ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE 2015/9
Caràcter :
Lloc :

ORDINÀRIA
Sala d´actes

23/07/2015
Data :
Horari : de 19:30 a 22:10 hores.

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva
Juan Andrés Arredondo Rodríguez
Maria José López Ruiz
Maria Mercè Pascual Fontanils
Maria Dolores Jurado García
Pere Mas Gispert
Carles Taberner Morell
Silvia Juanmiquel Font
Maria Deulofeu Garcia
Albert Rossell Mas
Sergi O. Urzay Gómez
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

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

IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
CiU
CiU
CiU
CiU
CAPGIREM SILS-CUP-PA
CAPGIREM SILS-CUP-PA
ERC-AM
ICV-EUiA-E

Secretari
Interventora

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1. ACTA
Es sotmet a votació l’esborrany de les actes de les sessions anteriors:
• del dia 13/6/2015
• del dia 29/06/2015

Pere Mas (CiU): A la pàgina 117, l’alcalde no va dir que se’n tenia de parlar sinó que
textualment va dir: “Sempre s’ha fet així, per tant la votació es farà com sempre”.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): No ho recorda però no té cap inconvenient en què així consti en
acta i manifesta que, quan vulguin que consti en acta literal, es demani al secretari en aquell
moment.
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Tot seguit es sotmeten els esborranys de les actes a votació, resultant aprovades per unanimitat
de tots els membres.
-------------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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunió amb la Junta de King Park per tractar el procés de recepció
Reunió amb Foment per les obres de la N-II
Reunió amb la Junta de compensació del sector central
Reunió amb Delegat d’Interior per tractar la prevenció d’incendis
Convocar, assistir i participar a la II Junta Local de Seguretat
Reunió per a coordinar l’inici del servei gestió de residus i els detalls de la campanya
informativa amb el Consell Comarcal i NORA.
Programació de la Festa Major 2015.
Reunions amb les associacions per coordinar la seva participació als diferents actes de
la Festa Major
Reunió amb Protecció Civil
Reunió de coordinació amb la Policia Local
Reunió amb les A.V. de Les Comes, Vallcanera, Kink Park i Mallorquines per tractar
diferents temes de seguretat
Reunions amb el tècnic d’esports i entitats esportives pel tractament de temes de caire
esportiu
Reunions amb tècnic d’esports i cultura conjuntament per a elaborar les bases i posada
en marxa del programa de reserves on-line de les pistes de pàdel.
Reunions amb els tècnics econòmics pel tractament de diferents temes.
Reunió al C. Comarcal per informar-nos de les diferents actuacions que es duran a
terme del projecte “ Salut i crisi “ de Dipsalut, al qual estem adherits
Coordinació de la Festa homenatge a la gent gran
Cloenda del projecte “ Junts fem deures” i reconeixement als joves per la seva tasca.
Trobada amb Càritas i Serveis Socials per la presentació del projecte d’acollida i
acompanyament i la professional que ho durà a terme al Centre Cívic de Sils
Reunió amb la responsable de formació i itineraris professionals, diferents tècnics de la
Fundació Gentis i Serveis Socials, per la presentació del projecte de “formació de
mossos de magatzem “ que es durà a terme al C. Cívic de Sils.
Assistència al sorteig de la brigada jove.
Reunió de Regidors de Serveis Socials al Consell Comarcal per donar a conèixer la
temàtica en què s’està treballant actualment a la comarca i presentar als nous regidors
els diferents serveis que gestiona el Consell.
Assistència i participació a l’acte “Apadrinem escultures” en coordinació amb la
UNESCO, el CRP de La SelvaI i els centres educatius de primària
Reunió amb el tècnic del C.Comarcal per tal d’activar i coordinar el servei del
“Transport a la demanda” de la nova línia de Sils
Assistència i participació al C.Escolar de l’Esc.J.Verdaguer per tal d’aprovar la
memòria d’activitats del curs 14-15
Reunió amb l’Inspector de zona i amb un representant del Dep.d’Ensenyament per tal
de tractar diferents temes de l’àrea
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•
•
•

Assistència a l’ Assamblea General del Consell d’Iniciatives Locals de Medi Ambient
de les Comarques Gironines (CILMA)
Reunió amb el Departament de Medi Ambient de la Diputació per a tractar diferents
temes mediambiental
Reunió amb l’ACES per a coordinar diferents projectes municipals

Com a actes protocol·laris es destaquen les assistències a:
• Assistència a la Festa d’homenatge a la gent gran
• Assistència a la Festa d’Aniversari de la Llar de Jubilats de Sils
• Assistència i participació a la graduació dels alumnes de 4t d’ESO del SES de Sils
• Assistència a la concentració realitzada per les Associacions de Veïns sota el lema
“Volem viure amb seguretat”
• Assistència i participació a l’entrega de premis del concurs d’educació viària del Bisbat
de 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 2n trimestre/2015, 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.
2.e) Es dóna compte al ple de l’execució del pressupost d’ingressos i despeses del 1r semestre
de 2015.
--------------COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

3.- Contractació de l'obra Actuacions zona esportiva Vallcanera i Les Comes, Pg
Am 2015 /600.
Proposta del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i esports.
Identif icació Expedient: Contractació de l'obra Actuacions zona esportiva Vallcanera i
Les Comes.
PG Am 2015/600 General 2015/1037
Fets:
Atès que amb data 10 de juliol de 2015 l’Alcaldia va posar de manifest la necessitat de realitzar
la contractació de les obres consistents en Actuacions zona esportiva Vallcanera i Les Comes
per dotar els barris de Vallcanera i Les Comes, d’un equipament per poder desenvolupar
activitats de caràcter cultural i esportiu. Aprovat el Projecte d'Obres corresponent, efectuat el
replanteig i existint la disponibilitat dels terrenys, s'incorpora el mateix a aquest expedient de
contractació.
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Atès que donada la característica de l'obra sembla el procediment més adequat és el
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa únic criteri d'adjudicació, al preu més
baix.
Atès que amb data 10 de juliol de 2015 es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que amb data 13 de juliol de 2015 es va emetre Informe d'Intervenció sobre el percentatge
que suposa la contractació, en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia de data 13 de juliol de 2015 es va iniciar l'expedient per a
la contractació referenciada, motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
S’ha redactat i incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han
de regir l'adjudicació del contracte.
En data 15 de juliol de 2015 la Interventora es va realitzar la retenció de crèdit oportuna i va
emetre informe de fiscalització de l'expedient.
Fonaments de dret:
- Article 94 i la Disposició Addicional Segona i l’article 110 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb un únic criteri
d'adjudicació, al preu més baix, per a l'obra consistent en Actuacions zona esportiva Vallcanera
i Les Comes, convocant la seva licitació.
Segon.- Autoritzar, en quantia de //309.290,51// euros, la despesa que per a aquest Ajuntament
representa la contractació referenciada, a càrrec de la partida 10 342 622 01 de l'estat de
despeses del Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2015.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte
d'obres d’Actuacions zona esportiva Vallcanera i Les Comes per procediment obert amb un únic
criteri d'adjudicació, al preu més baix.
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de Contractant
anunci de licitació, perquè durant el termini de mínim vint-i-sis dies puguin presentar les
proposicions que estimin pertinents.
Cinquè.- Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, amb una
antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que hagi de celebrar-se per a la qualificació
de la documentació referida en l'article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Debat :
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Sílvia Juanmiquel (CiU): creuen que el cost d’aquesta obra s’hauria de destinar a altres
actuacions amb caràcter més prioritari.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): el criteri d’adjudicació d’obra al preu més baix
és insuficient i no garanteix la correcta execució de l’obra. Un exemple són les pistes de pàdel.
Entén que s’hauria de fer la màxima difusió d’aquesta licitació per que arribi a l’abast de
tothom.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): està bé dir que hi ha altres prioritats però li agradaria saber
quines són; encara que l’assumpte a tractar és la licitació d’una obra.
Sílvia Juanmiquel (CiU): Volien expressar-ho però no varen tenir temps. Creuen que és més
important l’enllumenat, asfaltat, aigües, tot això és prioritari abans que les pistes cobertes.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): diu que aquesta és una obra prioritària a petició del veïns tan de
Vallcanera com Les Comes. Quant al preu més baix, els tècnics municipals diuen que és una
obra senzilla de fer. Les pistes de pàdel, la primera empresa no va poder-les fer per problemes
interns i es va contractar a una altra. No va ser cap problema d’adjudicació sinó que l’empresa
tenia problemes de tresoreria i amb altres obres no amb aquesta.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): pregunta per què s’adjudica a una empresa que té
problemes amb altres obres.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): no hi havia cap problema quan es va adjudicar. L’adjudicació es
va fer de manera correcte.

Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA, i dos
abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA, s’aprova aquest acord.
---------------

4.- Aprovació inicial plànol delimitació segons Llei 5/2003, mesures prevenció
incendis forestals. Exp. 2015/562
Proposta de la Regidoria de Via pública, governació i participació ciutadana.
Identif icació Expedient: Plànol de delimitació per mesures prevenció incendis forestal
PG B 2015 /562 General 2015/977
Fets:
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava obligacions a les
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urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan
destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i
urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que
multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de delimitació
de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per
aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels
treballs de realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de municipis de
menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les urbanitzacions,
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22
d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Vist el “Plànol de delimitació de Sils” que ha realitzat el Consell Comarcal de la Selva a petició
de la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions,
les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l’ajuntament
d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al
Departament de Medi Ambient”
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 10 de juliol de 2015.

La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003.
Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions aïllades
determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les
determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.
Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades per
les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a
protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les despeses
derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es beneficien.
Quart. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la Llei
5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del plànol de
delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.

123

Cinquè. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre els
terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de protecció.
Sisè. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en l’elaboració
dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves urbanitzacions que
prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure dintre del seu àmbit les
franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.
Setè. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja exterior de
protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes executius o
qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.
Vuitè. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 20 dies. A tal efecte,
es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
Novè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya.
Desè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.
Onzè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la signatura de
quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.

Debat :
Carles Taberner (CiU): pregunta què es guanya amb aquesta operació; ja es disposava d’aquest
document, a no ser que hagi alguna subvenció.
Mª José López (IDS-MES-IdSELVA): entén que la visió del regidor és mercantilista, es
guanyarà en seguretat.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): ha sortit una Llei que obliga a fer el primer pas per tal de
delimitar i saber tot el que s’ha de fer en el municipi. Vol pensar que hi haurà una sèrie de
subvencions, el projecte ho ha pagat la Diputació perquè ho executés el Consell Comarcal de La
Selva, així es tindran definits quins subjectes estan obligats a fer-ho i com s’ha de fer.

Votació :
Per dotze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CAPGIREM SILS-CUP-PA (Albert
Rossell), i una abstenció de CAPGIREM SILS-CUP-PA (Sergi O. Urzay), s’aprova aquest
acord.
-En Pere Mas diu que consti en acta que en el moment de la votació l’alcalde,
després del grup CiU, va demanar la votació de Capgirem Sils però aquests no
van contestar perquè CiU estava votant individual ment. L’alcalde va seguir
demanant el vot a ICV i després Capgirem es van queixar dient que no havien
votat perquè encara es tava votant CiU i és de mala educació.
L’alcalde va tornar a demanar la votació a Capgirem Sils i van votar.
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5.- Aprovació Pla d'Ocupació 2015 de l'Ajuntament de Sils. Exp. 2015/563
Proposta de la Regidoria de Joventut, serveis socials, polítiques d’igualtat i salut.
Identif icació Expedient: Pla ocupació 2015 Ajuntament de Sils
PG B 2015 /563 General 2015/978
Fets:
Atès que l’Ajuntament de Sils promou des de fa anys un catàleg d’actuacions dirigides al
desenvolupament econòmic del municipi, amb l’objecte de contribuir a establir uns fonaments
sòlids de l’activitat empresarial del municipi, facilitar la diversificació de l’activitat econòmica,
reforçar els processos de qualificació i formació professional i millorar l’accés a l’ocupació
laboral dins de les seves possibilitats.
Ateses les bases reguladores del procés de selecció del Pla Local d’Ocupació 2015 de
l’Ajuntament de Sils.
Atès l’informe de Secretaria emès en data 6 de juliol de 2015, en el que s’indica la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Atès l’informe d’Intervenció sobre l’existència de crèdit per a l’atenció de la despesa derivada
del Pla d’Ocupació citat.

Fonaments de dret:
Article 23 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Articles 118 i següents del ROAS.
Articles 22.2 d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del procés de selecció del Pla Local
d’Ocupació 2015 de l’Ajuntament de Sils.
Segon.- Sotmetre a informació pública per un termini de 20 dies l’expedient corresponent, en
compliment del que disposa l’Article 124 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals aprovat pel Decret 179/1995. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat
reclamacions i/o al·legacions, l’acord esdevindrà definitivament aprovat.
La publicació es realitzarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona fent referència
d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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També es publicaran en tauler d’anuncis, web municipal i a través dels mitjans i llocs que té
estipulats la corporació. Simultàniament, es publicarà l’annex de les bases aprovades i s’obrirà
la corresponent convocatòria; si bé, condicionada al resultat del tràmit d’informació pública.

Debat :
Pere Mas (CiU): no els hi va quedar clar en la comissió informativa si aquest pla d’ocupació
vindrà subvencionat pel Consell Comarcal.
Mercè Pascual (IDS-MES-IdSELVA): no hi ha cap subvenció, va íntegrament a càrrec del
pressupost municipal.

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

6.- Bonificació fiscal mòduls prefabricats escola Els Estanys.PG 2015/578
Identificació de l’expedient:
Bonificacions fiscals.
PG 2015/578
Fets:
En data d’11 de juny de 2015 i mitjançant registre d’entrada número 1996, 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 d’edificis prefabricats a
l’escola Els Estanys de Sils, expedient material d’urbanisme 2015/72.
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 21 de juny de 2015 l’arquitecte municipal emet informe.
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% 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.”

La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar favorablement.
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Declarar les obres del projecte d’infraestructures d’edificis prefabricats a l’escola Els
Estanys de Sils, expedient material d’urbanisme 2015/72, 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 :
Pere Mas (CiU): creuen que la votació de la comissió informativa es va recollir malament.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): és una vergonya que els alumnes de Sils estiguin
situats en mòduls i no en aules normals.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): li sap greu ser tant repetitiu però s’han de cenyir a l’ordre del
dia.
Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA, i dos
abstencions de CAPGIREM SILS CUP-PA, s’aprova aquest acord.
---------------

7.- Bonificació fiscal ICIO mòduls prefabricats a la SIN de Sils. PG 2015/579
Proposta de l’Alcaldia
Identificació de l’expedient:
Bonificacions fiscals.
PG 2015/579
Fets:
En data de 10 de juny de 2015 i mitjançant registre d’entrada número 1991, 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 la
SIN de Sils, expedient material d’urbanisme 2015/71.
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 21 de juny de 2015 l’arquitecte municipal emet informe.
Fonaments de dret:
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-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% 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.”

La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar favorablement.
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 la SIN de
Sils, expedient material d’urbanisme 2015/71, 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.

Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA, i dos
abstencions de CAPGIREM SILS CUP-PA, s’aprova aquest acord.
---------------

8.- Declaració lloc treball ajudant jardineria-peó com a prioritari per la
contractació de personal laboral interí. PG 2015/596.
Proposta de l’Alcaldia
Identificació de l’expedient
Declaració del lloc de treball d’ajudant de jardineria-peó com a prioritari per la contractació de
personal laboral interí.
PG 2015/596
Relació de fets
En data de 18 d’agost de 2015 el senyor Pere Massa Maynegra es jubilarà i quedarà el seu lloc
de treball d’ajudant de jardineria – peó vacant.
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En data de 9 de juliol de 2015 Intervenció emet informe.
En data de 10 de juliol de 2015 Secretaria emet informe.
En data de 13 de juliol l’arquitecte tècnica municipal emet informe relatiu a la necessitat de
cobrir la plaça vacant.
Vista la memòria justificativa de la contractació i valoració econòmica.
Vistes les necessitats urgents i inajornables d’aquest ajuntament de cobrir la plaça esmentada
anteriorment es necessita determinar com a prioritària l’esmentada activitat per a dur a terme la
contractació de personal laboral interí.
Fonaments de dret:
Article 21 de la Llei 36/2014, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’estat per a l’any
2015.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.

La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Considerar que existeixen necessitats urgents i inajornables que fan necessària la
contractació d’una persona per ocupar la plaça d’ajudant de jardinería-peó, com a personal
laboral interí a temps complet, degut que aquest servei es considera prioritari.
SEGON.- Autoritzar a l’inici de selecció de personal per ocupar el lloc de treball de forma
interina (personal laboral).

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

9.- Declaració lloc de treball auxiliar de biblioteca com a prioritari per la
contractació de personal laboral interí. PG 2015/598
Identificació de l’expedient
Declaració del lloc de treball d’auxiliar de biblioteca com a prioritari per la contractació de
personal laboral interí.
PG 2015/598
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Relació de fets
En data de 12 de novembre de 2015 la senyora Anna Pueyo Raset es jubilarà i quedarà el seu
lloc de treball d’auxiliar de biblioteca vacant.
En data de 9 de juliol de 2015 Intervenció emet informe.
En data de 10 de juliol de 2015 Secretaria emet informe.
En data de 13 de juliol el dinamitzador sòciocultual emet informe relatiu a la necessitat de cobrir
la plaça vacant.
Vista la memòria justificativa de la contractació i valoració econòmica.
Vistes les necessitats urgents i inajornables d’aquest ajuntament de cobrir la plaça esmentada
anteriorment es necessita determinar com a prioritària l’esmentada activitat per a dur a terme la
contractació de personal laboral interí.
Fonaments de dret:
Article 21 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’estat per a l’any
2015.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.
La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER.- Considerar que existeixen necessitats urgents i inajornables que fan necessària la
contractació d’una persona per ocupar la plaça d’auxiliar de biblioteca, com a personal laboral
interí a temps parcial, degut que aquest servei es considera prioritari i que afecta a un servei
públic essencial.
SEGON.- Autoritzar a l’inici de selecció de personal per ocupar el lloc de treball de forma
interina (personal laboral).

Debat :
Carles Taberner (CiU): dirigint-se a en Juli Garcia, manifesta que estan encotillats per la Llei
però creu que la persona no hauria de ser un auxiliar administratiu sinó que ara s’hauria
d’aprofitar l’ocasió per fer un canvi en la biblioteca.
Julio García (ERC-AM): primer, no és un auxiliar administratiu sinó un auxiliar de biblioteca i
segon és un lloc de treball provisional emmarcat dintre una sèrie de paràmetres que quan arribi
el moment i la llei ho permeti ja és farà el que faci falta. Ara s’ha de cobrir aquesta plaça per no
deixar la biblioteca sense operativitat.
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Albert Rosell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): Aquesta plaça hauria d’anar associada a una nova
manera d’entendre la Biblioteca, horaris, interactivitat i altres que hauria de sortir a les bases.

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

10.- Aprovació modificació pressupostària expedient 3/2015 amb càrrec al
romanent de tresoreria - Expd.: 2015/606
Proposta de l’Alcaldia.

Identificació de l’expedient : Modificació pressupostària exp. 3/2015 amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria.
P.G.: 2015/606
Fets :
- Providència de l’Alcaldia de data 13 de juliol de 2015 proposant la concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de
l’exercici 2014.
- Informe de Secretaria de data 14 de juliol de 2015 sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
- En data 15 de juliol de 2015 s’emet informe de la interventora que informa
favorablement.
Fonaments de dret :
-

Els articles 169, 170, 172 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

-

Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. De 20 d’abril, pel que es desenvolupa el
capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
local, en matèria de pressupostos.

-

Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

-

L’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

-

El reglament de la Unió europea nº 2223/96 relatiu al sistema europeu de comptes
nacionals i regionals (SEC-95).

-

L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

-

L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.

-

Resolució del 14 de setembre de 2009, de la Direcció general de coordinació financera
amb les comunitats autònomes i amb les entitats locals, pel que es dicten les mesures
pel desenvolupament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
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-

Base 9a del pressupost per a 2015.

La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar favorablement.

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

ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 3/2015, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplements de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria de
l’exercici 2014, d’acord amb el següent detall:

Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses
Descripció
2015 12 334 465
2015 12 334 22799

C.Comarcal: Orquestra Jove
La Selva
TRAE: Treballs diversos
TOTAL DESPESES

T O T A L S DESPESES

Consignació
inicial
0,00

Crèdit
extraordinari
1.800,00

Total

0,00
0,00

20.000,00
21.800,00

20.000,00
21.800,00

0,00

21.800,00

21.800,00

1.800,00

Suplements de crèdit en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària
2015 04 164 212
2015 06 171 212

RMC: Cementiris
R.M.C.: Magatzem

2015 10 342 212

R.M.C.: Inst. Esportives

2015 10 341 213

R.M.C.: Camp Futbol

2015 05 165 22100

2015 10 342 22102

Energia elèctrica:
Enllumenat públic
Energia elèctrica: Escoles i
Parvulari
Gas: Pavelló i Camp Futbol

2015 12 337 22102

Gas: La Laguna

2015 13 323 22102
2015 03 920 22201
2015 03 4412 223
2015 03 334 22602
2015 01 920 22604

2015 13 323 22100

2015 01 920 22607
2015 01 924 22705
2015 01 920 22706
2015 09 231 48

Descripció

Consignació
inicial
1.000,00
1.000,00

Suplement de
crèdit
500,00
1.500,00

Total

31.000,00

15.000,00

46.000,00

2.500,00

7.000,00

9.500,00

160.000,00

19.312,67

179.312,67

30.000,00

7.000,00

37.000,00

14.500,00

3.000,00

17.500,00

2.500,00

1.500,00

4.000,00

Gas: Escoles i Parvulari

15.000,00

10.000,00

25.000,00

Comunicacions postals
Servei urbà taxi
Publicitat i propaganda
Despeses jurídiques i
contencioses
Oposicions i proves
selectives
Processos electorals
TRAE: Estudis i treballs
tècnics
A Famílies i institucions

6.000,00
7.000,00
14.000,00
5.000,00

4.000,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00

10.000,00
10.000,00
16.500,00
7.500,00

500,00

500,00

1.000,00

1.226,98
14.500,00

2.000,00
8.400,00

3.226,98
22.900,00

25.500,00

13.000,00

38.500,00

1.500,00
2.500,00
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2015 05 1531 609
2015 06 1721 609
2015 01 920 623
2015 06 171 625

sense ànim de lucre
Infraestructures i b. Naturals
Construcció passera
Vallcanera
Maquinària, instal·lacions i
utillatge: Ajuntament
Mobiliari urbà
TOTAL DESPESES
TOTALS DESPESES

5.000,00
20.000,00

29.400,00
4.000,00

34.400,00
24.000,00

13.000,00

12.000,00

25.000,00

8.000,00
377.226,98
377.226,98

16.600,00
162.712,67
184.512,67

24.600,00
539.939,65
561.739,65

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les.
Tercer.- Aquesta modificació pressupostària, definitivament aprovada, es publicarà en el
butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació.
Quart.- Trametre una còpia de l’expedient al Departament de la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d’Hisenda.

Debat :
A petició del regidor Carles Taberner, la interventora explica els crèdits extraordinaris i
suplements de les diferents partides.

Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA, i dos
abstencions de CAPGIREM SILS CUP-PA, s’aprova aquest acord.
---------------

11.- Aprovació festes locals any 2016. Exp. 2015/561
Proposta de l’Alcaldia
Identif icació Expedient: festes locals 2016
PG B 2015 /561 General 2015/976
Fets:
L’article 37.2 de l’Estatut de Treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues tindran
caràcter local, i d’acord amb el Decret 117/1980 de 3 d’octubre, s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis
respectius.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6888 del dia 9 de juny de 2015 es
publica l’Ordre EMO /168/2015, de 25 de maig, del Departament d’Empresa i Ocupació, per la
qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016.
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L’acord de l’Ajuntament de Sils ha de ser adoptat pel Ple de l’Ajuntament, tal i com s’estableix
l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.

La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya com a
festes locals pel 2016 a Sils els dies 23 i 26 de setembre, d’acord amb el que s’estableix en
l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis territorials del Departament d’Empresa i
Ocupació.

Debat :
Pere Mas (CiU): Donat que la Festa de Sils coincideix amb Santa Coloma de Farners, creuen
que seria bo fer festa el dia 26 i l’altre dia es traslladés en la celebració de festes populars com
pot ser la Festa de les Ofrenes o fer més festiu la Festa de les Flors.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): en la mateixa línia de CiU creuen que el poble
necessita una dinamització de la festa i que no coincideixi amb poble veí i gran com és Santa
Coloma de Farners.
Albert Rosell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): Riudellots de la Selva va canviar els dies de la
Festa Major per no coincidir amb Sils.
Mª José López Ruiz (IDS-MES-IdSELVA) Normalment les festes locals es fan pels patrons.
Altres anys s’havia traslladat a la Festa de les Ofrenes que, com és a la tarda, la gent ja no fa
festa i la festa de les Flors és un diumenge.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV –EUIiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis vots en contra
de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, s’aprova aquest acord.
---------------

12.- Modificació puntual del POUM de Sils a l'àmbit del Golf, exp. IPU 2015/1.
Proposta de la regidoria d’Urbanisme i Règim Interior.
Identificació de l’expedient : Sol·licitud d'aprovació de la proposta de modificació puntual del
POUM a l'àmbit del golf
Fets :
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En data 27 de juliol de 2011 i 19 de juliol de 2012 (text refós) la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona va aprovar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils, i va se
publicat en el DOGC número 6250 de data 9 de novembre de 2012.
En data 22 de maig de 2015 les companyies mercantils PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A. i
PGA GOLF DE CALDES, S.A. presenten instància sol·licitant la tramitació de la modificació
puntual del POUM de Sils a l’àmbit del Golf, adjuntant a la mateixa el document del projecte
esmentat.
En data 28 de maig de 2015 es va sol·licitar a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
informe en relació a la no subjecció a avaluació ambiental de la proposta de modificació
plantejada.
En data 14 de juliol de 2015 les companyies mercantils PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A. i
PGA GOLF DE CALDES, S.A. presenten una versió definitiva del document de modificació
puntual del POUM de Sils a l’àmbit del Golf, manifestant que respecte al document presentat el
dia 22 de maig de 2015, aquesta nova versió no presenta modificacions substancials en
l’ordenació urbanística.
En data 14 de juliol de 2015, mitjançant Provisió d’Alcaldia es va acordar la iniciació del
procediment de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a l’àmbit del Golf.
En data 15 de juliol de 2015 els Serveis Tècnics Municipals emeten informe.
En data 15 de juliol de 2015 es va emetre informe de Secretaria en relació amb la legislació
aplicable i el procediment a seguir per portar a terme la modificació esmentada.
Fonaments de dret :
Els articles 55, 57, 76, 79 a 81, 84, 85, 86 bis i 96 a 100 del text refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del Reglament de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.
L’article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
L’article 52.c) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Sils.
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SEGON. Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per
aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions de les quals
suposin modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és d’un any.
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial.
TERCER. Aprovada inicialment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya/Butlletí Oficial de la Província de Girona i al periòdic Diari de Girona.
Durant aquest període l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que el vulgui examinar
perquè es presentin les al·legacions que s’estimin pertinents.
QUART. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als Organismes
afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un
mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més llarg.
CINQUÈ. Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als Ajuntaments
de Caldes de Malavella, Vilobí d’Onyar, Vidreres, Maçanet de la Selva, Riudarenes i Santa
Coloma de Farners, l’àmbit territorial dels quals limita amb el d’aquest Municipi.

Debat :
Pere Mas (CiU): Votaran que no per dues raons:
Primer: En campanya electoral varen dir que no estarien a favor de cap modificació del POUM,
només recolzarien proposes en sòl urbà per construir l’Institut de Sils.
Segon: La proposta plantejada suposa una alteració dels visuals en aquella zona.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): Votaran en contra. Troben immoral que es
construeixi un camp de golf destruint vies verdes i camins.
Albert Rosell (CAPGIREM SILS-CUP-P): Hi ha una via verda que queda substituïda per una
asfaltada i no saben on va a parar, creu que és el camí de Sant Jaume.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): El camí de Sant Jaume no passa per allà. No destrueix, abans el
contrari. Es podran construir habitatges plurifamiliars a dues plantes i no s’incrementa cap
centímetre l’edificabilitat, utilitzen menys terreny per edificar. És totalment el contrari del que
han dit. Quant a l’Institut no s’ha de modificar res perquè el POUM ja va deixar un espai per
fer-lo. Només cal que el Departament Ensenyament digui que ho vol fer.
Manifesta que no sap si cal votar o no perquè ja han dit que votarien que no, fins ara han votat
individualment.
Pere Mas (CiU): La Llei municipal i de règim local de Catalunya, diu que els punts són per
debatre en els plens, per tant, voldria que fos més respectuós.
L’Institut ha de tenir el terreny i aquest no és propietat municipal i així després podran construir.
Només poden construir l’Institut quan se’ls hi cedeixi el terreny i el terreny no és propietat
municipal per poder-lo cedir.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): Aquest assumpte es pot tractar en un punt en l’ordre del dia i no
té cap inconvenient en explicar-li.

Votació :
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Per set vots a favor d’ICV –EUIiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis vots en contra
de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, s’aprova aquest acord.
---------------

13.- Aprovació "Normes provisionals del règim de sessions del ple municipal".
Exp. 2015/588
Proposta de l’Alcaldia.
Identif icació Expedient: Reglament Orgànic Municipal (ROM)de Sils
PG B 2015 /588 General 2015/1019
Fets:
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, a més de reconèixer en el
seu article 4 la potestat d’autoorganització dels ens locals, estableix, en el seu article 5, que
aquests, en quant al règim organització i funcionament dels seus òrgans, es regeixen, en primer
lloc, per aquella llei i, a més, les lleis de la comunitat autònoma i pel reglament orgànic propi de
cada entitat en els termes que s’hi preveuen.
La LRBRL, en el seu article 20.1.c), referint-se a l’autoorganització municipal, estableix que els
òrgans municipals es regulen pels reglaments orgànics de cada municipi, sense cap altre límit
que el respecte a l’organització determinada per la pròpia llei., i en el mateix article, en el seu
punt 2, estableix que les lleis de les comunitats autònomes sobre el règim local poden establir un
organització municipal complementària, que regirà en cada municipi, en tot el què el reglament
orgànic no disposi lo contrari.
Aquest ajuntament, com a mostra de la seva voluntat de consolidar, enfortir i ampliar
l’autonomia municipal i, amb ella, la democràcia, i amb el desig de fer-la propera, intensa i
participativa, la relació de l’ajuntament i dels seu conciutadans, ha decidit dotar-se d’un
reglament municipal propi i del qual s’està elaborant un avantprojecte per la secretaria d’aquesta
corporació que posteriorment serà sotmès a estudi de les comissions pertinents i aprovació del
ple si procedeix.
Fins que el document al que s’ha fet referència en l’apart anterior sigui una realitat, s’han
elaborat unes “normes provisionals sobre el règim de sessions del ple municipal”; aquestes
normes tenen un caràcter merament indicatiu i neixen amb l’únic objectiu d’informar als
regidors i a la població en general del funcionament del màxim òrgan col·legiat de la
corporació.

La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
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Primer.- Aprovar les “normes provisionals sobre el règim de sessions del ple municipal”, que
tindran un caràcter transitori i regiran mentre el ple de la corporació no aprovi el Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Sils.
Segon.- Publicar aquest acord, juntament amb el text íntegre de les “normes provisionals sobre
el règim de sessions del ple municipal”, a la web i en el tauler d’edictes de la corporació.

Debat :
Pere Mas (CiU): No estan d’acord perquè han llegit aquestes normes, que tot i ésser
provisionals, hi ha normes que no s’ajusten a dret.
Albert Rosell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): Respecte a l’aprovació de les normes provisionals
tenen uns quants punts en els que estan en contra i que són els següents:
-

-

S’ha de presentar la instància amb 7 dies d’antelació per poder-hi participar.
En el web que hi hagi un compromís de participació ciutadana.
Que es puguin fer preguntes en els plens extraordinaris.
Votacions clares, sense confusions i que no siguin a partir de mirades.
Votació nominal i no interpretativa.
No podem presentar mocions en un any un cop s’han presentat a ple.
Els punts de l’ordre del dia que es presentin conforme al registre d’entrada. Dirigint-se
al Sr. Juli Garcia, voldria saber com és que la moció de l’estelada que presenta
juntament amb el grup IdS té el número d’expedient més elevat, es presenta fóra de
termini i es posa en primer lloc abans de la moció de CiU i de Capgirem Sils.
Que es doni publicitat del Ple, s’ha fet avui i tard.
Gravació del Ple, CAPGIREM ho fa, i si l’ajuntament ho fes seria molt més transparent.

Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): està bé que es plantegin inquietuds i elements nous sobre la
taula. Des del govern s’ha fet la gestió d’explicar els temes més importants de l’ordre del dia.
Manifesta que ell hagués agraït aquest diàleg previ a les comissions informatives i al Ple, ho
haguessin reconegut. Una voluntat en la que es vol fer més èmfasi són les formes de diàleg i
participació. La manera d’entendre pot ser diferent i això depèn de qui governa. S’està
treballant en l’avantprojecte del ROM. Són unes normes provisionals, aquí hi ha la voluntat que
mentre no surtin les normes definitives es pugui anar treballant d’acord amb un esperit més
pautat i més regulat.
L’ordre de les mocions segons registre que s’ha plantejat pot ser que d’ara en endavant, si
s’aprova això, ja no s’hagi de tornar a plantejar.
Són democràtiques i legals diferents tipus de votació. Hi ha diferents tipus de votació: nominal,
secreta, per assentiment, una diversitat de votacions i aquí les normes provisionals ho recullen.
Això ha de millorar i enfortir els mecanismes. Demanaria que ho reconsideressin i fer l’exercici
de construir el ROM a partir d’aquestes premisses.
Albert Rosell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): diu que té tota la raó i reconeix el caràcter
dialogant i interessant del Sr. Miralles.
Agraeix la tasca del secretari i la Mª José López que els han ajudat molt.
Reitera que estaria molt bé votar a mà alçada, és més transparent.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): li respon que cadascun dels punts han votat de forma nominal.
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Julio García (ERC-AM): referent l’ordre d’entrada de la moció referida, una vegada regulat el
tema no tornarà a passar. Ara bé, ha de comentar que tres mocions que diuen exactament el
mateix, no creu que l’ordre en que estiguin posades alteri l’objectiu. L’ordre a vegades és
important però són més importants altres qüestions que es parlaran quan entrin en la moció.
Albert Rosell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): discrepa totalment, l’ordre dels factors en aquest
cas sí que altera el producte. Diu que ells varen votar a favor de la seva moció (d’ERC-AM i
IDS-MES-IdSELVA) i en canvi, el grup que composa el govern, en contra de la seva i de la de
CiU perquè ja sabien el resultat.
Julio Garcia (ERC-AM): nega que la moció s’hagi presentat fóra de termini i diu que quan es
presenta una moció i es trasllada la representativitat a la ciutadania, i altres són més partidistes,
les formes no són tant importants, no té massa sentit el que hi creus, l’objectiu comú és un.
Pere Mas (CiU): manifesta que, ni per part del Sr. Juli Garcia ni de cap altre grup, acceptaran
consells paternalistes ni afirmacions com que les seves propostes tinguin un plantejament
partidista.
L’estelada és tema de país, van dir que retirarien la seva moció per adherir-se a la de la CUP i
ERC no es va adherir. Li agrairia que no se’ls hi tractés de partidistes quan ells no ho són.
Mª José López (IDS-MES-IdSELVA): dirigint-se al Sr. Albert Rossell, manifesta que en varis
mitjans se’ls ha acusat de no publicar els plens; cosa que nega amb rotunditat i no s’ha publicat
en el panell informatiu perquè estava avariat.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): el grup de CiU ha fet una afirmació que les normes no s’ajusten
a dret. Això no és un reglament, són unes normes provisionals que s’han presentat amb ànim de
transparència i són per anar funcionant fins que s’aprovi el ROM.

Votació :
*El Sr. J ulio Garcia ( ERC-AM) en principi vota no i i mmediatament demana
disculpes per l’error dient que s’ha equi vocat i vota afir mati vament.
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis vots en contra de
CAPGIREMS SILS-CUP-PA i CiU, s’aprova aquest acord.
---------------

14.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA sobre aprovació del ROM. Exp.
2015/629
Exposem que actualment l’Ajuntament de Sils no disposa d’un Reglament Orgànic Municipal
(ROM) però, segons ens consta, aquesta legislatura l’equip de govern vol tirar endavant
l’aprovació d’un ROM.
Pensem que el ROM és un instrument necessari per regular el funcionament de l’Ajuntament en
general i dels Plens en particular i que, per tant, la seva aprovació definirà una part considerable
del model de democràcia i participació que volem per Sils.
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Donada la importància d’aquesta acció, demanem que s’obri un procés participatiu que busqui
articular un consens transversal entre els grups polítics, representants a l’Ajuntament de
l’heterogeneïtat de la gent de Sils. A la vegada, volem que es comuniqui a la ciutadania la
proposta del ROM i es resti obert a debatre possibles esmenes que la gent pugui fer.

Debat :
Albert Rosell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): mantenen aquesta moció perquè ells van conèixer
l’ordre del dia quan ja s’havia acabat el termini.
Mª José López (IDS-MES-IdSELVA): en la comissió informativa es va parlar d’aquest tema,
també en les trobades anteriors, hi ha la intenció d’aprovar un ROM. És una cosa que ja s'està
fent i no s’ha de reiterar quan ja es fa.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): fa la següent reflexió: “No per anar més de pressa s’arriba
abans.” El ROM s’ha de treballar bé. Els grups municipals tenen molta importància; cal fer un
treball transversal i de consens que perduri en el temps. No ajuda apurar tant en l’assumpte
perquè ja els hi van dir que hi havia voluntat per treballar el tema.

Votació :
Per sis vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, i set vots en contra d’ICV-EUiAE, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, es rebutja aquest acord.
---------------

15.- Moció d'IDS-MES-IdSELVA i ERC-AM per la instal·lació bandera estelada.
Exp. 2015/631
Identif icació Expedient: Moció instal·lació bandera estelada municipi de Sils
PG B 2015 /631 General 2015/1093
Els darrers anys la celebració de la Diada Nacional de Catalunya ve precedida d’un gran esforç
de mobilització de la societat civil catalana en exercici del dret a decidir el seu futur i en la
demanda d’aconseguir en finalitzar aquest procés la independència de Catalunya.
En aquesta mobilització de la ciutadania, l’estelada ha esdevingut un símbol reivindicatiu i de
lluita d’aquest procés, per tant:
1.- Atès que la societat civil catalana a través de l’ANC ha donat reiterades mostres d’unió i de
ser-ne les veritables impulsores del procés.
2.- Atès que la societat civil de Sils s’ha mobilitzat en diferents ocasions i a través de diferents
plataformes i associacions en aquest sentit
3.- Atès que el passat 08 de juliol l’alcaldia va trametre escrit a la Delegació Territorial de
Carreteres de la Generalitat sol·licitant l’autorització d’un màstil i d’una estelada a ala rotonda
situada a la confluència de la C-63 amb el C/ Països Catalans
4.- Atès que s’entén que aquesta iniciativa ha d’estar desvinculada d’interessos partidistes i que
ha de reflectir la veu de la societat civil, veritables protagonistes.
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5.- Atesa la tasca divulgativa que està realitzant l’ANC –secció local.

La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar favorablement.

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

ACORD:
Primer.- Recolzar la iniciativa popular en l’interès mostrat per diferents associacions del
municipi en aquest projecte d’instal·lació de la bandera estelada, situada al lloc referit a la part
dispositiva
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’ANC –secció local- i, d’altres entitats o moviments
que es vulguin adherir a aquesta iniciativa popular.

Debat :
Julio Garcia (ERC-AM): Llegeix la moció i demana que la resta de grups es sumin a aquesta
proposta.
Maria Deulofeu (CiU): diu que no entenen perquè la bandera ha d’estar situada on ell proposa
perquè no és un terreny municipal.
Albert Rosell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): es pregunta per què IDS recolza la instal·lació de
l’estelada quan abans mai l’havien posat; fins i tot van posar una sanció a l’ANC.
Manifesta que es sumaran a la proposta perquè hi estan obligats.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): és una moció d’IdS i ERC. Ell, com a representant del grup
ICV, no dóna suport a aquesta moció. És molt respectuós amb qui vol la independència però el
seu grup defensa que Catalunya és una nació i defensa un estat federal on hi hagi convivència i
solidaritat. Continua, dient que, avui 23 de juliol, després del cop feixista conta la Generalitat
republicana, es va constituir el PSUC, del qual prové. Van ser els primers en defensar el dret a
l’autodeterminació i continuen defensant aquest dret.
Julio García (ERC-AM): tres mocions diferents, precisament l’objectiu és el mateix però en
formes diferents. Quant al lloc, tenen l’obligació de complir i fer complir les lleis. L’estelada, si
fos per ell, estaria el lloc més alt de l’ajuntament.
S’ha decidit posar-la a la rotonda perquè és el lloc emblemàtic més alt i, com pertany a
carreteres, estan obligats a demanar permís.
L’ANC no ha estat mai sancionada, es va sancionar a una persona concreta per una actitud
determinada. L’ANC és l’únic element transversal que representa la ciutadania per això la
proposta fa referència a l’ANC.
Maria Deulofeu (CiU): respon al Sr. Juli Garcia que no sap si no s’ha explicat bé però ella no ha
dit en cap moment que vulgui l’estelada a la façana. No estan d’acord amb que, segons ell, no es
pot penjar l’estelada en un terreny municipal; això no hi ha cap llei que ho prohibeixi.
Julio Garcia (ERC-AM): tot terreny que pertanyi a l’ajuntament és municipal i està sotmès al
mateix criteri.
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Votació :
Per vuit vots a favor d’ERC-AM, CAPGIREM SILS-CUP-PA i IDS-MES-IdSELVA, i
cinc abstencions d’ICV-EUiA-E i CiU, s’aprova aquest acord.
--------------16.- Moció de CiU per posar bandera estelada entrada del poble. Exp. 2015/622
L’any 2008 se celebrava el centenari de la bandera que impulsà i dissenyà Vicenç Albert
Ballester el 1919 com a senyal de lluita per una Catalunya lliure. Aquest símbol, que ja
comptava amb antecedents gràfics el 1908, avui ja transcendeix els partits polítics i ha
esdevingut una veritable icona catalana.
Els motius pels quals es va crear aquesta bandera avui segueixen sent més vigents que mai.
Creiem fermament que cal continuar treballant en favor de les llibertats catalanes a través
d’iniciatives que fomentin la consecució d’aquest objectiu.
Recordem que fa pocs anys commemoràvem els 300 anys de l’inici de la pèrdua de les
llibertats del poble català amb la derrota d’Almansa el 1707 i amb l’antecedent de 1659 amb
la pèrdua de la Catalunya Nord.
Pensem que cal donar suport a les iniciatives socials que promoguin actes pedagògics i
reivindicatius, i més en un context com el que tenim actualment en el qual l’estat espanyol
actua sovint de forma deslleial amb la resta d’administracions públiques, incomplint els
compromisos econòmics que té contrets amb el nostre país, perllongant una situació
d’espoli fiscal insostenible i retallant drets socials i de ciutadania que han costat molts anys
d’aconseguir.

La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar desfavorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Que es posi una estelada a l’entrada del poble de Sils d’immediat.
Segon.- Que l’11 de setembre de ja hi hagi penjada l’estelada anomenada anteriorment.
Tercer.- Que la bandera estelada estigui posada a l’entrada de Sils fins que Catalunya
aconsegueixi la independència.

Debat :
Pere Mas (CiU): voldria saber els motius per votar no a la seva moció.
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Julio García (ERC-AM): abans ha fet referència a que les mocions presentades tenen un únic
objectiu comú.
Creu que el protagonisme no l’ha de tenir qui presenta la moció, sinó a qui li correspon, la
ciutadania. La seva funció i la de la gent que dóna suport a aquesta moció acaba aquí; la resta li
toca l’ANC, com element de transversalitat.
Pere Mas (CiU): no demanaven qui ha d’aixecar la bandera, l’argument és posar-la; també
reitera la seva posició de retirar la moció i consensuar una proposta amb els grups municipals a
la proposta.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): respon a en Juli Garcia que primer es va
presentar la seva moció.

Votació :
Sis vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, una abstenció d’ICV-EUiA-E, i sis
vots en contra d’ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA.

Es repeteix la votació, donant el mateix resultat.
Aquesta proposta resta rebutjada amb el vot de qualitat de l’Alcalde.
---------------

17.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA sobre sol·licitud col·locació bandera
estelada. Exp. 2015/626
Identif icació Expedient: Moció col·locació bandera estelada
PG B 2015 /626 General 2015/1088
Proposem que en el proper ple ordinari es pugui debatre amb tots els grups polítics municipals
quina ha de ser la ubicació d’una bandera estelada a Sils. Aquesta moció té la voluntat de ser
presentada com a base d’un acord conjunt entre les forces sobiranistes, entenem que és de
justícia que aquesta reivindicació popular esdevingui una realitat. Coneixem la voluntat dels
grups municipals d’ERC i CIU d’arribar a un acord i demanem a l’equip de govern garanties i
un consens ampli.
Per aquest motiu demanem la cessió d’un espai on ubicar-hi el metil i la bandera, també
demanem unes garanties i sobretot un compromís ferm de l’equip de govern. Creiem que una
simple adhesió a la AMI no recupera la dignitat d’un poble. Demanem una implicació nacional
en consonància als moments històrics que vivim, demanem posar fi a les ambigüitats.
Aquesta moció pretén sumar i enquibir totes les voluntats i esforços en un únic punt comú i
primordial, l’hissament d’una bandera com a símbol de lluita i de dignitat d’un poble
La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar favorablement.

Debat :
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Pere Mas (CiU): recorda que tant la moció de CAPGIREM SILS com la seva es van presentar
abans que la d’ERC i IDS.

Votació :
Per sis vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, una abstenció d’ICV-EUiA-E, i
sis vots en contra d’ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA.

Es repeteix la votació, donant el mateix resultat.
Aquesta proposta resta rebutjada amb el vot de qualitat de l’Alcalde.
---------------

18.- Moció de CiU sobre votació a mà alçada i individual als plens. Exp. 2015/597
Identif icació Expedient: Moció votació plens
PG B 2015 /597 General 2015/1033
Atès que a l’últim ple va haver-hi confusió a l’hora de votar els punts de l’ordre del dia i es
va ignorar la petició feta per CiU de votar individualment.
La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar desfavorablement.
Proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Votar tots els punts de l’ordre del dia susceptibles a votació (menys els
informatius).
Segon.- Votar a mà alçada i individualment cadascun dels regidors.
Tercer.- Encara que no hi hagi hagut debat cal posar el punt a votació igualment tal i com
s’ha dit en el punt segon.

Debat :
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): La votació és la part final d’un procés. Diu que s’han constituït
en un grup municipal, per tant hi ha tot un treball col·lectiu, un anàlisis en comú d’una proposta
es conclou en un final. Avui mateix, els membres de CiU han estat fent un sistema de votació
que no és el que estan demanant.
Estan fent una votació nominal i ara plantegen que sigui a mà alçada. Són democràtiques
diverses maneres de votació; a vegades sobre assumptes personals, es pot fer el vot secret.
Reiteren que no estan d’acord que el sistema a mà alçada sigui l’únic més democràtic, sinó que
democràtics ho són tots els altres.
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Pere Mas (CiU): no han dit que sigui més democràtic, diuen el que contempla la Llei de bases
de règim local, que es compleixin i facin complir la Llei, i recomanen que votin a favor.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): respon dient que la proposta de CiU, de la manera que està
escrita, s’ha de dir que no. En el primer punt diu: “votar tots els punts de l’ordre del dia”; i
assegura que això s’ha fet sempre; per tant, és suficient per votar en contra.
Pere Mas (CiU): Avui s’ha incomplert la votació perquè ell ha demanat que votava a nivell
personal.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): manifesta que si no es diu res, és per assentiment.
Pere Mas (CiU): en el primer punt hi ha hagut discrepàncies en la votació i ha manifestat que la
seva persona ha dit que vota de forma individual i als altres no se’ls hi ha demanat el vot. S’ha
saltat la democràcia.
Que consti en acta que l’alcalde li ha tret la paraula.

*L’Alcalde dóna per debatut l’assumpte i el sot met a votació.

Votació :
Per sis vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, i set vots en contra d’ICV-EUiAE, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, es rebutja aquest acord.
---------------

19.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA sobre votació a mà alçada i per
regidors. Exp. 2015/627
Identif icació Expedient: Moció sobre votació a ma alçada i per regidors
PG B 2015 /627 General 2015/1089
Tot i conèixer la legalitat en les votacions per assentiment, la candidatura Capgirem SilsCUP, creiem que aquest tipus de vot no és el més adequat, duu a mals entesos, falses
interpretacions i converteix el ple en un espai més administratiu que polític. Creiem que els
intercanvis o no intercanvis de mirades entre president i portaveus no són suficients ni de
bon tros per expressar quina és la direcció de vot d’un partit.
Per aquest motiu la Candidatura Capgirem Sils- CUP presenta una proposta de votació a mà
alçada per a cada un dels regidors del consistori, com ja funciona en la gran part de
municipis. Tot i el temps invertit (nosaltres creiem que és ridícul) és la manera més directa,
eficaç i transparent d’exercir el nostre vot.
Exemple: vots a favor i vots en contra.
La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar desfavorablement.
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Votació :
Per sis vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, i set vots en contra d’ICV-EUiAE, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, es rebutja aquest acord.
---------------

20.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA sobre informació resumida i
clarificadora pressupost municipal penjada al web. Exp. 2015/628
Identif icació Expedient: Moció informació resumida i clarificadora pressupost municipal
PG B 2015 /628 General 2015/1090
El pressupost municipal, penjat al web de l’Ajuntament de Sils, clarament identificat,
senyalitzat i exposat, proporciona una informació escassa i/o nul·la per a tots aquells ciutadans
que no dominen l’àmbit i llenguatge econòmic.
Demanem que, seguint l’exemple d’Ajuntaments veïns tals com Riudarenes o Caldes de
Malavella, l’equip de govern detalli amb més claredat, l’origen i/o quantia (de forma més
detallada), de totes i cadascuna de les partides pressupostàries indicades, facilitant així l’exercici
d’entendre com i què ingressa l’Ajuntament de Sils, i de com i en què distribueix la seva
despesa.
La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar favorablement.

Debat :
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): volen transparència, que tots els ingressos i
despeses estiguin desglossats i també demana una relació de llocs de treball públics.
J. Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA): tot el que sigui transparència hi estan d’acord i han
donat les instruccions perquè surti la informació detallada.

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

21.- Moció de CiU sobre utilització locals públics. Exp. 2015/624
Identif icació Expedient: Moció utilització locals públics
PG B 2015 /624 General 2015/1086
Atès que als municipis de més de dos mil habitants tots els grups municipals han de disposar
d’un espai per al desenvolupament de llurs activitats i, també, d’un espai per a tenir reunions i
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que es considera que disposar d’una sala de l’ajuntament durant una tarda a la setmana és
insuficient.
La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar desfavorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Permetre la utilització de les instal·lacions municipals sense pagament de quota a
qualsevol entitat o grup municipal que ho sol·liciti per actes culturals, recreatius, divulgatius,
benèfics, esportius, etc. sense ànim de guany, fins i tot quan es faci pagar entrada, si la finalitat
consisteix estrictament a cobrir les despeses de l’acte, la qual cosa s’haurà de justificar
adequadament a l’Ajuntament.

Debat :
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): es fan dues peticions:
- Que les entitats tinguin espais municipals de forma gratuïta. Ja es fa així amb totes
aquelles entitats de Sils que estiguin registrades.
- Els grups municipals tenen reservat un despatx en la planta baixa d’aquest edifici un dia
a la setmana, si el matins no s’utilitza també està a disposició.
El finançament dels grups polítics està regulat per llei i deixar la sala sense pagar
s’estaria incomplint la llei.
Pere Mas (CiU): diu que els partits com el PP, el PSC i Podemos no varen tenir representació
però que tinguin dret a tenir local i poder reunir-se ja que tampoc tenen cap ajut municipal; el
mateix plantegen pels sindicats.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): els que no han tingut representació és que el poble no els hi ha
volgut donar.

Votació :
Per sis vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, i set vots en contra d’ICV-EUiAE, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, es rebutja aquest acord.
---------------

22.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA sobre sol·licitud locals o espais públics
per persones físiques. Exp. 2015/625
Identif icació Expedient: Moció sobre sol·licitud locals o espais públics per persones
físiques
PG B 2015 /625 General 2015/1087
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Exposem que actualment els grups polítics de l’oposició ens assabentem de l’ordre del dia del
ple en data posterior a la data límit de presentació de les mocions i propostes.
Considerem que aquests terminis no permeten que els grups de l’oposició puguem debatre i
generar mocions ben articulades sobres les qüestions que es tractaran al ple.
Demanem que es debati la possibilitat de poder ajustar els terminis d’una altra manera, per tal
de poder presentar mocions després d’assabentar-nos de l’ordre del dia. O, en cas que es
consideri impossible per qüestions legals, es contempli la possibilitat de poder presentar les
mocions en dates més properes al ple, a les 12 del migdia de 5 dies anteriors a la celebració del
ple, tal com contempla l’article 121.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, de
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals pel qual ens
regim encara.
La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar desfavorablement.

Votació :
Per sis vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, i set vots en contra d’ICV-EUiAE, ERC-AM i IDS-PSC-IdSELVA, es rebutja aquest acord.
---------------

23.- Moció de CiU sobre termini comissions informatives Exp. 2015/621
Identif icació Expedient: Moció per realitzar comissions informatives 8 dies hàbils abans
del Ple
PG B 2015 /621 General 2015/1079
En cas d’haver de complementar la informació dels expedients que van al ple i disposar
l’alcalde de 4 dies per facilitar l’autorització per poder consultar la informació.

La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar desfavorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Disposar de 8 dies hàbils entre les comissions informatives i el ple per tal de poder
consultar la documentació necessària.

Debat :
Mª José López (IDS-MES-IdSELVA): la llei estableix dos dies hàbils. Des de la convocatòria hi
ha cinc dies hàbils tal com varen dir en la comissió informativa i hi ha dies suficients.
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Votació :
Per sis vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, i set vots en contra d’ICV-EUiAE, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, es rebutja aquest acord.
---------------

24.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA sobre termini presentació mocions. Exp.
2015/630
Identif icació Expedient: Mocio sobre el termini de presentació de les mocions
PG B 2015 /630 General 2015/1092
Exposem que actualment els grups polítics de l’oposició ens assabentem de l’ordre del dia del
ple en data posterior a la data límit de presentació de les mocions i propostes.
Considerem que aquests terminis no permeten que els grups de l’oposició puguem debatre i
generar mocions ben articulades sobres les qüestions que es tractaran al ple.
Demanem que es debati la possibilitat de poder ajustar els terminis d’una altra manera, per tal
de poder presentar mocions després d’assabentar-nos de l’ordre del dia. O, en cas que es
consideri impossible per qüestions legals, es contempli la possibilitat de poder presentar les
mocions en dates més properes al ple, a les 12 del migdia de 5 dies anteriors a la celebració del
ple, tal com contempla l’article 121.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, de
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals pel qual ens
regim encara.
La Comissió informativa general del 21 de juliol va dictaminar desfavorablement.

Debat :
Mª José López (IDS-MES-IdSELVA): es ratifica en l’esmentat a la comissió informativa, els
punts s’han de discutir en el ple, les mocions tenen una altre caràcter.
Albert Rosell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): manifesta si es coneix l’ordre del dia es pot
presentar mocions.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): un dia o altre s’ha de tancar i són cinc dies abans del Ple. D’un
punt de l’ordre del dia no s’ha de presentar una moció, es pot debatre, presentar alternatives, etc.
però no una altra moció. Es té tot l’any per presentar mocions.
Maria Deulofeu (CiU): poden debatre els punts de l’ordre del dia però després se’ls hi diu que
s’han de cenyir al punt, impedint així manifestar-se de determinades qüestions.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): S’ofereix a parlar d’aquest assumpte per resoldre els dubtes.
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Votació :
Per sis vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA, i set vots en contra d’ICV-EUiA-E,
ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, es rebutja aquest acord.
------------------

25.- Precs i preguntes
Pere Mas (CiU): s’està fent una obra del cementiri arreglant el carrer, la vorera és alta i
coincideix amb el magatzem, tal com està feta hi pot entrar aigua en el magatzem. S’ha de fer
l’advertència que el tècnic la vigili i serà en benefici de tots.
Albert Rosell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): Agrair a Mª José López i al secretari que els han
ajudat perquè és molt difícil entendre el funcionament.
Dirigint-se a Juli Garcia demana que els hi digui a quina hora va fer l’entrada d’ERC i IdS
perquè es va tancar l’ajuntament quan ells van sortir i encara no l’havien presentat.
Mª José López (IDS-MES-IdSELVA): la moció estava sobre la taula pendent de segellar per la
funcionària del registre.

-Seguidament, s’obre un debat ampli en rel ació a la for ma de pr esentació de
les mocions i preguntes.
-----------------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 S elva

Juan Antonio González Blanco
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