ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2015/1
Caràcter :
Lloc :

ORDINÀRIA
Sala d´actes

29/01/2015
Data :
Horari : 19:30 a 20:15 hores.

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva
Joan Cot Porcell
Andreu Arredondo Rodríguez
Maria José López Ruiz
Maria Mercè Pascual Fontanils
Carles Taberner Morell
Maria Dolores Jurado Garcia
Manuel Estany Tello
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell
Alejandro Sierra Iglesias
Jorge Jaldón Joan
Margarita Montes Giménez

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

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

IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
AMS-AM
AMS-AM
ICV-EUiA-E
CiU
P.P.
UPS-FIC

Secretari
Interventora

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1. ACTA

Es sotmet a votació els esborranys de les actes de les sessions anteriors:
•

•
•

25 de setembre de 2014 (rectificació error): S’ha observat un error a la pàgina 90, últim
apartat, punt 5è de l’acta del Ple de data 25 de setembre de 2014 on diu “... per dues
pistes de pàdel a la zona esportiva del pavelló...” ha de dir “... per millores a
l’aparcament de l’estació de tren, al vial d’accés al cementiri municipal i reasfaltats a
diversos vials...”.
27 de novembre de 2014
9 de desembre de 2014

resultant aprovades per onze vots a favor del P.P., ICV-EUiA-E, AMS-AM i IdSPSC-PM, i dos abstencions d’UPS-FIC i CiU.
1

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

2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
2.a) Informacions de l’alcaldia. Les actuacions més destacades realitzades des de l’alcadia a
través de les diferents regidories són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistència i participació a la Junta de Seguretat Local.
Reunió amb urbanisme per tractar possible ampliació del Geriàtric.
Reunió amb el Departament d’Empresa i Ocupació per tractar el tema de la vaga.
Assistència al Consell d’Alcaldes per tractar pressuposts Consell Comarcal de la Selva i
nous projectes.
Assistència i participació a la reunió del Projecte Carril-bici.
Assistència a l’Hotel Entitats de Girona per la trobada de joventut i participació a la
taula d’experiències per explicar el projecte “ junts fem deures “.
Organitzar i assistir els actes programats per recaptar fons per la marató de TV3.
Assistència a la xerrada formativa per els joves del municipi sobre la garantia juvenil
que van fer els tècnics del Consell Comarcal de la Selva al Centre Cívic de Sils.
Reunió amb els voluntaris de Càritas, el mossèn i la tècnica de Serveis Socials per fer
una valoració de l’any i valorar noves propostes.
Assistència i participació als Consells Escolars de l’Institut de Sils, Escola Jacint
Verdaguer i Escola Els Estanys per aprovar la liquidació de l’any 2014 i el pressupost
de l’any 2015.
Reunions amb l’empresa A.J.RUZ S.L.
Reunió amb la plantilla de treballadors d’A.J.RUZ, S.L.
Coordinació amb Policia i Protecció Civil actuacions i recorregut de la Cavalcada de
Reis
Coordinació amb els tècnics per l’elaboració del pressupostos del 2015.
Assistència i participació de l’Assemblea de turisme a Santa Coloma de Farners.

Com a actes protocol·laris es destaquen les assistències a:
• Reunió d’Associacions de Penyes Blaugranes de la comarca de La Selva.
• Entrega de la medalla centenària a la residència de gent gran de Sils.
• Pelegrí de Tossa en representació del municipi de Sils.
• Entrega de premis G! a Girona.
2.b) Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des de l’últim Ple ordinari.
2.c) Es dóna compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
2.d) Es dóna compte de l’Informe de morositat del 4rt trimestre/2014, en compliment de
l’establert en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
--------------COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :
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3.- Rectificació error material acord Exp. 2013/42
Identif icació Expedi ent: Rectificació error material Exp. 2013/42 – Aprovació
Certificació final/Liquidació provisional obra Coberta de la pista polivalent i Adequació de
l’Entorn.
PG Am 2015 /68 General 2015/101
Fets:
El ple de l’ajuntament de data 27 de novembre de 2014 va aprovar:
“Primer.- Aprovar la certificació final – liquidació provisional de l’obra: Coberta de la
pista polivalent i adequació de l’entorn amb un saldo a favor de l’empresa Cobra Instal·lacions
i Serveis, S.A. de 45.381,39€ (quaranta-cinc mil tres-cents vuitanta-un euros amb trenta-nou
cèntims), essent l’import total de l’obra certificada //567.260,10//euros IVA inclòs.”
Atès que s’ha observat un error en l’acord ja que l’import total de l’obra executada, tal i com es
desprèn de la certificació, és de 612.641,49€ (essent la quantitat reflectida en la proposta de
567.260,10€, que correspon a l’obra executada anteriorment).
La Comissió informativa general del 27 de gener va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Rectificar l’acord número 4 del ple de data 27 de novembre de 2014 relatiu a
l’Aprovació Certificació final/Liquidació provisional obra Coberta de la pista polivalent i
Adequació de l’Entorn, quedant com es detalla a continuació:
“Primer.- Aprovar la certificació final – liquidació provisional de l’obra: Coberta de la
pista polivalent i adequació de l’entorn amb un saldo a favor de l’empresa Cobra Instal·lacions
i Serveis, S.A. de 45.381,39€ (quaranta-cinc mil tres-cents vuitanta-un euros amb trenta-nou
cèntims), essent l’import total de l’obra certificada //612.641,49//euros IVA inclòs.”

Votació :
Per set vots a favor d’IdS-PSC-PM, quatre abstencions d’UPS-FIC, ICV-EUiA-E i
AMS-AM, i dos vots en contra del P.P. i CiU s’aprova aquest acord.
---------------

4.- Aprovació definitiva projecte obra vestidors annexes pista poliesportiva. Exp.
2014/840
Proposta de l’Alcaldia
Identif icació Expedient: Obra vestidors annexes a la pista poliesportiva
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PG Am 2014 /840 General 2014/1405
Fets:
Per acord del Ple ordinari de data 31 de gener de 2013 es va sol·licitar la inclusió de l’obra
Vestidors annexes a la pista poliesportiva – pista tennis i piscines en el Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya 2013-2016.
La Comissió de Cooperació Local de Catalunya en data 19 de desembre de 2013 va aprovar
inicialment la proposta de planificació del PUOSC per al període 2013-17 i en la seva
planificació endarrereix un any l’obra programada pel 2014 (Vestidors annexes a la pista
poliesportiva-pista de tennis i piscines).
Aquesta proposta s’ha sotmès al tràmit d’informació pública que finalitza el 31 de gener de
2014.
Per acord del Ple ordinari de data 30 de gener de 2014 es va sol·licitar al Departament de
Governació i Relacions Institucionals – Comissió de Cooperació local de Catalunya
reprogramar les obres incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-17.
En data 28 d’octubre de 2014 s’aprova inicialment el projecte d’obres pels vestidors annexes a
la pista poliesportiva, ha estat sotmès a informació pública durant el termini de trenta dies
hàbils, i s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 214, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6744, al Diari de Girona de data 5 de novembre de
2014, en el tauló d’anuncis i a la web municipal.
En data 22 de desembre el secretari ha emès certificat conforme no s’han rebut al·legacions.

Fonaments de dret:
Decret de convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2016.
Articles 21 i 22 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
Articles 52, 53, 235 i 274 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Els articles 121 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Llei 3/2007, de 4 de Juliol, d’Obra Pública.
La Comissió informativa general del 27 de gener va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu dels vestidors annexes a la pista
poliesportiva d’aquesta població, redactat pels Serveis Tècnics de l’ajuntament amb un
pressupost total de //144.775,85€// més //30.402,93//euros d’IVA.
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web i al tauló d’anuncis municipal.
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Tercer.- Acceptar la normativa del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (2013-2016) i les
ajudes per finançar l’obra Vestidors annexes a la pista poliesportiva.
Quart.- Aquesta Corporació considera que té garantida la capacitat de gestió administrativa i
tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar com a directors facultatius de les
obres a: Salvador Jubany Viader, arquitecte municipal, Jordi Gil Tor, enginyer municipal i a
Fátima Ramos Plaza, arquitecta tècnica municipal.
Cinquè.- Aquesta Corporació local es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Sisè.- Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys i dels serveis, així com també de
les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de l’actuació,
així com la seva posada en servei.
Setè.- Que de conformitat amb el previ informe d’Intervenció, en la partida pressupostària 2015
06 342 622 hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.
Vuitè.- Donar trasllat del present acord al PUOSC, a la Diputació de Girona i a intervenció.

Debat :
Jorge Jaldón (P.P.): pregunta quina previsió d’utilització tindran aquests vestuaris. Manifesta
que les vegades que ha visitat les instal·lacions de la pista estava buida. Entén que no tindran
gran utilitat després d’haver fet una inversió de més de 800.000€.
Alcalde (IdS-PSC-PM): són necessaris ja que serviran per les instal·lacions que estan a
l’exterior: pista poliesportiva, piscines, pàdel, etc., els altres vestuaris els necessiten pel pavelló.
De totes maneres cal recordar que aquesta és una obra prevista fa anys en el PUOSC i
subvencionada per aquest.

Votació :
Per set vots a favor d’IdS-PSC-PM, una abstenció de CiU, i cinc vots en contra d’UPS-

FIC, P.P., ICV-EUiA-E i AMS-AM, s’aprova aquest acord.
---------------

5.- Adhesió acord marc subministrament gas natural destinat ens locals de
Catalunya. Exp. 2015/63
Proposta de l’Alcaldia
Identif icació Expedient: Acord marc subministrament gas natural destinat ens locals de
Catalunya
PG Am 2015 /63 General 2015/94
Fets:
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En sessió del 29 d’abril de 2014, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.03) que resten integrats en l’expedient d’aquest
contracte derivat com a documents contractuals.
Amb data 29 de setembre de 2014, el Consorci Català pel Desenvolupament Local va procedir a
formalitzar amb l’empresa Gas Natural Servicios SDG i amb l’empresa Endesa Energia els
pertinents contractes de l’Acord Marc.
El 18 de novembre de 2014, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local va adjudicar el subministrament de gas natural, destinat a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2014.03-D01), Contracte derivat de l’Acord marc, a l’empresa Endesa Energia SAU.
Aquest contracte té una durada inicial de 12 mesos, a partir de l’1 de gener del 2015, o de la
data en que es formalitzin els contractes amb l’empresa adjudicatària, amb la següent relació de
preus unitaris que es detallen:
Sublots
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
56,856
49,982
45,812
42,707
38,445

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 21 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat 2014.03-D01.
S’ha acreditat per part del serveis jurídics de Secretaria i d’Intervenció d’aquest ajuntament la
viabilitat jurídica i econòmica d’utilitzar la contractació derivada de l’Acord marc adjudicat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local en el lot de subministrament de gas natural a favor
de Endesa Energia SAU.

Fonaments de dret:
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar
mitjançant subhasta electrònica, aprovat per la Comissió Executiva del Consorci en data 30 de
setembre de 2014. (Exp. 2014.03-D01)
Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya en quan als períodes
de pròrroga de la durada del contracte.
Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2014.03) en
quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels
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contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.
Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en matèria de règim
local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.

La Comissió informativa general del 27 de gener va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Que el municipi de Sils s’adhereix a l’Acord marc de subministrament de gas natural
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014/03-D01), per un termini de dotze mesos,
des de l'1 de gener de 2015 al 31 de desembre de 2015, amb les següents condicions
econòmiques:
Sublots
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
56,856
49,982
45,812
42,707
38,445

Segon.- El contracte es podrà prorrogar per dos períodes més de dotze mesos addicionals com a
màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de tres anys. De conformitat amb
l’article 23.2 del TRLCSP, les eventuals pròrrogues seran potestatives per a l’òrgan de
contractació i l’empresa adjudicatària.
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel
desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova, 2-10
, 08018, Barcelona).

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

6.- Resolució contracte de serveis empresa A.J. RUZ S.L.
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Alcalde ( IdS-PSC-PM ): informa que, previ consens amb la resta de grups
polítics, proposa deixar aquest assumpte sobre la taula per explorar altres vies
per resoldre el conflicte/vaga dels treballadors de l’empresa A.J . RUZ S.L.

Votació :
Per unanimitat de tots els membres s’aprova deixar aquest assumpte
sobre la taula.
---------------

7.- Aprovació modificació estatuts Consorci Localret. Exp. 2015/20
Proposta de l’Alcaldia
Identif icació Expedient: Aprovació modificació estatuts Consorci Localret
PG Am 2015 /20 General 2015/23
Fets:
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que l’Ajuntament
de Sils en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014
va adoptar, entre d’altres, els acords següents:

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord
amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
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Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves
finalitats, i que estarà constituït per:
a)
personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà
en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació
administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal
laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui
d’acord amb la legislació laboral vigent.
b)
personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el
marc de la normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona
o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressarhi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de
Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la
exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona.
El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de
l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa
d’aplicació.
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29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa,
entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de
totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica,
de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al
control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts
als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de
control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu,
amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de
Barcelona per:
a)
La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol
altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b)
Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i
avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El
dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea
General del Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi
la liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci,
s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.

Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
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a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres
restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la
majoria absoluta dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A
manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre
del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual
i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el
Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà
lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els
objectius del Consorci”.

Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès
que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop
transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de
forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes
corresponents”.

Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que
disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i
d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva
aprovació.
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Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria
absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part del
Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, mitjançant
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014.
Atès el informe del secretari de data 21 de gener de 2015.

La Comissió informativa general del 27 de gener va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de
2013, en els termes exposats anteriorment.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes
escaients.

Votació :
Per onze vots a favor de CiU, ICV-EUiA-E, AMS-AM i IdS-PSC-PM, una abstenció
d’UPS-FIC, i un vot en contra del P.P., s’aprova aquest acord.
---------------

8.- Aprovació modificació Estatuts CILMA. Exp. 2014/989
Proposta de la Regidoria de Medi ambient, festes i lleure.
Identif icació Expedient: Modificació estatuts CILMA
PG Am 2014 /989 General 2014/1660
Fets:
El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES
DE GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest Ajuntament/Consell
Comarcal, ha comunicat que la seva Assemblea General ha aprovat, en data 25 de novembre de
2014, un acord de modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar compliment a la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local
(LRSAL) i per cercar la millora de determinats aspectes de funcionament de caràcter més
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operatiu, i sol·licita que l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i aprovació del Ple de tots
els seus membres, per a la seva ratificació.
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de membres de la
Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que estableixen els vigents Estatuts no s’adiu
amb les prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es modifiquen qüestions relatives a
l'aprovació de les actes, al quòrum de constitució de Junta Executiva i Assemblea General, al
quòrum d'aprovació en cas de modificació d'estatuts i altres acords d'especial transcendència, a
la possibilitat de delegació del vot per a sessions concretes, i al repartiment de facultats entre
Assemblea, Junta Executiva i President.
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula les
Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per modificar els Estatuts es
necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals associats, adoptat per majoria absoluta.

La Comissió informativa general del 27 de gener va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSELL
D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA
(CILMA), aprovada per la seva Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 2014.
Segon.- Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1 dels
Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma:
Article 13
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en
formen part per dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la
Diputació, que en tindrà tres. Els representants de les comarques i els municipis
associats necessàriament hauran d'ésser alcaldes o regidors. Els representants
podran delegar l'assistència i el vot, per escrit i per a cada sessió; la delegació es
podrà fer en un altre membre de l'Assemblea o en una tercera persona; cap membre
no podrà rebre més de cinc delegacions.
2. (..)
3. (..)
4. (..)
Article 14
L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els Estatuts.
b) Elegir el president.
c) Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les
comarques i dels municipis associats, de conformitat amb l’art. 16, i
controlar-ne l'activitat.
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d) Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació
e) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els
acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment
de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
f) Acordar la dissolució del Consell.
g) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
h) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
i) Aprovar el reglament de règim interior.
j) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels
associats.
k) Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les baixes
d'associats per una raó distinta a la de separació definitiva.
l) El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i Secretaria
Tècnica.
La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament
enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.
Article 15
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i estarà formada
pel President i un màxim de 14 vocals. Els vocals seran elegits per l'Assemblea
General d'entre els seus membres, d'acord amb les regles següents:
3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona
8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a l'article 6,
i l'elecció haurà de recaure sobre algun dels ens locals de la comarca
representada
3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un per cadascun
dels trams següents:
• municipis fins a 1.000 habitants
• municipis entre 1.001 i 5.000 habitants
• municipis amb població superior a 5.000 habitants
Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per
votació
Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents.
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb
el vistiplau del president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
Article 17
La Junta Executiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea
General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que estableixi
l'Assemblea.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els
recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que
els membres del Consell han de satisfer.
e) Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i
controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
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f) Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general
g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea
General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici
següent.
h) Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar; es podran
adoptar criteris i límits per tal de delegar en el President algunes d'aquestes
facultats.
i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin
amb normalitat.
j) Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la
manera més eficient i eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que
aquests grups projectin dur a terme.
k) Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin d'encarregar de cada
grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
l) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i
altres persones, per aconseguir:
- subvencions o altres ajuts.
- l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i
donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre
òrgan de govern del Consell o que li hagi estat delegada expressament.
Article 18
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per
l’Assemblea d’entre els seus membres.
2. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea
General i de la Junta Executiva.
b) Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta
Executiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta
Executiva.
e) Ordenar els pagaments vàlidament
f) Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea
General
g) Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la Junta
Executiva
h) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit
o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició
dels fons es determina a l'article 36.
i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.
j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el
deleguin l'Assemblea General o la Junta Executiva.
3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades a la
Junta Executiva, que després hauran de ser ratificats per aquesta.
4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de vacant,
absència o malaltia, els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva d’entre els
seus membres.
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Article 25
1. (..)
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió,
individualment i per escrit, adreçada al domicili que consti en la relació
actualitzada d'associats que ha de tenir l'associació. Cinc dies abans, com a mínim,
tota la documentació necessària ha d'estar a disposició dels socis al local social.
3. (..)
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la
llista de les persones assistents.
L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel president i per dos
interventors designats a l'efecte per la pròpia Assemblea, i seguidament serà
comunicada a tots els ens locals associats.
Article 26
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera
convocatòria, a l’efecte de la realització de les sessions, deliberacions i presa
d’acords, cal la presència de la meitat més un dels membres associats, havent de
ser-hi presents el president i el secretari o les persones que els substitueixin.
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà vàlidament
constituïda amb la presència de tres membres a més del president i del secretari.
Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la
inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. La sol·licitud també es
pot fer directament a l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, però
únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia, si
així ho decideix la majoria de les persones presents.
Article 27
1. (..)
2. (..)
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts,
la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja
existent, cal el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents.
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les entitats locals,
adoptat per majoria absoluta.
Article 29
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si ha
estat convocada amb una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de la
meitat més un. A falta de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora
més tard i serà suficient la presència de dos membres a més del president i del
secretari.
2. (..)
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3. (..)
Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació.

Tercer.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents:
a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació
i del text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de
ratificació de tots els ens associats.
b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració
Local, als efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions
associatives d'ens locals

Votació :
Per dotze vots a favor d’UPS-FIC, CiU, ICV-EUiA-E, AMS-AM i IdS-PSC-PM, i una
abstenció del P.P., s’aprova aquest acord.
---------------

9.- Pacte Social en defensa model comercial català. Exp. 2014/1039
Proposta de la Regidoria de Promoció econòmica i cultura.
Identif icació Expedient: Pacte Social defensa model comercial català
PG Am 2014 /1039 General 2014/1736
“Les entitats Confederació de Comerç de Catalunya, PIMECComerç, Unió General de
Treballadors, Comissions Obreres, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació
de Municipis de Catalunya, Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya
(CEDAC), Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors (CAT-DIS), Federació
Provincial d’Empresaris del Comerç de Lleida (FECOM), Agrupament de Botiguers i
Comerciants de Catalunya, Fundació Barcelona Comerç, Confederació Empresarial Comarcal
de Terrassa (CECOT), Consell General de Cambres de Catalunya, Col·legis d’Agents
Comercials de Catalunya, Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios
(ANCECO), Comertia, Associació de Mercats Municipals, Consell de Gremis de Comerç,
Serveis i Turisme de Barcelona, Barcelona Oberta, Fundació Comerç Ciutadà, Confederació
Catalana d’Associacions de Marxants, Unió de Venedors Ambulants, davant la política
recentralitzadora imposada per l’actual Govern de l’Estat que, en matèria de comerç, promou
la desregulació i amenaça l’equilibri de formats, el comerç urbà, la transparència en el mercat
i la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones que treballen al sector.
MANIFESTEM:
1. Refermem la voluntat de tenir un model comercial propi de Catalunya, que es configura a
través de les seves institucions d'autogovern i mitjançant el diàleg i la construcció de consens
entre les parts implicades.
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2. Rebutgem la creixent intromissió de l'administració central en el model comercial català,
amb la voluntat de desnaturalitzar-lo fent un ús abusiu de la regulació bàsica i una concepció
errònia de la unitat de mercat. Defensarem el nostre model davant el Tribunal Constitucional.
3. Assumim el model comercial configurat per la legislació catalana impugnada i fem una crida
a tots els establiments comercials de Catalunya a aplicar-la i adherir-se així al pacte social i
econòmic que aquesta legislació configura.
4. Acordem que les modificacions del model comercial català han de produir-se, quan calguin,
mitjançant el diàleg i el consens de les parts i han de quedar recollides exclusivament en la
legislació pròpia de Catalunya.”
La Comissió informativa general del 27 de gener va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar l’adhesió al Pacte Social en defensa del model comercial català.

Debat :
-S’obre un debat entre el representant del grup municipal del P.P., J orge
J aldón, que defensa el model contrari a l’aprovat pel Parlament de Catalunya;
entenent que és més fl exible i dinamit zarà l’ economia. Per l’altra banda, el Sr.
Carles Taberner, promotor d’aquesta propost a, diu que el que està fent el ple
de l’aj untament és aprovar una declaració d’intencions per que no anul· lin, a
través del Tribunal Constitucional, les lleis del Parlament català.

Votació :
Per onze vots a favor de CiU, ICV-EUiA-E, AMS-AM i IdS-PSC-PM, una abstenció
d’UPS-FIC, i un vot en contra del P.P., s’aprova aquest acord.
---------------

10.- Text refós Pla Especial urbanístic per a la implantació d'un establiment de
turisme rural al mas Can Riera (IPU 2014/1).
Proposta de la regidoria de Règim Interior i Urbanisme.
Identificació de l’expedient : Aprovació text refós del Pla Especial Urbanístic per a la
implantació d'un establiment de turisme rural al mas Can Riera.
Fets :
En data 7 d’abril de 2014 la Junta de Govern Local va acordar :
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“Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’un
establiment de turisme rural al mas Can Riera (Veïnat Vallcanera), formulat pel Sr. Pere
Pons Pratsevall en els termes que obren en l’expedient.
Segon.- Obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el
tauler d’edictes de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i
s’anunciarà, a més, en el Diari de Girona.
Tercer.- Conclosa la informació pública, remetre les al·legacions presentades als Serveis
Tècnics Municipals pel seu informe.
Quart.- Remetre còpia del projecte als organismes afectats, a fi de sol·licitar-los informe
per raó de les seves competències sectorials.”
El projecte ha romàs exposat a informació pública mitjançant edictes al BOPG núm. 84 de data
5 de maig de 2014, periòdic de les comarques de Girona Diari de Girona de 30 d’abril
d’enguany, Web i tauler d’anuncis municipals, sense que s’hagin formalitzat al·legacions.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’Institut
Geològic de Catalunya, el Departament de Cultura, el Departament d’Empresa i Ocupació, la
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Girona i l’Agència Catalana de l’Aigua han emès informe per raó de
les seves competències sectorials.
3.- En data 24 de juliol de 2014 el Ple de l’Ajuntament va acordar:
“Primer.- Aprovar provisionalment el projecte de Pla Especial Urbanístic per a la
implantació d’un establiment de turisme rural al mas Can Riera, formulat pel Sr. Pere
Pons Pratsevall.
Segon.- Trametre còpia del projecte i expedient, per duplicat exemplars, a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes de la seva aprovació definitiva”.
4.- En data 5 de novembre de 2014 es va rebre acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona adoptat en sessió de data 10 d’octubre de 2014, pel qual aprova definitivament el Pla
especial per a implantació d’un establiment de turisme rural al mas Can Riera, però supeditant la
publicació i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós que incorpori les
prescripcions determinades.
5.- S’ha redactat el corresponent text refós del Pla especial urbanístic per a implantació d’un
establiment de turisme rural al mas Can Riera.
Fonaments de Dret
Primer.- Son aplicables l’article 47.6, 67, 80 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
que aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i 51 del seu Reglament, aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol.
Segon.- L’òrgan competent per la present resolució es el Ple de l’Ajuntament d’acord amb
l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya.
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La Comissió informativa general del 27 de gener va dictaminar favorablement.

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

ACORD:
Primer.- Aprovar el text refós del Pla Especial urbanístic per a la implantació d’un establiment
de turisme rural al mas Can Riera, promogut pel Sr. Pere Pons Pratsevall, en el que s’incorporen
les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 10
d’octubre de 2014.
Segon.- Elevar la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
perquè procedeixi a la seva publicació.

Debat :
Albert Miralles (ICV-EUiA-E): creu que és molt positiu promocionar aquest tipus d’activitat,
turisme rural, i demana el màxim rigor i control en aquest sector.
Alcalde (ICV-EUiA-E): és obligació de l’ajuntament tramitar l’expedient al que l’interessat té
dret i fer el seguiment pel compliment de les obligacions.

Votació :
Per unanimitat de tots els membres s’aprova aquest acord.
--------------Prèvia declaració d’urgència per unanimitat de tots els membres, s’acorda el tractament
del següent tema no inclòs dins de l’ordre del dia:

Bonificació 95% ICIO expedient 2015/6 instal·lació edifici prefabricat escola Els
Estanys.
Identificació de l’expedient:
Bonificacions fiscals.
PG 2015/69
Fets:
En data de 19 de gener de 2015 i mitjançant registre d’entrada número 189, Albert Bayot
Fuertes, director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, ha sol·licitat llicència per a les obres d’infraestructures per a mòduls prefabricats a
l’escola Els Estanys de Sils, expedient material d’urbanisme 2015/6.
Al mateix temps, sol·licita la bonificació del 95% de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres atès que es tracta d’una construcció d’especial interès o utilitat pública.
En data de 20 de gener de 2015 l’arquitecte municipal emet informe.
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Fonaments de dret:
-Article 103.2 del Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
-Article 6.1 de l’ordenança fiscal número 11.05 de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres estableix el següent: “Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost
a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Declarar les obres del projecte d’infraestructures per a mòduls prefabricats a l’escola
Els Estanys de Sils, expedient material d’urbanisme 2015/6, d’especial interès o utilitat pública
municipal.
Segon.- Atorgar una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i a recaptació.

Debat :
Manel Estany (AMS-AM): demana informe respecte per saber a on i a què es destinarà el mòdul
que preveu Ensenyament.
Alcalde (IdS-PSC-PM): diu que respon a la necessitat d’ampliació de l’escola dels Estanys,
sobretot pel curs vinent.
Mª José López (IdS-PSC-PM): per salvaguardar el projecte lingüístic d’anglès és necessita un
espai, cal desdoblar les aules.

Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord.
--------------Prèvia declaració d’urgència per unanimitat de tots els membres, s’acorda el tractament
del següent tema no inclòs dins de l’ordre del dia:
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Moció rebuig actes vandàlics assistents certs esdeveniments musicals discoteca
Millenium. Exp. 2015/92
Identif icació Expedient: Moció rebuig contra actes vandàlics ocasionats per part del
públic assistent a certs esdeveniments musicals promoguts per la discoteca Millenium
PG Am 2015 /92 General 2015/134
Novament el passat cap de setmana (23-25 de gener) la població de Sils s’ha vist trasbalsada per
una colla d’energúmens que sense la més mínima noció de civisme es van dedicar a malmetre el
mobiliari urbà i la propietat privada amb diversos actes vandàlics alterant l’ordre públic i la
tranquil·litat dels silencs.
Aquest tipus de persones que puntualment arriben al nostre municipi són atrets per
l’organització d’esdeveniments musicals promoguts per la discoteca Millenium el titular de la
qual és l’empresa Festes S.A. ubicada al nostre terme municipal.
Senyalar que aquest tipus de concentracions degraden la imatge de l’empresa organitzadora i, el
que és més greu, la del nostre municipi ja que com s’ha pogut constatar acudeixen gran nombre
d’indesitjables entre la resta d’assistents.

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

ACORD:
Primer.- Rebutjar l’organització d’aquest tipus d’activitats que tenen per objecte promoure una
gran concentració de públic assistent a determinades “festes” a la discoteca Millenium tot i
reconeixent el dret a exercir la seva activitat a l’empresa Festes, SA i que és inalienable.
Segon.- Demanar a Festes, SA que estudiïn la possibilitat de reconduir l’organització
d’activitats a les quals ens hem referit a un altre sector de població o usuaris menys proclius al
vandalisme i a l‘incivisme.
Tercer.- Demanar a l’empresa titular de la discoteca Millenium col·laboració i diàleg per tal
que amb l’antelació suficient a la celebració d’un acte de gran concentració de públic ho
comuniquin a l’ajuntament per tal de coordinar amb la policia local, mossos i seguretat privada
els dispositius de seguretat oportuns.
Quart.- Demanar a l’empresa titular de la discoteca Millenium que adopti mesures que
col·laborin en el trasllat dels usuaris fent de manera més visible a la seva publicitat el seu servei
de transport segur que disminueixi i/o eviti el desplaçament massiu per l’interior del municipi
generant aquest tipus d’actes
Cinquè.-Donar trasllat d’aquest acord als interessats.

Debat :
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Margarita Montes (UPS-FIC): considera que el poble de Sils no està preparat per rebre tanta
quantitat d’assistents a alguna de les festes que promou una macro discoteca com Millenium.
Sils no disposa de l’organització i seguretat suficient, per aquest motiu entén que cal fer un
esforç.
Alcalde (IdS-PSC-PM): aquesta moció no va contra l’empresa però si en contra del tipus
d’activitats que provoquen aquests disturbis i malmeten el mobiliari urbà i la tranquil·litat dels
veïns.

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

11. Precs i preguntes
UPS-FIC:
Margarita Montes: pregunta com es plantejaran les inscripcions del carnestoltes d’enguany i
demana que s’estudiï el recorregut de forma més acurada que l’any passat per evitar molèsties
als veïns, com les sortides dels pàrquings del carrer Vidreres.
P.P:
Jorge Jaldón:
-Demana que es revisi l’enllumenat al carrer Lluís Barceló.
-Respecte al tema de seguretat del poble i atès que la plantilla de la policia local és la que és, i
tenint en compte que en les últimes setmanes s’han produït robatoris de vehicles de cases
particulars, cal fer quelcom per prestar un millor servei i la solució passa perquè els Mossos
d’Esquadra prestin un millor servei i amb mitjans.

ICV-EUiA-E
Albert Miralles (ICV-EUiA-E):
-En primer lloc, vol aclarir que per error s’ha abstingut en punt 3r de l’ordre del dia, sent la
intenció de votar favorablement.
-Referent a la variant de Sils, cal aconseguir que algun dia la carretera deixi de passar pel mig
del poble i l’actual carretera es converteixi en un vial més.
-Actualment s’ha inaugurat la N-II, l’autovia està feta però la GI-555 continua en el mateix
estat. Creu que el projecte d’arranjament de la carretera des de Hostalric a la N-II podria fer-se
per fases i amb l’arranjament del tram de la rotonda a la N-II, evitaria més trànsit a Sils; per
això, proposa constituir una proposta a favor de la variant de Sils.

AMS-AM
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Julio García (AMS-AM): diu que a Vallcanera i les Comes s’està convertint en una zona
complicada des del punt de vista de seguretat: robatoris, tràfic d’estupefaents, etc. i creu que des
del punt de vista municipal, cal estar alerta i donar solucions..

Alcalde (IdS-PSC-PM):
-En resposta a la Sra. Marga Montes, diu que en l’organització del carnaval, la policia local
adoptarà les mesures que siguin més adequades per causar les mínimes molèsties.
-En relació a les preguntes del Sr. Jaldón, informa que la brigada està portant a terme l’esporga
dels arbres, entre ells, els de la zona del carrer Lluís Barceló, que dificulten la il·luminació.
-Referent al tema de seguretat que ha fet referència el Sr. Julio Garcia, posa en coneixement del
ple que, com no podia ser d’una altra manera, en la Junta Local de Seguretat que va tenir lloc el
passat mes de desembre, es van tractar diversos temes i es va demanar al Director Territorial
que es preguessin mesures, sobretot que es controlés més en la zona de Vallcanera i les Comes;
i així es va posar en marxa un operatiu, a vegades amb presència de les patrulles, altres de
camuflatge. Això, també s’ha estès a Sils i creu que van pel bon camí.
-Sobre el projecte de la carretera GI-555, recorda al Sr. Miralles que la variant de Sils no està
prevista per aquest indret.
Fa dos mesos va rebre una carta del Conseller on l’informava que hi ha prevista una operació de
reasfaltat de la GI-555 per un import 1.200.000€ aproximadament, però que respecte a
l’execució del projecte no hi ha previsió d’execució.

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

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari,
dono fe.
L’alcalde president,

El secretari,

Martí Nogué Selva

Juan Antonio González Blanco
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