar programes
d'inserció sociolaboral per a persones trans que contribueixin a la reducció de les dificultats
afegides del col·lectiu a l’àmbit laboral. En la mateixa línia, s’han de destinar recursos
econòmics als municipis per adaptar i millorar els serveis locals d’inserció laboral.
Els àmbits de la salut i ocupació són els més urgents, però cal dotar de recursos la Llei 11/2014
per fer efectiva la seva implantació en matèria de drets trans en la resta de sectors d'intervenció.
S'han de desenvolupar polítiques per aconseguir la plena igualtat social de les persones trans en
l'àmbit de l’habitatge, de l'educació, de l’oci i l’esport, de la cultura i els mitjans de
comunicació, de la formació i sensibilització de professionals, de l’atenció des de serveis
socials, del reconeixement de la diversitat i, particularment, en l'àmbit de la prevenció i l’atenció
a les violències. Es tracta de convertir la igualtat formalment ja reconeguda a la llei catalana en
favor de les persones trans en igualtat real i efectiva.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Instar el Govern espanyol i al Ministeri d'Igualtat a iniciar el tràmit i aprovar en
aquesta legislatura un marc legal en matèria de drets trans que garanteixi la plena igualtat,
fonamentat en la despatologització, en el reconeixement de la diversitat de gènere, en
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l’autodeterminació de la identitat de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per intervenir
en les desigualtats estructurals que viuen les persones trans.
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar la Llei 11/2014 dels recursos
necessaris per a la seva implementació en matèria de drets trans amb el desenvolupament de
polítiques efectives per abordar la discriminació de les persones trans en els diferents sectors
d’intervenció, com ara; l’educació, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la
salut, l’ocupació, la formació i sensibilització de professionals, l’atenció des dels serveis
socials i el reconeixement de la diversitat familiar.
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Salut, tal com
recull la Llei 11/2014 i la Instrucció 14/2017 del CatSalut, a implementar el model d'atenció a
les persones trans desplegant unitats de trànsit de referència territorial i acabar amb les
desigualtats territorials pel que fa a l’accés a la salut de les persones trans.
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Treball, Afers
Socials i Família, tal com obliga l’article 21 de la llei 11/2014, a desplegar estratègies per la
inserció laboral de les persones trans i mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de
discriminació laboral. La Generalitat, en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya,
ha de desenvolupar programes d'inserció sociolaboral per a persones trans que contribueixin a
la reducció de les dificultats afegides del col·lectiu a l’àmbit laboral. En la mateixa línia, s’han
de destinar recursos econòmics als municipis per adaptar i millorar els serveis locals d’inserció
laboral.
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i als departaments competents en
la matèria, a dotar de recursos als municipis perquè, a través dels SAI (Servei d’atenció
integral a persones LGTBI) locals i comarcals, els ens locals puguin garantir, a les persones
trans que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol tipus de violència o discriminació, el
dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i efectiva.
SISÈ.- Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministeri
d'Igualtat, al Govern de la Generalitat, al Departament de Salut i al Departament d’Afers
Socials, Treball i Família de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups del Parlament de
Catalunya, a la Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia, les entitats
membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la
Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB).

Votació :
Per dotze vots a favor de SEC-ECG, TSS, F+S-AM, IdSils-IdSelva i JxCat-JUNTS, i un
vot en contra del PSC-CP, s’aprova aquest acord.
-----------------15.- PRECS I PREGUNTES
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Aquest apartat queda reflectit a la vídeo acta, en el següent enllaç:
http://www.sils.cat/lajuntament/actes-de-plens/seccio/video-acta-dels-plens/

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