ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2015/14
Caràcter :
Lloc :

ORDINÀRIA
Sala d´actes

26/11/2015
Data :
Horari : de 19:30 a 21:35 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
Maria Deulofeu Garcia
Albert Rossell Mas
Sergi O. Urzay Gómez
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

Absents :
Silvia Juanmiquel Font

Alcalde president
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
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
CAPGIREM SILS-CUP-PA
CAPGIREM SILS-CUP-PA
ERC-AM
ICV-EUiA-E

Secretari
Interventora

Regidora

CiU

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1. ACTA
Es sotmet a votació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 5/11/2015, resultant
aprovada per unanimitat dels dotze membres presents.
--------------
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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 la Diputació de Girona i Vies Verdes per tractar el projecte “Carril bici”.
Reunió amb l’Ajuntament de Maçanet i establir conveni de restauració del “pont del
dimoni”.
Reunió amb urbanisme per tractar el sector T-500.
Coordinació amb els tècnics per a redactar ordenances fiscals, pressupost.
Coordinació amb el tècnic per a programar activitats esportives 2016.
Assistència i participació a la signatura Conveni MIC.
Trobada amb la cap del departament de promoció de la Fundació Humana per fer una
valoració de la recollida al nostre municipi.
Assistència a l’Auditori de Sta. Coloma de Farners per la presentació dels diferents
serveis que gestiona el Consell Comarcal de la Selva.
Assistència a la conferència sobre la nova llei d’habitatge a la casa de cultura de Girona
Reunió amb les direccions de les entitats bancàries de Sils per demanar informació dels
habitatges buits existents
Col·laborar i gestionar amb Càritas de Sils la campanya de recollida de roba d’abric per
els refugiats que es troben a la frontera de Grècia, ( Lesbos )
Coordinació i assistència a la xerrada sobre la diabetis amb la finalitat de recaptar diners
per a la marató de TV3
Coordinació i assistència a l’acte del dia contra la violència de gènere
Reunió amb l’organització MIFAS per tractar projecte d’inserció laboral i fer la
valoració anual de les barreres arquitectòniques existents al municipi
Reunió amb Sorea i Aigües del Tordera per valoració de l’exercici 2016
Reunió “Auditoria Energètica” amb tècnics de la Diputació i del consistori
Coordinació i assistència a les xerrades formatives adreçades al comerç realitzades pel
Consell Comarcal de la Selva.
Reunió amb l’Associació de Comerciants i Empresaris de Sils i diferents entitats
municipals per tal d’elaborar la programació d’activitats nadalenques.
Coordinació de l’activitat Mercats d’artesans
Coordinació activitat Pessebres d’arreu del món
Reunió amb el Consell de Redacció del Quadern Municipal
Coordinació d’activitats pel 2016 amb la Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret
Coordinació i gestió de l’activitat de rebuda dels Reis
Reunió amb el Departament d’Ensenyament per tractar diferents temes d’interès dels
centres educatius
Trobada amb l’AMPA del SES de Sils per tractar temes d’interès relacionats amb
l’Institut
Reunió amb el Delegat Territorial d’Ensenyament, AMPA, equip directiu i consell
d’alumnes per donar a conèixer la previsió sobre l’edificació del centre.
Assistència i participació als diferents Consells Escolars dels centres de primària per a
aprovar dades de centre, PGC, NOFC i regulació normativa menjador
Assistència i participació a la Comissió de Matriculació
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•
•
•
•

Reunió amb Inspecció del Departament d’Ensenyament i direccions centres per a
valorar l’eliminació de la zonificació escolar existent
Assistència i participació al Consell Escolar de l’institut per a aprovar les sortides
anuals i la modificació pressupostària de l’exercici 2015
Coordinació amb tècnics Escola de Música
Reunió amb l’AMPA del Jacint Verdaguer per a tractar el projecte del nou pati

-Com a actes protocol·laris es destaquen les assistències a:
• Fira de l’Avellana de Brunyola en representació del municipi
• Sopar aniversari i exposició 20 anys Ath. Silenc
• Entrega de la medalla a la llarga vida a la Residència de gent gran de Sils.
• Caminada per donar a conèixer el Camí de Sant Jaume, Girona – Sils
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 3r 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.
--------------3.- RATIFICACIÓ
Per Decret 977/2015, de 26 d’octubre, de dissolució del Congrés i Senat i de convocatòria
d’eleccions, es convoquen eleccions en ambdues càmeres que es celebraran el proper 20 de
desembre de 2015.
En aplicació de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, correspon
a l’ajuntament la realització del sorteig per la designació dels membres de les meses electorals.
La Comissió informativa general del 24 de novembre de 2015 va efectuar l’esmentat sorteig
amb el resultat següent:

SECCIÓ 001, MESA A
TITULARS
President :

DESIREE FARO MONTJE

1r. Vocal :

PILAR DIUME ROCA

2n. Vocal : NEUS CAMPS PRUNA
SUPLENTS
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President :

ANNA MARIA FONT SANTANACH
FARNERS DEULOFEU GARCIA

1r. Vocal :

MARIA DOLORES JIMENEZ SUAREZ
TERESA AYMERICH SELVA

2n. Vocal:

CRISTINA COLOMO SOLER
EVA CAÑELLAS MARBA

SECCIÓ 001, MESA B
TITULARS
President :

ISABEL PONCE AMARGANT

1r. Vocal :

LOURDES SANCHEZ JORDA

2n. Vocal : MERITXELL MAS VALL-LLOSERA
SUPLENTS
President :

ADRIA MASO PALOU
JUDIT PALMADA MOLINA

1r. Vocal :

MARIA CRUZ ORTEGA LOPEZ
ELISA MARTINEZ MIGUELEZ

2n. Vocal : DOLORS SAIS PI
MIGUEL MUÑOZ LOPEZ

SECCIÓ 002, MESA A
TITULARS
President :

FRANCISCO HERNANDEZ HIDALGO

1r. Vocal :

VANESSA VICTORIA GIL YESTE

2n. Vocal : SALVADOR COLL PLANAS
SUPLENTS
President :

MONTSERRAT ANGUILA DONAT
MARC AVELLANEDA QUINTANA

1r. Vocal :

JOSE MARIA GONZALEZ MOYA
FERNANDO CANIZALES CANIZALEZ

2n. Vocal:

ANTONI MARC DUCH GARZON
ANTONI AGUILAR BOLIVAR
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SECCIÓ 002, MESA B
TITULARS
President :

ARIADNA RIUS RIERA

1r. Vocal :

LAURA PRATS BUSQUETS

2n. Vocal : ABEL SABATE DOMINGUEZ
SUPLENTS
President :

GERARD VIDAL RUHI
IRENE MUÑOZ HERNANDEZ

1r. Vocal :

JOSE MANUEL ROMERO ADAMUZ
FRANCISCO TAPIA MOYA

2n. Vocal:

GERMAN MARTIN VARGAS
DAVID MONTALVO MARTI

SECCIÓ 003, MESA A
TITULARS
President :

SERGIO BURILLO RUIZ

1r. Vocal :

SILVIA ESPINOSA SERRANO

2n. Vocal : MARIA MAGDALENA CLARAMUNT MANCHADO
SUPLENTS
President :

JUAN ALCAIDE TARIFA
FELIPE GARCIA VITTI

1r. Vocal :

DRISS KHATIRI MOUBARIKI
MANUELA CORRALES REBOLLEDO

2n. Vocal:

SARA CASTILLO ROMO
ISABEL GARCIA PARDO

SECCIÓ 003, MESA B
TITULARS
President :

ESTHER RUBI MARTINEZ

1r. Vocal :

JOSEFA VARGAS GOMEZ

2n. Vocal : BERNABE MARTIN CORDOBA
SUPLENTS
President :

JUAN JOSE VIEDMA FERNANDEZ
MARIA CARMEN MIRALLES AMADOR

1r. Vocal :

AROA MARTINEZ BENJUMEA
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JESUS MARTINEZ MORENO
2n. Vocal : DIEGO ALFREDO ROMERO TERUEL
ALEJANDRO SANCHEZ LOBERO
S’acorda:
En el supòsit d’impossibilitat de notificació o, que es presentin al·legacions contra els
nomenaments i siguin acceptades per la Junta Electoral de Zona, es nomenarà al següent del
sorteig efectuat en data d’avui i que figura en la base de dades del programa d’eleccions.
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova el següent
ACORD:
Rarificar el sorteig de les membres de meses electorals per la Comissió informativa general.
------------------

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

4.- Nomenament Comissió de Delimitació del terme municipal.
Proposta de l’Alcaldia
Fets :
- La Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals va iniciar els expedients de delimitació del nostre terme municipal amb els
municipis limítrofs. Per tal de continuar amb la tramitació dels expedients, una vegada
constituïts els nous consistoris resultants de les darreres eleccions locals, cal ratificar, o si
s’escau designar de nou, els representants de la comissió municipal de delimitació, que ha
d’estar constituïda per l’alcalde, dos regidors, el secretari de la Corporació i un tècnic de
l’Ajuntament.
Fonaments de dret :
- Decret 244/2007 de 6 de novembre, pel que es regula la constitució i la demarcació territorial
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya.

La Comissió informativa general del 24 de novembre va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
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ACORD :
Primer.- Nomenar la Comissió de Delimitació que estarà integrada per :
- Alcalde
- Vocals:
- Secretari de la Corporació
- Tècnic de la Corporació

Martí Nogué Selva
Carles Taberner Morell
Sergi O. Urzay Gómez
Juan A. González Blanco.
Jordi Gil i Tor

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord.
------------------

5.- Adjudicació obra Actuacions zona esportiva Vallcanera i Les Comes, Pg Am
2015/600.
Proposta de la regidoria d’Hisenda i esports.
Identificació de l’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.
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.
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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.
Per acord del Ple ordinari del 23 de juliol de 2015 es va aprovar l’expedient i el Plec de
Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques per a la Contractació de l'obra
Actuacions zona esportiva Vallcanera i Les Comes mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació al preu més baix, i es va procedir a
autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
Es va publicar anunci de licitació per termini de 26 dies naturals en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 162 del 21 d’agost de 2015 i en el Perfil de contractant, per tal que
els interessats presentin les seves proposicions.
Durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
La Mesa de contractació realitzada el dia 13 d’octubre de 2015 va proposar l’adjudicació a favor
d’Apimet, Construcciones autoportantes, S.L.
L’Alcaldia en data 20 d’octubre de 2015 va requerir al licitador que va presentar l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa a què fan
referència la clàusula onzena del Plec, així com justificació de la constitució de la garantia
definitiva.
Atès que amb data 30 d’octubre de 2015 i amb Registre general d’entrada 2015/3754, el
licitador, va constituir garantia definitiva per import de //8.496// euros i va presentar els
documents justificatius exigits.
Fonaments de dret:
- Disposició Addicional Segona 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 24 de novembre va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER. Adjudicar a l'empresa Apimet, Construcciones autoportantes, S.L., el contracte
d'obres consistent en Actuacions zona esportiva Vallcanera i Les Comes per l’import de
//169.920// euros més //35.683,20// euros corresponents a l’IVA, per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, d’acord amb el Plec de clàusules jurídic administratives,
econòmiques i tècniques particulars aprovat per acord del Ple ordinari del 23 de juliol de 2015 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 162 del 21 d’agost de 2015 i en el
Perfil de contractant.
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SEGON. Disposar la despesa a càrrec de la partida 2015 10 342 62201 del pressupost vigent de
despeses.
TERCER. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
QUART. Notificar a Apimet, Construcciones autoportantes, S.L., adjudicatari del contracte, la
present Resolució i citar-li per a la signatura del contracte que tindrà lloc en 4 de desembre de
2015 a les 12 hores.
CINQUÈ. Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i
Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva aprovació per
l'Ajuntament previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut i la seva posterior comunicació
a l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l'acta de replanteig i inici de l'obra.
SISÈ. Publicar la formalització del contracte d'obres d’Actuacions zona esportiva Vallcanera i
Les Comes en el Perfil de contractant i publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona en el termini de quaranta-vuit dies a contar des de la data de la present Resolució.
SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic,
de conformitat amb el disposat en l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Debat :
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): entén que el preu més baix no hauria de ser
l’únic criteri de selecció.

Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord.
------------------

MOCIONS:
6.- Moció de CiU: desfibril·ladors instal·lats al poble de Sils. Exp. 2015/1061
Identif icació Expedient: Moció desfibril·ladors instal·lats al poble de Sils
PG B 2015 /1061 General 2015/1789
Som coneixedors de les diferents formacions sobre l’ús dels desfibril·ladors que s’han realitzat a
diferents associacions del municipi. No obstant això, creiem que s’hauria de fer difusió i forma
periòdicament als habitants del municipi sobre la seva ubicació i funcionament.
La Comissió informativa general del 24 de novembre va dictaminar desfavorablement.
Per aquests motius es demana al ple de l’ajuntament.
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Primer.- Que s’incorpori una part informativa al quadern de Sils i a un lloc visible de la pàgina
web (sense cap cost afegit) informant a la població sobre la ubicació d’aquests.
Segon.- Programar formacions periòdiques per tal que tothom pugui recordar i aprendre sobre
el funcionament dels desfibril·ladors perquè a vegades es disposa de molts pocs minuts per
salvar la vida.

Debat :
Maria Deulofeu (CiU): estan assabentats, com s’ha dit a la moció, que s’estan fent diferents
activitats però cal donar a conèixer el funcionament dels aparells ja que si no es saben utilitzar i
no es té coneixement d’on estan, no serveixen de res.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): anuncia la seva abstenció atès que hauria estat
suficient fer un prec o pregunta sense necessitat que es presenti en forma de moció.
Mª Mercè Pascual (IDS-MES-IdSELVA): efectivament, tal i com s’ha esmentat en la Comissió
informativa, aquest no és assumpte de competència de ple i que es tracta d’un tema de caràcter
ordinari que és competència de la seva regidoria.
Manifesta que no acaba d’entendre la finalitat d’aquesta moció i fa una àmplia explicació
indicant la informació que sobre els desfibril·ladors està a l’abast de tothom del municipi i a la
pàgina web de l’ajuntament fa molt de temps que està penjat el mapa d’equipaments i la
ubicació dels aparells.
També, informa dels diferents cursos de formació que s’han efectuat a la policia, tècnics i
població en general.
Dipsalut també ha enviat abundant informació en la que s’especifica tota la informació
necessària per la utilització dels DEA.
Recorda que de totes maneres, els desfibril·ladors funcionen de forma automàtica i no cal tenir
molta formació; és a dir, els pot fer servir tothom.
Continua dient que s’han fet reunions amb associacions de veïns, tallers, etc.
Així mateix, recorda que hi ha programada una formació pel proper dia 25 de gener de 2016 i
altres formacions pels veïns de Mallorquines, Vallcanera i Sils.
Aprofita l’ocasió per agrair la feina feta als serveis de Protecció Civil i en especial al senyor
Emili Ruz.
Manifesta que des de l’ajuntament es continuarà fent formació, difusió i el que calgui però, atès
que ja s’estan portant a terme totes aquestes actuacions, anuncia que votaran en contra d’aquesta
moció.
Carles Taberner (CiU): el ple és per debatre han presentat una moció i aquesta es presenta
davant d’un òrgan deliberant, com és aquest.
Entén que si és un servei que es presta, és competència del plenari per la naturalesa de la seva
gestió; esmenta la normativa local, article 52.2 g).
La voluntat del grup al que pertany és complementar les accions que es porten a terme.
Les medalles se les posa cadascú quan pertoca però estan aquí per les vides de les persones.
Martí Nogué (IDS-MES-IdSELVA): entén que els arguments que ha fet la regidora responsable
de l’àrea han sigut suficientment concrets i el que cal és evitar “picabaralles”.
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Pere Mas (CiU): respon que no fan “picabaralles” però continuaran presentant mocions en el
ple perquè no els hi agrada el sistema plantejat en l’apartat de “precs i preguntes” ja que no
permet el debat i la discussió.

Votació :
Per tres 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.
------------------

7.- Moció de CiU: sobirania fiscal de Catalunya. Exp. 2015/1062
Identif icació Expedient: Moció sobre sobirania fiscal de Catalunya
PG B 2015 /1062 General 2015/1790

Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la politització
de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que fa a les inversions
com a la gestió ordinària.
Un govern de Madrid que, a més, està duent a terme un procés de recentralització, fruit de la
seva visió de l’Estat centralista i monolítica, que dificulta i limita encara més les capacitats i la
tasca de servei públic del govern i dels ajuntaments catalans.
El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntament hem de continuar donant servei als
nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen per Llei suposen un greu obstacle per
la seva execució i també per al normal desenvolupament de l’autonomia que ens ha estat
conferida. Tant els municipis com el nostre govern, som un dels motors del país de nosaltres
depèn el futur dels nostres pobles i ciutats.
El greus espoli, i l’ofensiva recentralitzadora, ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi
econòmica global i impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja
que el coneixement, la industria, la tecnologia i la internacionalització de les nostres empreses
són garantia per assegurar el camí que ens ha de treure d’aquest pou des del qual encara no es
veu la llum.
La Comissió informativa general del 24 de novembre va dictaminar favorablement.

Proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,
ACORD:
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Primer.- Manifestar la voluntat del municipi de Sils d’exercir la seva sobirania fiscal.
Segon.- Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’impost sobre la
Renda a les Persones Físisques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) d’aquest
ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos.
Tercer.- Notificar el present acord a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya,
al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a Catalunya, a l’Associació de
Municipis per la Independència i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Debat :
Martí Nogué (IDS-MES-IdSELVA): recorda que l’ordenació de pagaments és competència
exclusiva de l’alcaldia. El ple no pot assumir aquesta funció ja que seria per un òrgan
incompetent.

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

8.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA, procés participatiu decidir què fer amb
el MANIX. Exp. 2015/979
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): retiren la proposta tal i com es va posar de
manifest en la Comissió informativa general, per la qual cosa restarà sobre la taula ja que aquest
assumpte formarà part d’un projecte més ampli del passeig de Sils.
Vol deixar constància que aquesta moció s’havia d’haver incorporat en l’ordre del dia del
primer ple extraordinari que va convocar el grup de CiU i que es va blindar exclusivament amb
les seves mocions, i després pel ple extraordinari que va convocar l’Alcalde; demana que les
mocions s’incorporin en el ple que toca.
Martí Nogué (IDS-MES-IdSELVA): respon que l’únic ple extraordinari que es va blindar va ser
el convocat per CiU i que les mocions de caràcter ordinari es debatran en els plens ordinaris.

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

9.- Moció de CAPGIREMS SILS-CUP-PA: suport a la desconnexió regne
d'Espanya. Exp. 2015/1063
Identif icació Expedient: Moció de suport a la desconnexió amb el regne d'Espanya
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PG B 2015 /1063 General 2015/1791
Exposem:
La majoria del poble català i també silenc en les darreres eleccions del 27 de setembre va
recolzar formacions polítiques rupturistes amb el marc estatal espanyol. A nivell nacional així
ho demostra el nombre de diputats al Parlament i a nivell municipal, coneixem que més de la
meitat dels electors van optar també per aquesta opció.
La Comissió informativa general del 24 de novembre va dictaminar favorablement.
Demanem:
Per aquest motiu demanem a l’Ajuntament que col·labori en els annels del poble silenc i català
en la ruptura pacífica i de desconnexió amb un Estat espanyol ja expressada al Parlament de
Catalunya el dia 9 de novembre de 2015. Que el municipi es sumi sense embuts en aquesta
onada de lluita contra una Constitució obsoleta i a favor de la sobirania d’un poble.

Debat :
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): dels resultats que s’han donat en les últimes
eleccions del 27 de setembre, voldrien que l’ajuntament es posicionés al costat del procés de la
independència sense ambigüitats.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): a la declaració del Parlament de Catalunya, va haver una
resposta del Tribunal Constitucional; aquesta polèmica anirà creixent entre nacionalisme català i
espanyol per aconseguir millors resultats, fins que es celebrin les properes eleccions el dia 20 de
desembre.
Hi ha una visió que prima, que és la qüestió nacional sobre la social. Entén que si hi hagués
equilibri en ambdues qüestions es podrien trobar punts de confluència.
Continua dient que aquests processos de declaració d’independència unilateral, la història
demostra que no tenen un final feliç; Escòcia i Canadà han sigut processos de diàleg i han durat
anys, no han estat imposicions unilaterals de desconnexió o declaració unilateral
d’independència.
Manifesta que no comparteixen aquesta posició i recorda que des del 27 de setembre, gràcies a
la CUP, continuen encallats amb el nomenament d’un nou President.
Alber Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): entén que la proposta que defensa és voluntat del
poble català i fruit de les majories, i pel que fa a la qüestió nacional i social, van de la mà.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): vol recordar al Sr. Rossell que quan parla del poble català i en
unes eleccions que van tenir caràcter plebiscitari, la voluntat del poble català no va arribar ni al
50%. Està d’acord que és una part importantíssima del poble català però no de la majoria.

Votació :
Per cinc vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, sis abstencions d’ERC-AM i
IDS-MES-IdSELVA, i un vot en contra d’ICV-EUiA-E, s’aprova aquest acord.
207

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

10.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA: proposta de digitalització cartipàs i
mocions. Exp. 2015/1064
Identif icació Expedient: Moció sobre la proposta digitalització del cartipàs i mocions
PG B 2015 /1064 General 2015/1792
Exposem que com a grup municipal necessitem més temps i un accés més directe al cartipàs i a
tots els expedients de l’Ordre del dia. Creiem que és una demanda que qualsevol dels grups s’hi
ha trobat i que ajudaria a la oposició poder aprofundir en la seva tasca.

Exposem el seguit de punts que creiem que milloraria la tasca dels regidors:
•

•
•
•

•
•

•

La majoria de documents que formen el cartipàs són digitalitzats i a posteriori
impresos, de tal manera que podem evitar-ne còpies ja es podrien consultar
directament de forma digitalitzada.
Evitaríem despeses innecessàries, impressions per duplicat.
Evitaríem fer fotografies amb dispositius mòbils a documents que els grups
municipals volem estudiar més a fons.
Ampliaríem l’horari de consulta, ja que en un document digitalitzat s’hi pot
accedir en qualsevol moment, sense estar pendents dels horaris de
l’Ajuntament.
Faríem de la tasca del regidor una tasca compatible amb la resta d’obligacions
que estem subjectes la majoria.
Alleugerim la tasca de consulta, d’aquesta manera els horaris de consulta a
vegades incompatibles amb les jornades laborals o d’estudis dificulten en accés
un aprofundiment de la consulta.
La digitalització dels documents ha de propiciar una millor lectura d’aquests,
una possible trobada més àmplia entre els components dels grups municipals i
així enriquir-nos del debat, del contingut i del temps de consulta i horari que
ens plagui.

Demanem que en la mesura que sigui possible, els documents digitalitzats es presentin als grups
municipals de forma digitalitzada en la mesura que sigui possible (web, correu, pen drive).
Entenem que hi ha documents com per exemple la cartografia, documentació original que no
poder ser digitalitzats, aquests formarien part del cartipàs original i consultable a l’Ajuntament.
Aquestes mesures ja s’apliquen a d’altres ajuntaments i creiem que contribueix a la
transparència i a l’aprofundiment de la nostra tasca.
Afegim també la possibilitat de poder presentar les mocions dels grups municipals de forma
digitalitzada, entenent que ja hi ha mecanismes per fer-ho, les signatures digitals de DNI dels
portaveus poden validar la documentació.
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La Comissió informativa general del 24 de novembre va dictaminar favorablement.

Debat :
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): exposa els motius del perquè de la presentació de
la moció; sobretot per qüestions de transparència, per possibilitar als regidors la seva feina, que
és molt feixuga al tenir que consultar documents; de forma digital seria més adequat i evitaria
tenir que fer fotocòpies o fotografies a través del mòbil i demana al grup de govern que en el cas
que sigui negativa la seva posició, s’argumenti.
Mª José López (IDS-MES-IdSELVA): li respon que quan parla de transparència es deu referir a
la informació que ha de transmetre al seu grup però els documents són iguals de transparents de
forma digital o en paper.
Li retreu el fet de presumir que podien votar en contra. Diu que comparteixen aquesta proposta i
de fet ja s’han donat passos en aquesta línia.
Vol advertir que no tota la documentació es podrà fer arribar de forma digital, sinó aquella
s’estigui en disposició i es pugui.
La moció presentada també fa referència a que es pugui presentar de forma digitalitzada les
mocions dirigides al ple. Li recorda que aquesta possibilitat fa més de 10 anys que funciona; per
la qual cosa, és innecessària i demana la retirada d’aquesta part de la moció si vol que sigui
recolzada pel grup de govern al que representa.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): manifesta el seu desconeixement sobre la
possibilitat de la via telemàtica per presentar propostes o mocions.
Martí Nogué (IDS-MES-IdSELVA): la feina dels regidors comporta una dedicació i un temps.
Vol deixar clar que no tota documentació es podrà enviar per via digital i té la impressió que per
això serà criticat.
Demana al Sr. Albert Rossell si retira la última part de la moció, que es refereix a la presentació
per via telemàtica de les mocions.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): respon afirmativament.

-La moció queda de la següent manera:
“Exposem que com a grup municipal necessitem més temps i un accés més directe al cartipàs i a
tots els expedients de l’Ordre del dia. Creiem que és una demanda que qualsevol dels grups s’hi
ha trobat i que ajudaria a la oposició poder aprofundir en la seva tasca.

Exposem el seguit de punts que creiem que milloraria la tasca dels regidors:
•

•
•

La majoria de documents que formen el cartipàs són digitalitzats i a posteriori
impresos, de tal manera que podem evitar-ne còpies ja es podrien consultar
directament de forma digitalitzada.
Evitaríem despeses innecessàries, impressions per duplicat.
Evitaríem fer fotografies amb dispositius mòbils a documents que els grups
municipals volem estudiar més a fons.
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•

•
•

•

Ampliaríem l’horari de consulta, ja que en un document digitalitzat s’hi pot
accedir en qualsevol moment, sense estar pendents dels horaris de
l’Ajuntament.
Faríem de la tasca del regidor una tasca compatible amb la resta d’obligacions
que estem subjectes la majoria.
Alleugerim la tasca de consulta, d’aquesta manera els horaris de consulta a
vegades incompatibles amb les jornades laborals o d’estudis dificulten en accés
un aprofundiment de la consulta.
La digitalització dels documents ha de propiciar una millor lectura d’aquests,
una possible trobada més àmplia entre els components dels grups municipals i
així enriquir-nos del debat, del contingut i del temps de consulta i horari que
ens plagui.

Demanem que en la mesura que sigui possible, els documents digitalitzats es presentin als grups
municipals de forma digitalitzada en la mesura que sigui possible (web, correu, pen drive).
Entenem que hi ha documents com per exemple la cartografia, documentació original que no
poder ser digitalitzats, aquests formarien part del cartipàs original i consultable a l’Ajuntament.
Aquestes mesures ja s’apliquen a d’altres ajuntaments i creiem que contribueix a la
transparència i a l’aprofundiment de la nostra tasca.

La Comissió informativa general del 24 de novembre va dictaminar favorablement.”

Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord

-----------------Martí Nogué ( IDS-M ES-IdSELVA): diu que davant de les discrepàncies
sorgides relati ves a la moció sobre la gravació dels plens presentada per CiU
el passat 22 de setembre de 2015, plantej a si vol presentar aques ta moció per
urgència j a que no est à a l’ordre del dia.

Prèvia declaració d’urgència per unanimitat de tots els membres, s’acorda el tractament del
següent tema no inclòs dins de l’ordre del dia:
Moció de CiU sobre la gravació per mitjans oficials dels plens de l’ajuntament. Exp.
2015/836
Atès que actualment es disposa de la tecnologia suficient per tal que els ciutadans de Sils puguin
veure en diferit les sessions dels plens de l’ajuntament de Sils.
Proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

210

Que per part de l’Ajuntament es gravi els plens i que els ciutadans de Sils puguin tenir accés a
aquestes imatges per tal de poder tenir un ajuntament més transparent en totes les seves
actuacions.
Debat:
Pere Mas (CiU): manifesta que pot semblar una contradicció atès que ja s’estan gravant els
plens, ja que així se’ls hi va informar partir de la primera gravació del ple i per això aquesta
moció que avui es debat s’ha cregut innecessària que s’inclogués en el ple però van poder
comprovar que en el següent ple extraordinari de data 14 d’octubre, la sessió no es va gravar.
Per això, aquesta moció té la raó de ser per deixar constància si a partir d’ara es gravaran tots els
plens.
Julio García (ERC-AM): diu que efectivament que el primer dia que es va gravar el ple també hi
havia una proposta de CiU per fer-ho i per evitar suspicàcies va portar documentació
acreditativa que aquesta iniciativa, des del mes de juliol, s’estava tractant i, fruit d’això, va ser
aquella primera gravació. Però la gravació definitiva seria a partir de l’acord de tots els grups.
De la reproducció en vídeo del primer ple va haver problemes tècnics de so; fins que no es van
solucionar no es va donar el vist i plau definitiu, per això no es va gravar el següent ple.
Solucionats els problemes tècnics de gravació es gravaran tots els plens, per això es va creure
innecessari incloure la moció. Tampoc, en els plens posteriors, es va demanar incloure-la; per
aquest motiu no s’entén aquesta situació ni el perquè de la moció ara, una vegada s’estan
gravant tots els plens.
Albert Miralles (ICV-EUiA-E): informa que s’ha fet el contracte amb l’empresa i fins i tot
adquirit aquest compromís a través del ROM, com un instrument més d’informació i difusió.
Pere Mas (CiU): reitera que es va dir es gravarien tots i no els que convinguin; el fet és que el
ple extraordinari del 14 d’octubre no s’ha gravat.
Julio García (ERC-AM): no és el fet de gravar el ple que convingui i li prega que rectifiqui
aquest comentari.
Pere Mas (CiU): diu que si li molesta el comentari ho retira sense cap problema.

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

11.- Precs i preguntes
CiU:
Carles Taberner:
-S’han fet obres al cementiri i han quedat bé però hi ha un senyal que impedeix l’aparcament a
la gent amb mobilitat reduïda. També, hi ha dificultat per les cadires de roda, per la sorra.
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-A Mallorquines fa 15 dies que les obres estan parades o no avancen i els carrers continuen
oberts.
-L’aigua a Mallorquines també porta tres incidències i pregunta si hi ha problemes en
l’embassament.
-No tenen constància de la resolució d’una petició que ha fet l’Associació de Mallorquines d’un
local.
-Al Quadern portaven crònica política i aquesta vegada no sortirà i pregunta per què l’única que
ha sortit la firmen dos grups.
CAPGIREM SILS-CUP-PA
Sergi O. Urzay:
-Demana informació detallada de la partida de festes.
-Sobre les vies verdes que han fet a Vallcanera, pregunta què es pensa fer amb els accessos per
gent amb mobilitat reduïda.
-Referent al carril bici, vol més informació gràfica.
-En relació als residus, els contenidors són massa plens i cal replantejar la periodicitat de la
recollida o posar més contenidors.
-Felicita a l’ajuntament per la renovació del conveni amb el MIC.
-La web de les pistes de pàdel cal millorar-la i obrir les pistes els diumenges.
Albert Rossell:
-No creu que hi hagi un projecte de la biblioteca i el professional que entri ho tindrà difícil. Diu
que hi hagut una falta de previsió des de la jubilació de l’auxiliar de biblioteca i ara s’ha tingut
que recórrer a una altra persona per que aquest romangui oberta.
A les bases de la plaça per la biblioteca es demana un màster i pregunta el motiu.
Creu que el projecte és poc engrescador per 4 hores; es fomenta que vinguin persones de fóra
exigint un màster, impedint que es pugui presentar un silenc.
-Sobre el mercat artesanal, ho troba bé però voldria saber si hi ha darrera un moviment
associatiu.
-Volen saber per què els últims plens extraordinaris van ser blindats, no es van permetre més
mocions, com per exemple les seves. Demana que es replantegin aquests plens ja que suposa
una gran despesa pel poble.
Pregunta per què el ple extraordinari convocat pel grup municipal de CiU es va fer a aquesta
hora tant intempestiva, a les 12h; això no incentiva la transparència.
-Entén que s’ha pres el pèl amb el tema de l’estelada, el màstil no està posat, dirigint-se al
representant d’ERC, catalogant com “singular” el votar en contra de la desconnexió amb regne
d’Espanya.
-Felicita al grup de govern pel ROM i espera arribar a un consens i valoren positivament que
sigui participatiu.

-L’Alcalde, per tercera vegada, adverteix al Sr. Rossell que for muli les
preguntes i no faci un discurs polític, recordant -li que estan en l’apartat de
precs i preguntes.
Albert Rossell: es queixa de que en el últim Quadern no se li hagi deixat publicar la seva opinió
de caràcter polític i cataloga de “pamflet” el quadern.
Julio García (ERC-AM):
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-Vol deixar molt clar el rebuig d’algun comentari fet pel Sr. Rossell catalogant-lo d’ofensiu.
Recorda que com a regidor no té cap sou i li demana que mesuri els seus comentaris.
-Sobre el Quadern de Sils, s’ha explicat de forma detallada el funcionament d’aquest i això és
així des de fa anys, i aquí està present el Sr. Carles Taberner que ha estat president del Consell
de redacció, tothom ha de complir els protocols establerts i no els han de canviar per interès
d’un grup.
-Responent a la qüestió formulada pel Sr. Taberner, diu que quan era regidor del grup AMSAM, no va arribar a temps més d’una vegada i no es va publicar el seu escrit, i per iniciativa del
Sr. Taberner es va posar una norma a complir per tots; fixant en una data límit i si s’incomplia,
no es publicaria.
En l’últim Quadern el seu escrit com ERC-AM no va sortir per qüestió de temps i es va afegir a
l’escrit d’IDS, i la comunicació per part del tècnic de cultura s’ha fet com sempre. No hi ha cap
tipus de confabulació estranya.
-Recorda que pel perfil de la plaça de la biblioteca s’han seguit criteris dels tècnics i s’ha
canviat la categoria a suggeriment de CiU i tothom va estar d’acord.
-En quant a l’estelada, es va rebre autorització del Servei Territorial de Carreteres i es va
traslladar a l’ANC per que sigui una iniciativa de la ciutadania i demana que es reclami i ajudi a
l’ANC a posar el màstil.
-Referent al mercat del Pagès, diu que són un grup d’artesans que no cobren res i potser facilita
que sigui un element més de veïnatge. Reitera que l’organització és d’artesans i artesanes i creu
que és una bona cosa per Sils.
-Sobre el Quadern de Sils, els actes que presideix l’alcalde o els regidors que siguin en l’acció
de govern, sortiran les fotos com una actuació ordinària. Si cal canviar coses es pot dir en el
Consell a través del representant que té el grup polític municipal.
Mª Dolores Jurado (IDS-MES-IdSELVA):
-Referent al cementiri, es procurarà d’arreglar i les obres s’estan acabant.
-Sobre l’aigua, es resol el problema en el moment que sorgeix.
-Sobre el camí de la riera de Vallcanera, les passeres són per vianants i no per bicicletes i
s’adaptarà per gent amb mobilitat reduïda.
Mª Mercè Pascual (IDS-MES-IdSELVA): diu que “MIFAS” els hi ajuda en temes de mobilitat.
Mª José López (IDS-MES-IdSELVA): hi ha una web del municipis que comparteixen el
projecte del carril bici; l’AMPA ha fet l’avantprojecte i no s’ha de menysprear la seva feina.
J. Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA):
-Informa de les diferents subvencions de festes en la partida que figura en el pressupost i que ha
estat demanada per CAPGIREM SILS-CUP-PA.
-Agraeix la felicitació pel MIC.
-La web de les pistes de pàdel es millorarà en colors i informació. Recorda que els horaris
d’apertura d’instal·lacions es fa coincidir amb el contracte de serveis que està subscrit.
Pel que fa als preus, s’ha creat una tarifa nova de Bonus de 10 sessions.
L’abonament de soci és molt complicat i no és recomanable tal i com es tenen les pistes.
Carles Taberner (IDS-MES-IdSELVA): tots els quaderns es poden consultar a la web. Des de
l’any 2008 hi ha escrits polítics fins al 2015 i li sap molt de greu que faltin aquests escrits,
aquesta vegada. Si ningú ha presentat l’escrit, alguna cosa s’ha fet malament i demana
flexibilitat i mà esquerra. Creu que s’ha arribat a aquesta situació per manca de mà esquerra.
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Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): diu que ha estat molt de temps en l’oposició i ha estat molt
crític en com es gestionava el tancament del Quadern; quan el Sr. Carles Taberner era el
responsable i entre tots es va convenir, per evitar interpretacions errònies, tenir les coses clares i
quan arribés la data fixada, tancar, i això es va convenir entre tots i exposa que el seu grup ha
quedat fóra per incomplir aquesta data. Creu que és millor una norma que eviti la flexibilitat que
ha estat plantejada per que si aquesta hi fos hauria acusacions de favoritisme i és millor les
coses clares i que tothom compleixi amb les dates, evitant generar males interpretacions.
Martí Nogué (IDS-MES-IdSELVA):
-No recorda a què escrit es refereix el Sr. Taberner però serà contestat en la mida de les
possibilitats.
-Pel que fa als residus, s’ha fet una reunió de seguiment i es modificaran els dies de recollida.
-En resposta als comentaris del Sr. Rossell, aclareix que el màster per la plaça de la biblioteca,
és un mèrit i això no és cap mal, tal i com s’ha plantejat.
-En relació al blindatge dels plens extraordinaris, la pregunta s’ha de dirigir en una altra
direcció.
Pere Mas (CiU): contesta dient que van blindar el ple extraordinari per evitar que el grup de
govern presenti altres assumptes del seu interès.
Julio García (AMS-AM): demana al Sr. Taberner que revisi i rectifiqui les seves manifestacions
relatives als elements a aportar a la deixalleria, els que considera equivocats i dits en to de
sorna.
Carles Taberner (CiU): reitera les afirmacions fetes el seu dia, manifestant que s’ha limitat a
llegir la proposta d’ordenança que era objecte d’aprovació.
J. Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA): demana fer un aclariment respecte al tema de les
tarifes de l’aigua, en el que recorda que es va dir que les tarifes es modificaven de forma
lleugera, cosa que va posar en dubte un dels components del grup de CiU, en concret el Sr.
Carles Taberner; i tot i havent advertit de que els càlculs fets per CiU eren erronis, es van
publicar a través de les xarxes socials i precisament amb els mateixos exemples que havien
formulat en el plenari, 18, 30 i 47 mt3 per ser exactes.
Continua fent explicacions tècniques de com es confecciona el rebut i exposant els errors en què
ha encorregut el grup de CiU.
Pere Mas (CiU): manifesta que aquestes són les conclusions a les que van arribar, vista la
proposta de tarifes, i diu que si hi ha un error, rectificaran.
J. Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA): en el ple se’ls hi va advertir de que els increments
pujaven de forma lleugera però van fer cas omís dels estudis que figuraven en l’expedient i han
publicat la informació equivocada.
A la vist d’aquests fets, s’ha demanat informe als serveis tècnics i els tres supòsits que CiU ha
plantejat de: 18, 30 i 47 mts3; en el primer els hi sortia un increment de 19,07%, 22,42% en el
segon tram i un 15,75% en el tercer, i agafant els mateixos trams que els que s’han plantejat,
representa l’increment d’un 3,3% en el primer tram, en el tram de 30 mts3 suposa 1,33%, i en
l’últim tram en el que han dit que la pujada era del 15,75%, no hi ha increment; és més, suposa
una disminució del 0,1%.
Es compromet a fer-li arribar una còpia de l’informe tècnic perquè tinguin tota la informació al
seu abast.
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Continua llegint informes de les diferents simulacions tarifàries concloent que la informació
s’ha traslladat a la via pública és molt allunyada de la real i demana la rectificació en aquest
assumpte.
Pere Mas (CiU): diu que el Sr. Arredondo ha barrejat conceptes que no tenen res a veure amb
les tarifes i donen resultats diferents. Diu que si efectivament els hi aporten la documentació que
acrediti que hi ha un error en els seus plantejaments, rectificaran i es disculparan; mentrestant,
no rectificaran.
Manifesta també que es prima en alguns trams a que es consumeixi més perquè aquest nou tram
és més econòmic i es consumirà més, que seria la gent que pot més, se’ls afavoreix al pagar
menys i això si que és política de dretes, recordant unes manifestacions fetes per l’Alcalde en el
ple anterior.
J. Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA): rebutja el comentari fet pel Sr. Pere Mas ja que no
es tracta d’afavorir més el major consum sinó que hi ha famílies que estan composades per més
membres i tenen una major despesa. En cap cas s’està premiant el consum per que aquest depèn
dels usuaris que hi hagi en una vivenda.
Martí Nogué (IDS-MES-IdSELVA): vol posar de manifest que després d’haver estat advertits
pel regidor d’Hisenda que els plantejaments fets pel grup de CiU, referents a increments del
19% en alguns trams sobre les tarifes de l’aigua eren erronis, aquests es van publicar i demana
la rectificació pública en els mateixos llocs que es va publicar.
Pere Mas (CiU): demana que no dubti que es farà la rectificació pública en els mateixos termes
si es constata aquesta errada.

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

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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