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Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

1.- Moció de CiU per facilitar accés als veïns c. Jacint Verdaguer, núm. 65 fins 97.
Exp. 2015/837
Identif icació Expedient: Moció facilitar l'accés als veïns del c/M.J.Verdaguer nums. 65
al 97
PG B 2015 /837 General 2015/1436
Els veïns del c/Jacint Verdaguer, del núm. 65 fins al 97, es troben amb la prohibició d’accedir
amb vehicles a les seves vivendes en horari d’entrada i sortida dels alumnes del col·legi. Per
part dels veïns s’han fet propostes per poder accedir amb vehicles als seus habitatges en cas de
necessitat o urgència. Els veïns són conscients de la seguretat dels alumnes i estan disposats a
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col·laborar com han fet fins ara. Han demanat reiteradament solucions a l’ajuntament però de
moment no han rebut cap resposta. Fa uns 5 mesos es van reunir amb l’ajuntament i encara
resten a l’espera d’una proposta o solució. Els veïns no entenen el per què d’aquesta falta
d’atenció doncs són ciutadans de Sils i paguen els seus impostos.
La Comissió informativa del 14 d’octubre va dictaminar desfavorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
La instal·lació de pilones automàtiques, així solament caldria donar accés als veïns a través de
comandaments o similar. En cas de continuar amb el procediment actual, proposem donar-los la
corresponent autorització com havia estat fins ara.

Debat :
Pere Mas (CiU): proposa diferents opcions: una d’elles podria ser la instal·lació de pilones
automàtiques i proporcionar als veïns comandaments per que puguin accedir a la seva residència
o, si no fos possible, donar-li l’autorització, com s’havia fet fins ara.
Una altra opció, podria ser la col·locació d’un senyal que permeti l’accés a vehicles autoritzats i
els hi sigui proporcionada una clau als veïns.
O també, es podria instal·lar un senyal que prohibeixi el pas, excepte veïns.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): manifesta la seva conformitat amb els
plantejaments i proposta del grup de CiU.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): està fóra de dubte el dret que assisteix als regidors per la
convocatòria d’un ple extraordinari; el que si és discutible és la competència per resoldre
aquests temes.
La qüestió que planteja el primer punt de l’ordre del dia té dos vessants: un és la seguretat i
l’altre la convivència, i que cal conciliar; el dret que assisteix als veïns i el dret que té la
comunitat educativa.
Posa en coneixement del ple tres informacions que, sota el seu criteri, cal tenir en compte.
La primera, és una informació del Caporal en Cap de la Policia Local i que llegeix textualment:
“La seguretat dels menors és prioritària sobre qualsevol altre circumstància, i es
considera que el carrer, durant les entrades i sortides dels alumnes, ha d’estar tancat al
trànsit”.
Una altra opinió és la de la Directora de l’Escola Jacint Verdaguer, la que diu:
“Com directora d’aquest centre educatiu, em sento amb l’obligació de vetllar per les
màximes garanties de seguretat dels nostres alumnes a les entrades i sortides de
l’escola, pel que considero poc adient la circulació de vehicles durant aquest període
de temps”.
Per tant també avala l’actual situació.
També, hi ha una tercera opinió de l’AMPA del Jacint Verdaguer en la que la junta va decidir
per unanimitat:
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“que si volem que continuïn els carrers tancats en el transcurs dels 5 minuts anteriors i
posteriors a l’hora de les entrades i sortides, per tal de garantir de forma òptima la
seguretat dels nostres fills i filles”.
A la vista d’aquestes informacions, demana al ple que les valori i tingui en compte.
També, assenyala que si hi ha una necessitat urgent d’accés als habitatges, estaria per sobre de
la prohibició temporal de circulació al carrer i es permetria el pas.
Per aquest motiu, des de l’equip de govern també són de l’opinió que el primer és la màxima
seguretat dels alumnes. Per altra banda, es comprometen a vetllar per eradicar l’incivisme en la
zona.
També es demanarà a la comunitat educativa que col·labori per evitar actes incívics que de tant
en tant es produeixen.
Avança que no recolzaran la moció presentada.
Pere Mas (CiU): està d’acord amb els arguments plantejats en relació a l’incivisme però volen
posar de manifest, perquè així els hi consta, que durant els últims anys que han tingut una
autorització per accedir a les seves residències, no s’ha fet cap abús durant els horaris d’entrada
i sortida de l’escola i, al marge de que es pugui autoritzar per motius d’urgència la circulació en
aquest tram de carrer, poden haver altres raons personals, de salut, que estan enquadrades dins el
dret a la intimitat.
Reitera que amb aquesta situació els veïns surten perjudicats i s’han de tenir en compte els
antecedents dels últims anys.
També, recorda que abans de les eleccions van tenir una reunió amb els veïns, amb algun dels
regidors presents avui, en la que se’ls hi va oferir solucions per la resolució d’aquest assumpte i
demana mà esquerra per donar una solució als veïns.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): estan d’acord amb la moció que presenta el grup
de CiU. També tenien previst plantejar la qüestió en termes similars.
Reconeix que l’explicació fet per l’Albert Miralles està ben feta i té lògica però entén que
l’ajuntament no pot donar l’esquena als veïns i que cal arribar a solucions consensuades que
poden ser entre altres: sortida a l’Avinguda Barceloneta, trobada de veïns i comunitat educativa,
etc.
Julio García (ERC-AM): es va reunir amb els veïns, s’han fet tota una sèrie de propostes;
algunes de les que ja s’ha parlat i altres no, però no es poden portar a la pràctica per diferents
motius.
Com s’ha dit anteriorment, es permetrà l’accés als veïns sempre que els motius així ho
justifiquin però cal tenir molt en compte les qüestions de seguretat que estan per sobre de
qualsevol altre aspecte; i tal com s’assenyala en els informes, ha de ser prioritària, una altra
qüestió és l’incivisme.
Pere Mas (CiU): té coneixement que, en un dels casos de necessitat, no se’ls hi va deixar accedir
amb el vehicle a la seva residència.
Així mateix, assenyala que els veïns de la zona han fet vàries peticions a l’ajuntament i no se’ls
hi ha contestat, i demana un consens entre els agents implicats en el que totes les parts vegin
satisfetes les seves peticions.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): reitera que la seguretat és el tema clau i si bé aquests anys no
s’ha produït cap accident, pregunta qui es fa responsable si això es produís perquè pot passar i la
obligació del grup de govern és prevenir i evitar-ho. I per garantir que no hi hagi accidents la
millor solució és impedir la circulació en aquest tram de carrer, excepte raons d’urgent
necessitat.
Reitera que la seguretat és un tema incontestable i la segona qüestió és la convivència,
l’incivisme, al que cal posar mesures per millorar-lo.
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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.
------------------

2.- Moció de CiU sobre la millora senyalització interseccions diversos carrers del
municipi. Exp. 2015/916
Identif icació Expedient: Moció millora senyalització interseccions diversos carrers
PG B 2015 /916 General 2015/1540
Atès que actualment existeixen una sèrie d’interseccions considerades perilloses pels veïns
degut a la seva manca o insuficient senyalització.
La Comissió informativa general del 14 d’octubre va dictaminar desfavorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Millorar la senyalització en els següents carrers:
−
−
−

Intersecció c/Jesús Costa – C/Girona
Intersecció c/Ter – c/ Avet
Sortida del pàrking del centre cívic de Vallcanera.

Debat :
Pere Mas (CiU): en la primera intersecció es produeixen accidents per no atendre al senyal de
“STOP”.
La segona intersecció del carrer Ter també és una zona de conflicte que cal millorar.
La sortida del pàrquing del centre cívic de Vallcanera podria quedar resolt amb un mirall, igual
que l’anterior.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): en general, cal fer millores en la senyalització, no només en
aquestes zones, sinó en altres del municipi i així es posa de manifest en un informe de la Policia
Local.
Agraeix l’aportació de CiU però, pel que fa a la intersecció del c. Jesús Costa – c. Girona, en
l’informe de la policia local es determina que està senyalitzat correctament.
Pel que fa a la intersecció del camí V-9 a la carretera d’accés de Vallcanera, es troba
correctament senyalitzada, amb senyalització horitzontal i en tot cas es podria duplicar la
senyalització, amb un senyal vertical de “Cediu el pas”.
El carrer Avet amb carrer Ter també està regulat per senyalització horitzontal i cal repintar-lo.
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Entén que les aportacions fetes són adequades però com a moció, en la manera de presentar-les,
no és procedent i en conseqüència votaran desfavorablement.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): diu que no té sentit el discurs que s’està fent ja
que, si bé s’està d’acord amb el tema, després es vota en contra. Demana criteri, voluntat
política i consens; per això, no cal un ple a les 12h del migdia.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): recorda que la majoria de les mocions presentades pel grup de
CiU, no són assumptes de competència de ple i creu que en tot cas, amb un simple escrit, es
podrien resoldre.
Pere Mas (CiU): manifesta que no tenen més opció que presentar-les a través d’aquest
procediment. El dia que tinguin una altra opció o una altra forma de treballar estan disposats a
col·laborar però no sembla que hi hagi voluntat política; i si estan d’acord, s’hauria de votar que
si.
Així ho continuaran fent, amb correcció i educació.

-El Secretari, als efectes d’aclarir la qüestió competencial del s diferents
òrgans de la corporació, manifesta que el s acords adoptats per òrgans que
siguin manifestament incompetents són nuls de ple dret i recorda que les lleis
de règi m local distribueixen les competències de cada un dels seus òrgans .
El que no es pot posar en dubte és que el ple pugui debatre aquest assumpte
però no aprovar acords, en concret (si s’ha de posar o no un senyal de trànsit);
això no li correspon a aquest òr gan.
Mª José López (IDS-MES-IdSELVA): en resposta a les manifestacions del Sr. Mas, nega que
aquesta sigui la única opció ja que es pot fer en l’apartat de precs i preguntes, i ja es dóna
solució.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): si s’hagués preguntat per part de CiU de com estaven els
temes, potser ara no s’hauria d’estar parlant d’aquest assumpte.
Pere Mas (CiU): han consultat la forma de plantejar aquestes qüestions i entenen que és la
correcta, tampoc posen en dubte els arguments del secretari.

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

3.- Moció de CiU sobre la millora enllumenat accés a Vallcanera. Exp. 2015/915
Identif icació Expedient: Moció millora enllumenat accés Vallcanera
PG B 2015 /915 General 2015/1539
Atès que actualment l’accés a Vallcanera des de la GI-555 no està il·luminat.
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La Comissió informativa general del 14 d’octubre va dictaminar desfavorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Fer les gestions necessàries per tal que aquest creuament sigui segur i visible pels ciutadans que
vulguin accedir-hi.

Debat :
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): entén que la carretera de Vallcanera requereix
il·luminació per la seva precarietat i perillositat.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): demana que s’aclareixi a quin punt en concret s’està referint
en aquestes vies.
Pere Mas (CiU): es tracta de resoldre el problema de la intersecció entre la GI-555 que
correspon al Servei Territorial de Carreteres de Girona i la carretera de Vallcanera, que
correspon al municipi.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): el projecte de la GI-555 esta executat per part de la Generalitat
i pel que fa a la carretera de Vallcanera, la Diputació de Girona està elaborant un projecte a
canvi de la cessió d’aquesta via.
Per tant, la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Girona, en l’ús de les seves
competències, en la redacció del projecte, hauran de contenir tots els elements de seguretat que
pertoquen.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): el Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya, ha contestat negativament per l’execució de les obres amb l’argument de manca de
pressupost; si el grup de CiU pot fer quelcom amb el seu representant de partit estaria bé.
La Diputació, com s’ha dit, està fent el projecte; que no solament resoldrà el tema de
l’enllumenat sinó la resta d’insuficiències d’aquesta via, com són les corbes, entrada als ponts,
etc.
Pere Mas (CiU): diu que està disposat a acompanyar on faci falta per resoldre problemes del
municipi.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): agraeix la disposició però la resposta de la carta és la que ha
comentat.

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.
------------------

4. Moció de CiU sobre la millora diferents parades autobús del municipi. Exp.
2015/914
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Identif icació Expedient: Moció millores parades autobús municipi
PG B 2015 /914 General 2015/1538
Atès que fa temps que hi ha parades d’autobús en mal estat de conservació o inexistents.
La Comissió informativa general del 14 d’octubre va dictaminar desfavorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Es porti a terme el manteniment adequat d’aquestes instal·lacions per prevenir que els
usuaris s’hi facin mal i puguin tenir una parada d’autobús digna. Entre d’altres hi ha lla parada
del Carrer Lleopard.
Segon.- Es creï una marquesina d’autobús davant de l’ajuntament (sentit Barcelona) ja que és
inexistent.

Debat :
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): té dos consideracions al respecte: la primera és que fa set
mesos està feta la contractació de manteniment i en pocs dies estarà resolt; i la segona és que les
marquesines les ha d’instal·lar Carreteres de la Generalitat, segons els càlculs que té la
corporació, no és una sinó set i correspon a Carreteres i no a l’ajuntament.
Manifesta que recull aquest suggeriment i es tornarà a demanar a Carreteres les mancances que
s’han posat de manifesta, com a mínim pel que fa referència a la trama urbana.

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

5.- Moció de CiU per la cessió temporal espais per ús públic. Exp. 2015/835
Identif icació Expedient: Moció cessió temporal espai per ús públic
PG B 2015 /835 General 2015/1434
Al nucli del municipi no es disposa de suficients places d’aparcament de vehicles. Creiem
necessari per tal de promocionar el comerç silenc negociar amb els propietaris dels solars que
detallem, a mode d’exemple, a fi d’aconseguir la seva cessió per places d’aparcament de
vehicles. A continuació detallem solars que creiem que són aptes per habilitar per pàrquings:
1. Solar xamfrà c/Argimont, c/Lluís Barceló, c/Montcorb
2. Solar xamfrà c/Montcorb, c/Lluís Barceló
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Solar xamfrà c/Argimont, c/Joan Maragall
Solar xamfrà c/11 de setembre, c/Ramon Llull, c/Riudarenes
Solar xamfrà c/Ramon Llull, c/Vidreres, c/Trav. Rambla
Solar xamfrà c/Girona, c/Jesús Costa
Solar c/Major, 10
Solar que té front amb el Camí Real i està per sobre c/Roger de Flor (Urbanització de
Mallorquines)

La Comissió informativa general del 14 d’octubre va dictaminar desfavorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Es facin les gestions oportunes per tal de poder disposar de més places d’aparcament de vehicles
en el municipi de Sils.

Debat :
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): creuen que aquesta moció hauria de tenir un
caràcter més ampli, contemplant la mobilitat sostenible i no només espais per vehicles
motoritzats.
Julio García (ERC-AM): informa que ha fet una sèrie de consultes, entre elles a l’Associació de
Comerciants, en la què es considera que no és necessari ampliar els aparcaments de vehicles.
D’altra banda, s’ha demanat un informe a la Policia Local en el que posen de manifest que no hi
ha problema per manca d’estacionament a Sils i tampoc han rebut cap queixa en aquest sentit.
En l’informe de la policia local també s’esmenta que si es podria millorar l’eficàcia de les zones
blaves, mitjançant pagament reduït i control permanent.
En conseqüència, tant l’Associació de Comerciants com la policia local, entenen que no existeix
aquesta problemàtica.
Mediambientalment tampoc ho creu adequat, habilitant zones lliures per posar vehicles.
Pere Mas (CiU): la moció es refereix a l’aparcament de qualsevol mitjà: vehicles, bicicletes, etc.
Demana saber qui li ha donat la informació de la inecessarietat de part dels comerciants ja que
ells no disposen de la mateixa informació.
Els dies de mercat els vehicles ocupen zones privades i això te un nom: manca d’aparcament.
Julio García (ERC-AM): en resposta a la pregunta del Sr. Mas, diu la informació ve directament
de la presidenta de l’associació. Reitera que actualment no hi ha un problema d’aparcament,
això no vol dir que en el futur aquest problema es doni, i si fos el cas, aquesta situació s’hauria
de replantejar.
Recorda que en l’informe de la policia local es descriu que la població de Sils disposa
d’estacionament alternatius (pàrquings infrautilitzats) a la zona del carrer Vidreres, moll de
l’Estació i vies sense vehicles com l’avinguda Barceloneta o la part superior del carrer Girona i
carrers laterals.
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Pere Mas (CiU): insisteix en la necessitat d’habilitar zones d’aparcament i posa com a exemple
que en el carrer Jesús Costa, a una persona de Vidreres, se li ha multat dos vegades (per aparcar
en doble fila) per no trobar aparcament.

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.
------------------

6.- Moció de CiU de suport al President Mas, exvicepresidenta Ortega i consellera
Rigau per 9N. Exp. 2015/913
Identif icació Expedient: Moció suport President, Exvicepresidenta i Consellera per 9N
PG B 2015 /913 General 2015/1537
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser
cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als
més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes
en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat
espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la
Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals
Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només de dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres
han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar durant el
proper mes d’octubre (en cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è aniversari
de l’afusellament el president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes: desobediència,
obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb
unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense
precedents a l’Europa del segle XXI.

La Comissió informativa general del 14 d’octubre va dictaminar desfavorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’ex-vicepresidenta Joana Ortega i
la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos
democràtics.
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Tercer.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Sils amb el dret democràtic del poble de
Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
Quart.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat de Catalunya, al president del
Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a
Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la pública a través dels
mitjans públics municipals.

Debat :
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): manifesta que en un altre context la moció tindria una altra
lectura.
Pere Mas (CiU): recorda que els actes pels que s’està jutjant al President de la Generalitat són
per treure les urnes al carrer i mereix el nostre recolzament.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): manifesta el seu desacord amb l’argument del Sr.
Miralles, catalogant-lo de “reduccionisme” a la figura del Sr. Mas, i recorda que hi ha més
persones encausades, i en conseqüència proclama la clara voluntat de defensar les institucions
catalanes i les persones que les representen; entenent que “aquest debat no va de qui, sinó de
com es fan les coses”.

Votació :
Per set vots a favor d’ERC-AM, CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, cinc abstencions
d’IDS-MES-IdSELVA, i un vot en contra d’ICV-EUiA-E, s’aprova aquest acord.
-----------------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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