ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE 2016/1
Caràcter :
Lloc :

28/01/2016
Data :
Horari : de 19:30 a 21:05 hores.

ORDINÀRIA
Sala d´actes

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

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

Juan Antonio González Blanco

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

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1. ACTA
Es sotmet a votació l’esborrany de les actes de les sessions anteriors dels dies 26/11/2015 i
17/12/2015 (2), resultant aprovada per unanimitat de tots els membres presents.
-------------2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
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2.a) Informacions de l’alcaldia. Les actuacions més destacades realitzades des de l’alcaldia a
través de les diferents regidories són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunió amb tècnics de la Diputació per tema carril bici
Assistència i participació reunió informativa amb els pares dels participants del projecte
“Junts fem deures” del nou curs.
Assistència i participació reunió amb els voluntaris de Càritas, el mossèn i els tècnics de
serveis socials per fer una valoració de l’any i valorar noves propostes.
Col·laborar i gestionar amb Càritas de Sils la campanya de recollida de joguines i del
gran recapte d’aliments.
Trobada amb l’adjunta de direcció i el nou director del CAP de Sils per fer la seva
presentació.
Assistència al sorteig dels pisos per joves.
Trobada amb els tècnics de joventut, serveis socials i la Fundació Gentis per presentarnos un programa Integral de noves oportunitats per joves dins el programa de Garantia
Juvenil.
Ronda de reunions amb les diferents formacions polítiques i entitats municipals per
tractar el ROM.
Reunió amb les Associacions de Veïns per fer valoració trimestral de la seguretat a la
nostra vila
Coordinació amb Consell Comarcal de la Selva de la Campanya d’Identificació i cens
de mascotes.
Coordinació acte tió solidari.
Coordinació activitats de Nadal adreçades a infants i jovent.
Coordinació diada reis amb col·laboradors, policia i protecció Civil.
Coordinació amb tècnic i Comissió de Festes per a preparar Carnestoltes.
Assistència i participació als Consells Escolars del Ses de Sils i Escola Els Estanys per
tal d’aprovar el pressupost 2016 i previsió tancament exercici 2015.
Coordinació temporada 2015 de L’Hora del Conte.
Reunions amb el tècnic d’esport per tractar temes com: nou curs de pàdel, cursa Open
BMW BTT 2016, etc ., i feines del dia a dia (manteniments, instal·lació del moneder del
pàdel, etc.)
Reunió per a la celebració de l’Ironkids Sils 2016

Com a actes protocol·laris es destaquen les assistències a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentació secció local Penya Futbol Girona a Vallcanera.
Assist al reconeixement de l’habitant 6000.
Encesa de llums de Nadal i acte reconeixements col·laboradores realització ganxet urbà
Inauguració exposició “Pessebres d’arreu del món”.
Audició concert de Nadal dels alumnes de l’Escola Municipal de Música.
Mostra hip-hop alumnes assistents activitat realitzada pel Consell Comarcal de la Selva.
Actes diada de Reis.
Rebuda pelegrí de Tossa de Mar en representació de la nostra vila.
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2.b) Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des de l’últim Ple ordinari.
2.c) Es dóna compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
2.d) Es dóna compte de l’Informe de morositat del 4rt trimestre/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.
--------------COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

3.- Resolució expedient sancionador 2015/0033647. PG 2016/41
Proposta de la Regidoria de Via Pública, Governació i Participació Ciutadana.
Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0033647 iniciat a nom de A. M., L., amb DNI/CIF .../... per
presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
PG 2016/41
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 21/08/2015 20:20
Número de butlleta / Acta: 0000112002015
Agent denunciant: 1008
Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 30.2
Import sanció: 150,01 Euros
Lloc de la denúncia: .../...
Fet denunciat: Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic.
Dades de la persona denunciada: A. M., L. .../...

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 30.2 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: La circulació de gossos pel carrer
sense corretja o cadena o collar.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom
de A. M., L. com a responsable d’una infracció de caràcter greu i l’Instructor va formular la
proposta de resolució.

Fonaments de dret
1. L’article 30.2 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter greu el fet denunciat.
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2. Correspon al Ple dictar la resolució en l’expedient sancionador.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18
del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats
per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en
document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense
perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin
aportar els interessats.

La Comissió informativa general del 26 de gener va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb
l’expedient sancionador núm. 2015/0033647 iniciat a nom de A. M., L., amb DNI/CIF .../... per
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
SEGON.- Imposar la corresponent sanció per un import de 150,01€.
TERCER.- Notificar a l'interessat/da la present resolució.

Debat :
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): mantenen que no tenen coneixements suficients
per valorar aquest expedient de la sanció que es proposa, tant en la quantia com en la reiteració
ja que hi ha dos sancions que recauen sobre la mateixa persona, així que anuncia que
s’abstindran.
Pere Mas (CiU): posa de manifest la improcedència del plenari per adoptar acords que al seu
entendre corresponen a l’Alcaldia, segons l’Article 53 de la Llei de Bases de Règim Local; per
la qual cosa, votaran negativament.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): més allà de qui té atribuïda la competència, assumpte del qual
pot informar el secretari, tal i com assenyalar en la Comissió informativa general, existeix una
preocupació real per algunes d’aquestes situacions que s’han donat. No hi ha cap tipus de
persecució per sancionar algú, la policia pot discriminar perfectament aquest fet atès que és prou
competent i per tant la sanció arriba després de donar-se una sèrie de circumstàncies dels fets
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que s’han infringit.; recordant que les sancions es poden graduar en funció d’una sèrie de
factors.
Pere Mas (CiU): reitera que la sanció l’ha d’imposar el que li correspon, i al no ser un assumpte
de ple, no es volen definir en aquest assumpte ja que no els hi correspon.
Manifesta que no discuteix si la quantia és alta o baixa, o si s’han de posar més sancions, ni
l’actuació de la policia; és qüestió de la competència dels òrgans als qui els hi correspon exercir
les seves atribucions.
Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, dos abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA, i quatre vots en contra de CiU, s’aprova aquest acord.
---------------

4.- Resolució expedient sancionador 2015/0033646. PG 2016/42
Proposta de la Regidoria de Via Pública, Governació i Participació Ciutadana
Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0033646 iniciat a nom de A. M., L., amb DNI/CIF .../... per
presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
PG 2016/42
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 21/08/2015 20:20
Número de butlleta / Acta: 0000011202015
Agent denunciant: 1008
Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 30.3
Import sanció: 300,01 Euros
Lloc de la denúncia: .../...
Fet denunciat: No tenir el gos inscrit en el cens municipal o en el seu cas en el Registre
municipal de gossos potencialment perillosos.
Dades de la persona denunciada: A. M., L. .../...

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 30. 3 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No tenir el gos inscrit en el cens
municipal o en el seu cas en el Registre municipal de gossos potencialment perillosos.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom
de A. M., L. com a responsable d’una infracció de caràcter molt greu i l’Instructor va
formular la proposta de resolució.
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Fonaments de dret
1. L’article 30.3 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter molt greu el fet denunciat.
2. Correspon al ple de l’Ajuntament dictar les resolucions en els expedients sancionadors.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18
del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats
per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en
document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense
perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin
aportar els interessats.

La Comissió informativa general del 26 de gener va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb
l’expedient sancionador núm. 2015/0033646 iniciat a nom de A. M., L., amb DNI/CIF .../... per
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
SEGON.- Imposar la corresponent sanció per un import de 300,01€.
TERCER.- Notificar a l'interessat/da la present resolució.

Debat :
Pere Mas (CiU): es reitera en les manifestacions fetes en l’apartat anterior i demana un informe
al secretari en relació a la competència del ple en aquest assumpte.
-Secretari: a requeri ment de l’Alcalde manifesta que, tal i com s’ha dit en
alguna ocasió, els infor mes s’han de demanar amb l’antelació que la llei
preveu per tenir la seguretat j urídica adequada. També, fa constar que si no
s’ha manifestat és per no entrar en el debat polític que no li pertoca però, amb
les obser vacions que han fet anterior ment, recorda que les faltes greus i molt
greus corresponen al ple de la corporació i les lleus a l’Alcalde, d’acord amb
la nor mati va en matèri a de gossos perillosos.
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Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, dos abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA, i quatre vots en contra de CiU, s’aprova aquest acord.
---------------

5.- Aprovació creació, modificació i supressió fitxers dades de caràcter personal.
Exp. 2016/28
Proposta de l’Alcaldia
Identif icació Expedient: Creació, modificació i supressió fitxers dades de caràcter
personal
PG B 2016 /28 General 2016/46
Fets:
Atès que, mitjançant Provisió d’Alcaldia, es planteja la necessitat de crear/modificar/suprimir
un fitxer de personal al servei de l’entitat local, segons l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i es va requerir informe de
Secretaria sobre la Legislació aplicable.
Atès que la Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2016 va acordar la contractació de
consultoria pel compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades a Objetivo Tarsys, S.L.
Realitzats els treballs d’acord amb la documentació que figura en l’expedient.
Realitzada la tramitació legalment establerta i atès l’Informe de Secretaria de data 20 de gener
de 2016.

Fonaments de dret:
La Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Els articles 6, 19 i 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.
Els articles 52 i següents del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació
aplicable, i el Ple de la Corporació procedeix a la seva aprovació, de conformitat amb l’article
20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
La Comissió informativa general del 26 de gener va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
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ACORD:
Primer.- Aprovar la creació dels fitxers que es detallen a l’Annex 1.
Segon.- Aprovar la supressió dels fitxers que es detallen a l’Annex 2.
Tercer.- Aprovar la creació de la Documentació de Seguretat de l’Ajuntament de Sils (detallada
a l’Annex 3), on hi consten les polítiques i procediments de seguretat aplicats per l’Ajuntament
per tal de garantir el compliment de la legislació de protecció de dades personals.
Quart.- Exposar al públic el present acord de forma reglamentària, als efectes de presentació
d’al·legacions durant el termini de 30 dies, amb l’advertiment que en cas que no se’n presentin,
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província de la disposició de creació i de l’annex que l’acompanya.
Cinquè.- Procedir a la inscripció en el Registre General de Fitxers, depenent de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, de la creació i
supressió dels fitxers relacionats en els punts primer i segon de la present resolució.
Sisè.- D’altra banda d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, s’informa que per tal de fer ús dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició
de les dades de qualsevol ciutadà, és necessari adreçar-se a l’Ajuntament de Sils i omplir el
formulari corresponent a l’atenció del Responsable de Fitxer.
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.
---------------

6.- Nova aprovació provisional de la proposta de modificació puntual del POUM a
l'àmbit del Golf, expedient IPU 2015/1.
Proposta de la regidoria de Règim Interior i Urbanisme.
Identificació de l’expedient : Sol·licitud d'aprovació de la proposta de modificació puntual del
POUM a l'àmbit del golf. IPU 2015/1. (nova aprovació provisional).
Fets :
En data 23 de juliol de 2015 per acord del Ple fou aprovada inicialment la proposta de
modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils a l’àmbit del Golf, que va ser
sotmesa a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona núm. 162 de data 21 d’agost de 2015, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 6954 de data 10 de setembre de 2015 i al Diari de Girona de data 19 d’agost
de 2015; així mateix, es va donar tràmit d’audiència als Ajuntaments limítrofs amb la
modificació proposada, sense haver-se formulat al·legacions.
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Simultàniament a la informació pública, es van sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua, a la
Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment i a l’Agència Estatal de Servituds
Aeronàutiques del Ministeri de Foment, els corresponents informes en l’àmbit de les seves
competències sectorials, havent-se rebut solament l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua
amb pronunciament favorable.
En data 5 de novembre de 2015 per acord del Ple fou aprovada provisionalment la proposta de
modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sils a l’àmbit del Golf.
En data 25 de novembre de 2015 es rebé informe de la Dirección General de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento, amb pronunciament favorable amb consideracions.
En data 18 de desembre de 2015 es rebé escrit de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento comunicant que no és necessària l’emissió d’informe preceptiu.
En data 22 de desembre de 2015 l’interessat rebé un requeriment municipal en el qual se li
instava a incorporar al document de modificació puntual del POUM les consideracions que es
posen de manifest a l’informe de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de
Fomento i un cop incorporades es presentés novament el document a l’Ajuntament.
En data 18 de gener de 2016 l’interessat presenta el nou document de modificació del POUM
amb les consideracions requerides.
En data 21 de gener de 2016 els Serveis Tècnics Municipals emeten informe.
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 26 de gener va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar provisionalment la proposta de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal de Sils a l’àmbit del Golf (nou text que incorpora les consideracions de l’informe de
la Dirección General de Aviación Civil).

9

Segon.- Elevar l'expedient diligenciat de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
de Sils a l’àmbit del Golf a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, amb la finalitat de
que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.

Debat :
Pere Mas (CiU): es reitera en els mateixos termes que s’ha pronunciat, en relació a aquest
assumpte, en altres ocasions.
Julio García (ERC-AM): diu que li sorprèn la posició del Sr. Pere Mas ja que aquest matí, en la
taula empresarial de la comarca, es mostra favorable en aquestes iniciatives per la reactivació i
increment de l’economia; en canvi, en aquest assumpte que pot generar activitat econòmica, la
seva posició és contrària.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): manifesta la seva disconformitat amb la pregunta
ja que no és el tema que figura a l’ordre del dia.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): li pregunta al Sr. Mas si vol contestar.
Pere Mas (CiU): respon afirmativament. Reitera la seva posició, tal i com va dir en campanya
electoral, per evitar especulacions, no recolzaran cap modificació del POUM en quant a
propostes residencials; només en temes de negoci, comerç, indústria no contaminant, etc. que
sigui adequat pel poble.
La zona del golf és una zona residencial i pot provocar un impacte visual, per aquest motiu
votaran en contra.
També, fa constar que sempre estarà al costat del comerç, empresaris i autònoms.
Julio García (ERC-AM): precisament en defensa dels empresaris i el petit comerç, és pel qual
aquest projecte ha de tirar endavant ja que crea llocs de treball i activitat econòmica. Per això,
reitera que li sorprèn aquesta posició que entén que és diferent quan està a l’ajuntament i al
Consell Comarcal de la Selva.
Pere Mas (CiU): recorda que hi ha noves formes de governar i es refereix a Barcelona, en com
han frenat l’activitat turística per garantir altres drets que té la ciutadania. Creu que s’ha
d’apostar per actuacions de caràcter sostenible.

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

7.- Moció d'IDS-MES-IdSELVA: municipi lliure del tràfic de dones i nenes. Exp.
2016/53

10

Identif icació Expedient: Moció d'IDS-MES-IdSELVA: municipi lliure del tràfic de
dones i infants
PG B 2016 /53 General 2016/81
Fets:
La prostitució és una forma d’explotació que hauria d’ésser abolida i no una professió que s’ha
de reglamentar perquè és una forma de violència de gènere extrema: «el que les dones
prostituïdes i homes tenen que suportar equival al que en altres contextos correspondria a la
definició acceptada d’abús sexual i violació reiterada. ¿El fet de que es pagui una quantitat de
diners pot transformar aquell abús en una «feina», al que se li vol donar el nom de "treball
sexual"?
Regular la prostitució legitima implícitament les relacions patriarcals: equival a acceptar un
model de relacions asimètriques entre homes i dones, establir i organitzar un sistema de
subordinació i dominació de les dones, anul·lant la labor de varis decennis per millorar la lluita
per la igualtat de les dones.
A legitimar-la es converteix en un suport del control patriarcal i de subjecció sexual de les
dones, amb un efecte negatiu no solament sobre les dones i les nenes que estan en la prostitució,
sinó sobre el conjunt de les dones como a grup, ja que la prostitució confirma i consolida les
definicions patriarcals de les dones, la funció de la qual seria la d’estar al servei sexual dels
homes.
Si reglamentem la prostitució, integrant-la en l’economia de mercat, estem dient que això és una
alternativa acceptable per les dones i, per tant, si és acceptable, no és necessari remoure les
causes, ni les condicions socials que possibiliten i determinen a les dones a ser prostituïdes. A
través d’aquest procés, es reforça la normalització de la prostitució como una «opció per les
pobres».
Si convertim aquesta violència en una professió como una altra qualsevol per les dones. ¿Com
podrem educar per la igualtat en una societat on les nenes sabran que el seu futur pot ser
prostitutes, veient a altres exhibir-se en aparadors a l’estil del barri vermell d’Holanda, i els nois
sabran que poden utilitzar-les pel seu gaudir sexual si tenen els suficients diners per pagar per
això?
En una societat que reguli la prostitució estem socialitzant a nens i nenes en valors clarament
diferenciats: Als nens, en que ells com a homes, podran comprar, pagar per utilitzar, el cos,
l’atenció, el temps… de les dones. I a les nenes, en que elles com a dones, poden estar al servei
dels homes. Potser no elles personalment o directament, però si les dones, moltes dones. Si es
regula la prostitució, educar en la igualtat en les nostres ciutats serà impossible.
Per això compartim i defensem clarament l’ambiciosa postura del moviment abolicionista que
busca anar a l’arrel d’un problema que afecta als drets humans. Drets que en tant que essencials
estan fóra de discussió: els de tota persona a no ser abusada ni utilitzada sexualment, ni de
forma gratuïta ni a canvi de cap compensació econòmica. D’aquí que el focus hàgim de dirigirlo a les persones que demanden, la clientela, els prostituïdors. Perquè sense demanda, l’oferta
desapareix.
Estem immersos no solament en una lluita econòmica, sinó també en una lluita ideològica, de
valors i en una lluita per construir una altra subjectivitat i una altra consciència social. Si volem
construir realment una societat en igualtat hem de centrar les mesures en l’eradicació de la
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demanda, a través de la denuncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del
proxeneta: Suècia penalitza als homes que compren a dones o nens amb fins de comerç sexual,
amb penes de presó de fins 6 mesos o multa, perquè tipifica aquest delicte com «violència
remunerada». En cap cas es dirigeix contra les dones prostituïdes, ni pretén la seva penalització
o sanció perquè la prostitució es considerada como un aspecte de la violència masculina contra
dones, nenes i nens.
Canviar el destí de les dones i homes que estan en la prostitució passa per plantejar un sistema
econòmic just i sostenible que incorpori en igualtat a ambos sexes. Canviar el seu destí passa
por perseguir a les màfies i no afavorir la seva instal·lació en el nostre país amb lleis
permissives i amb models econòmics basats en el maó o en “Eurovegas” en les nostres ciutats.
Canviar el seu destí passa per transformar la mentalitat d’aquells homes, no solament amb
multes que els hi treguin les ganes sinó amb una educació que obligui als mitjans a canviar la
imatge de la dona com objecte sexual i als homes a coresponsabilitzar-se emocional i vitalment.
Canviar el seu destí passa per que els drets de les dones deixin de ser drets de segona i passin a
formar part de veritat dels drets humans.
Es diu que la prostitució sempre ha existit, diuen. També les guerres, la tortura, la esclavitud
infantil, la mort de milers de persones per gana. Però això no és prova de legitimitat ni validesa.
Tenim el deure d’imaginar un món sense prostitució, el mateix que hem après a imaginar un
món sense esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidi ni mutilació
d’òrgans genitals femenins. Només així podrem mantenir una coherència entre els nostres
discursos d’igualtat en la societat i en l’educació i les pràctiques reals que mantenim i
fomentem.
Per això el nostre municipi ha implicar-se activament, avui més que mai, en aquesta lluita per la
igualtat d’homes i dones apostant per l’abolició de la prostitució començant aquest compromís
por unir-nos a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la
prostitució.

La Comissió informativa general del 26 de gener va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- El nostre ajuntament s’adhereix a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i
nens destinats a la prostitució.
Segon.- El nostre ajuntament dissenyarà una campanya per a sensibilitzar i convèncer a la
població de que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones,
visualitzant al denominat eufemísticament «client», sempre en l’anonimat i justificat
socialment, buscant des-legitimar social i públicament als prostituïdors, protagonistes, actors
responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere.
Tercer.- El nostre ajuntament exigirà al Govern Central i a la nostra Comunitat Autònoma que
s’apliqui realment la llei, perseguint el tràfic de dones i persones, i als proxenetes que estan
campant pels seus furs en los clubs y bordells de carretera que tothom coneix.
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1. En col·laboració amb l'Administració Central i Autonòmica el nostre Ajuntament
centrarà l'acció en l'eradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i
penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta, exigint al Govern Central que estableixi
de forma urgent una normativa que penalitzi, com a Suècia, als homes que compren a dones
amb finalitats de comerç sexual, amb penes de presó de fins a 6 mesos i multa.
2. El nostre Ajuntament, seguint l'exemple de la normativa sueca es compromet a remoure
els obstacles que dirigeixin la seva acció contra les dones prostituïdes, proveirà de fons per
a serveis socials integrals que siguin dirigits a qualsevol prostituta que desitgi deixar
aquesta ocupació ajudant a les dones que abandonin la prostitució.
3. El nostre Ajuntament apostarà també per una intervenció preventiva de les causes enfront
de la repressora de les conseqüències, exigint al govern i a les administracions centrals i
autonòmiques eradicar la precarietat del mercat laboral i les condicions d'explotació que
en ell es viuen, que provoquen el que la prostitució sigui de vegades l'única alternativa per
poder pagar els deutes o mantenir a la família. En comptes de beneficiar-se dels impostos
recaptats de la indústria del sexe, exigirem al govern que embargui els béns de la “indústria
del sexe” i invertir-los en el futur de les dones que estan en la prostitució proporcionant
recursos econòmics i alternatives reals.
4. El nostre Ajuntament instarà al Govern Central i Autonòmic perquè estableixi normativa
que impedeixi que els mitjans de comunicació, tant impresos com a audiovisuals, es
lucrin amb l'explotació sexual de les dones oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat,
que suposen una forma de col·laborar amb la prostitució que controlen proxenetes i màfies i
una forma de col·laborar amb violència contra les dones.
5. Donar trasllat de la present Moció al Govern Central, al Govern de la Generalitat de
Catalunya i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat

Debat :
Pere Mas (CiU): manifesta que, no estant d’acord amb algunes de les afirmacions que es fan a la
moció, com el concepte de “prostitució” i altres plantejaments que exclusivament van dirigits a
les dones, sense tenir en compte als homes. També manifesta el seu desacord amb alguns dels
aspectes que contempla la proposta encara que amb caràcter general, mostra la seva conformitat.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): estem acostumats a criminalitzar el gènere
masculí amb caràcter general i a vegades aquesta violència s’exerceix també des de l’altre
gènere.
Altre aspecte a significar és deixar constància que s’està parlant de tràfic de persones, no
solament de dones i infants.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): com a promotor d’aquesta proposta vol recordar que hi ha dos
tipus de models a Europa en relació a la prostitució: l’alemany i el suec.
En el model alemany la prostitució és una activitat reconeguda i que genera activitat econòmica;
aquest model ha contribuït a l’increment de persones prostituïdes.
El model suec és absolutista i no penalitza a la prostituta, sinó que penalitza als clients i
traficants i s’ha reduït sensiblement aquesta activitat.
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El motiu d’aquesta proposta és que hi hagi un canvi de tendència cap aquest últim model.
Recorda que més del 90% de la gent prostituïda són dones però assenyala que en diverses parts
de la proposta també es refereix a homes i dones i a persones en general, però no es pot oblidar
que la majoria són dones.
Pere Mas (CiU): diu que votaran a favor però reitera que no tot és explotació de forma genèrica.
Mª Mercè Pascual (IDS-MES-IdSELVA): diu que en aquests moments, des de la regidoria que
té encomanada, s’estan fent accions per ajudar a una dona prostituta que ho vol deixar.

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

8.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA: proposta alternativa pagament multes.
Exp. 2016/49
Veient l’exitosa iniciativa de diversos municipis envers les multes municipals, creiem oportú
presentar una proposta alternativa a aquests pagaments. Oferint així, la possibilitat d’assumir-les
en forma de servei a la comunitat. Per això proposem al ple els següents acords:
La Comissió informativa general del 26 de gener va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Instar al govern municipal per que elabori un avantprojecte d’ordenança reguladora
de prestacions personals en benefici de la comunitat com a mesures alternatives a sancions
econòmiques i altres.
Segon.- Els infractors podrien revertir a la societat la infracció comesa en forma de servei a la
comunitat.

Debat :
Pere Mas (CiU): manifesta el seu acord amb el plantejament de la proposta però avança que,
quan es faci la normativa es definiran, no estan d’acord a que en principi es pugui substituir una
multa a canvi de treball.
Si una persona no pot pagar, se l’ha d’ajudar però si una persona infringeix la llei, té que
assumir la sanció.
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Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): no està d’acord amb el que ha exposat el Sr. Mas
i creu que aquesta visió és molt mercantilista. Entén que la idea de substituir la sanció per
treballs a la comunitat és adequada.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): agraeix al grup de CAPGIREM SILS-CUP-PA la seva
voluntat de trobar un punt d’acord al canviar la proposta que havien presentat inicialment.
Manifesta que es podria obrir debat molt complex i interessant si l’alternativa a la infracció pot
ser el càstig o bé treballs alternatius.
Manifesta que té molta complexitat l’assumpte i espera que es pugui arribar a un acord entre tots
els grups municipals.
Mª José López Ruiz (IDS-MES-IdSELVA): recorda que en la Ordenança de convivència
ciutadana, actualment vigent, ja es planteja la substitució de danys i perjudicis ocasionats a
l’ajuntament per treballs a la comunitat, i el que ara es planteja no és més que una continuació al
que s’havia iniciat; valorant sobretot la convivència en el municipi.
També valoren positivament la nova proposta del grup del grup CAPGIREM, i esperen a arribar
a un acord amb un reglament que reguli aquests aspectes.

Votació :
Per unanimitat de tots els membres s’aprova aquest acord.
--------------9.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA: contractació agents interins cos policia local.
Exp. 2016/50
Identif icació Expedient: Moció contractació agents interins cos policia local
PG B 2016 /50 General 2016/77
Som conscients que la població del poble de Sils té una tendència alcista com s’ha pogut
demostrar els darrers anys. Amb aquest creixement demogràfic, el poble de Sils ha rebut un
gran número de nous residents que actualment cohabiten amb nosaltres. Malauradament ens
hem trobat amb la desafortunada situació en la qual han arribat un conjunt de persones, sobretot
a les zones residencials tals com Vallcanera i Les Comes, les quals porten a terme activitats que
van en contra de la convivència i de les bones maneres. Considerem que els controls duts a
terme per la Policia de Sils en el seu moment, varen ser insuficients en termes de continuació
d’aquests, essent conscients que els dos controls que es varen dur a terme foren molt
satisfactoris.
Tanmateix, hem començat a observar com aquests moviments migratoris també comencen a
afectar el mateix poble de Sils, on hi podem començar a trobar cada vegada més la presència
d’ocupes.
Hem de tenir en compte que aquest problema pot provocar un efecte crida que pot resultar ser
molt negatiu pel poble. Essent coneixedors d’això, creiem que el cos de la Policia Local de Sils
és el principal ens que hauria de vetllar per la seguretat dels conciutadans de Sils.
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Desafortunadament, ens trobem que el cos de la Policia Local de Sils no disposa de les
condicions òptimes de personal i logística per lluitar contra aquesta problemàtica. El fet més
preocupant és la de la manca d’efectius per torn, essent en la majoria dels casos només d’un
agent. Entenem que això resulta un pas enrere vers el que es pretén aconseguir, que és eradicar
els comportaments incívics del nostre poble. De la mateixa manera, l’agent pot trobar-se sol i
desemparat en situacions greus (donat que no només no té el reforç del seu company, sinó que
pot fallar-li també el reforç de la parella de Mossos d’Esquadra) i provocar així que el servei no
es dugui a terme de la manera més eficient possible.
A més, hem de tenir en compte que ara mateix ens trobem en una situació d’alerta terrorista
nivell 4. La proximitat de Sils amb la frontera francesa i el pas de la N-II per la població, fan
que Sils sigui, potencialment, zona de pas.
La Comissió informativa general del 26 de gener va dictaminar desfavorablement.
És per això que des de Capgirem Sils demanem que s’arribin als acords següents per millorar
les condicions de la Policia Local de Sils, ampliant la seva plantilla per tal de solucionar
problemàtiques tals com:

ACORD:
Primer.- Defugir de la situació més comuna, que és la de disposar d’un sol agent per torn.
Segon.- Cobrir de manera eficient el quadrant d’hores de personal que actualment no es pot dur
a terme per la manca d’operatius.
Tercer.- Evitar l’estrès que pot causar al Policia Local el fet de dur a terme un servei en solitari.
Quart.- Millorar la seguretat no només del conciutadà, sinó també del propi agent.
Cinquè.- Assegurar que els agents puguin dur a terme un bon servei.
Per tal de dur a terme aquest acords demanem:
Primer.- Que es convoquin les places d’interinatge necessàries, fent prèvia consulta al cos de la
Policia de Sils. Essent conscients de la limitació imposada pel Reial Decret-llei 20/2011, de 30
de desembre. L’Ajuntament de Sils s’ha d’emparar en el Decret 233/2002, de 25 de setembre,
article 31, secció 31.2 b) on diu textualment:
31.2 El interino sólo puede ser nombrado en los casos siguientes:
b) Por situacions urgentes debidamente motivadas.

-

El grup de CAPGIREM SILS-CUP-PA introdueix una
modificacions en la seva proposta que textualment diuen:

sèr ie

de
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“Observem els passos de l’Ajuntament pel que fa en matèria de seguretat com a poc eficaços i
insuficients per garantir la bona convivència dels silencs i silenques. Concebem la manca
d’agents com un risc per ambdós subjectes, cossos municipals i silencs. Percebem un cert
desemparament, tant pel que fa al poc nombre d’agents al no generar el factor dissuassori
pertinent i per l’elevat nombre de negligències observades en els darrers temps, posant l’accent
en les zones més allunyades del municipi, els barris i els veïnats.
Considerem que els controls duts a terme per la policia municipal, en el seu moment varen ser
insuficients en termes de continuació d’aquests, essent conscients que els dos controls que es
varen dur a terme foren molt satisfactoris.
Hem de tenir en compte que aquest problema pot provocar un efecte crida que pot resultar ser
molt negatiu pel poble. Essent coneixedors d’això, creiem que el cos de la Policia Local de Sils
és el principal ens que hauria de vetllar per la seguretat dels conciutadans de Sils.
Desafortunadament, ens trobem que el cos de la Policia Local de Sils no disposa de les
condicions òptimes de personal i logística per lluitar contra aquesta problemàtica. El fet més
preocupant és la de la manca d’efectius per torn, essent en la majoria dels casos només d’un
agent. Entenem que això resulta un pas enrere vers el que es pretén aconseguir, que és eradicar
els comportaments incívics del nostre poble. De la mateixa manera, l’agent pot trobar-se sol i
desemparat en situacions greus (donat que no només no té el reforç del seu company, sinó que
pot fallar-li també el reforç de la parella de Mossos d’Esquadra) i provocar així que el servei no
es dugui a terme de la manera més eficient possible.
A més, hem de tenir en compte que ara mateix ens trobem en una situació d’alerta terrorista
nivell 4. La proximitat de Sils amb la frontera francesa i el pas de la N-II per la població, fan
que Sils sigui, potencialment, zona de pas.
La Comissió informativa general del 26 de gener va dictaminar desfavorablement.
És per això que des de Capgirem Sils demanem que s’arribin als acords següents per millorar
les condicions de la Policia Local de Sils, ampliant la seva plantilla per tal de solucionar
problemàtiques tals com:
ACORD:
Primer.- Defugir de la situació més comuna, que és la de disposar d’un sol agent per torn.
Segon.- Cobrir de manera eficient el quadrant d’hores de personal que actualment no es pot dur
a terme per la manca d’operatius.
Tercer.- Evitar l’estrès que pot causar al Policia Local el fet de dur a terme un servei en solitari.
Quart.- Millorar la seguretat no només del conciutadà, sinó també del propi agent.
Cinquè.- Assegurar que els agents puguin dur a terme un bon servei.
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Sisè.- Que s’estableixin i es concretin les temporades que es durà a terme aquest interinatge. A
tall d’exemple: vacances, baixes, temporades d’estiu...
Per tal de dur a terme aquest acords demanem:
Primer.- Que es convoquin les places d’interinatge necessàries, fent prèvia consulta al cos de la
Policia de Sils. Essent conscients de la limitació imposada pel Reial Decret-llei 20/2011, de 30
de desembre. L’Ajuntament de Sils s’ha d’emparar en el Decret 233/2002, de 25 de setembre,
article 31, secció 31.2 b) on diu textualment:
31.2 El interino sólo puede ser nombrado en los casos siguientes:
b) Por situacions urgentes debidamente motivadas.”

Debat:
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): la moció es presenta per fer palès la manca
d’efectius a la policia local i ara es veu agreujada per l’incivisme, tràfic de drogues, etc.;
sobretot ha empitjorat aquest últim any.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): agraeix que s’hagi modificat parcialment la proposta
presentada i debatuda en la Comissió informativa general però entén que continua havent un
problema de fons, al marge d’errors en la part expositiva ja que no s’han efectuat dos controls,
sinó que s’han efectuat més. Reconeix públicament la bona feina feta per la policia local, posa
de manifest la bona entesa de la policia local i els mossos d’esquadra a efectes de coordinació i
valora molt positivament la col·laboració ciutadana; en especial als presidents de les Comes i
Vallcanera, amb els que manté reunions periòdiques per recollir suggeriments i propostes.
També, recorda que hi ha un acord de govern entre IDS-MES-IdSELVA, ERC-AM i ICVEUiA-E, en el que diu textualment:
-“S’augmentarà la plantilla quan sigui possible legalment”, compromís que reitera.
En el pressupost del 2016 està recollida la proposta que actualment fa el grup municipal de la
CUP. Per tant, tal i com va posar de manifest en la Comissió informativa general, demana que
retirin la proposta ja que la part expositiva és desafortunada i la part dispositiva ja esta prevista
la seva execució.
Mª José López Ruiz (IDS-MES-IdSELVA): tal i com ha manifestat el Sr. Miralles, agraeix la
feina feta i col·laboració de la policia local, mossos d’esquadra i ciutadania.
Reitera que en el pressupost d’enguany es preveu contractar un policia i agraeix al grup
CAPGIREM SILS-CUP-PA que hagin retirat alguns dels arguments que es van plantejar en la
seva proposta, catalogant-los d’ofensius i manifestant que el mal ja està fet perquè han estat
publicats en les xarxes socials.
Rebutja la visió centralista del municipi i el desconeixement del veïnatge; també posa de
manifest que s’informin on es produeixen els actes de criminalitat i potser quedaran sorpresos.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): disposa d’un informe jurídic sobre la possibilitat
de contractar personal laboral temporal, realitzat al 2012 per la Diputació de Barcelona, del qual
llegeix les conclusions, en el que manifesta que efectivament es pot contractar aquest tipus de
personal.
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Demana saber on s’han produït el controls, el número d’aquests i els més greus, i també vol
saber la quantia i la partida on està recollida aquesta previsió d’increment de personal.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): qualifica d’enverinat l’agraïment de la regidora
Mª José López. Diu que en cap moment ha estat la intenció de discriminar a ningú; en tot cas la
interpretació del text no ha sigut l’adequada i la seva intenció anava dirigida a posar de manifest
unes mancances; sobretot a persones desprotegides.
El que si reitera és que cal posar èmfasis en aquestes zones més desprotegides perquè estan
allunyades del centre de la població.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): diu que el contingut de l’acord dels membres que composen el
govern no és d’augmentar la plantilla, sinó la contractació i quan legalment sigui possible, es
farà. Pel que respecte a la contractació de personal interí, que és el que es recull en la moció de
CAPGIREM SILS-CUP-PA, tal i com s’ha dit en la comissió informativa general, en el moment
que es conegui la liquidació del pressupost del 2015, que serà properament, es contractarà a un
policia pels arguments de necessitat i prioritat d’un servei essencial com aquest.

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.
-----------------10.- Precs i preguntes
CAPGIREM SILS-CUP-PA:
Albert Rossell:
-Demana que en l’extracte d’acords del Quadern figurin també els acords de les mocions
presentades pels diferents grups municipals.
-Respecte a la via verda, reitera que dificulta l’accessibilitat tant a persones amb mobilitat
reduïda com també a ciclistes; pregunta quines solucions es preveuen. Pressumeix que la
resposta continuarà essent que aquest no és un pas per bicicletes però cal tenir en compte de que
és una via important de comunicació de Sils a Vallcanera.
-Pregunta si es té alguna informació més en relació a la construcció de la rotonda de
Mallorquines.
-Referent al ROM, agraeix redacció d’aquest document i fa un prec per aconseguir un consens
entre entitats, partits polítics i ciutadania.
-Demana que es publiquin les actes de les Juntes de govern local a la web i reiteren que aquesta
és poc intuïtiva i cal millorar-la a l’igual que la web de les pistes de pàdel, que no funciona amb
telèfon mòbil.
-El servei de recollida d’escombraries continua sense funcionar, és ineficaç i manquen
contenidors de rebuig.
-Es transcriu literalment el prec següent:
“Exposem:
19

Fa mig any, el darrer Ple Ordinari de 23 de juliol, es va aprovar la moció presentada pels
grups municipals d’ERC i IDS-MES on s’aprovava la col·locació d’una bandera estelada al
nostre municipi, en concret s’autoritzava la plantada d’un màstil a la rotonda confluència amb
la C-63 amb el Carrer Països Catalans. Així també ens hi vam sumar els grups a l’oposició.
Preguntem:
-

On és el màstil?
Consideren que només la ANC és l’únic òrgan competent? Cal tenir en compte que a la
moció no es citava cap membre de la societat civil en concret.
Quin dia es s’apuntalarà el màstil

Prec:
-

-

Ens oferim voluntaris per l’hissament, ho proposem com a agrupació municipal però
també a títol individual, cercarem el suport d’entitats, grups municipals i veïns que s’hi
vulguin afegir.
Demanem per aquest motiu la col·locació del màstil a la rotonda confluència amb la C63 amb el Carrer Països Catalans o una altra alternativa.
Agrairem tenir una resposta abans o el mateix dia del proper Ple Ordinari.
En cas de no obtenir cap resposta satisfactòria ens veurem obligats de nou a presentarho en forma de Moció, gastant així temps i recursos que podrien ser benvinguts en
d’altres temàtiques. I allargant la inoperància de l’Ajuntament en aquest assumpte.

Aquest prec cerca una resposta clara dels grups promotors de la moció aprovada, per
aquest motiu agrairem tenir una resposta per escrit abans de la celebració del Ple Ordinari, ja
que hem observat que durant el torn de precs i preguntes plenaris no se’ns ha donat mai cap
resposta efectiva ni satisfactòria.
Creiem que és de compromís tant per la institució com pels veïns, complir amb el que es va
aprovar per ple, al igual que creiem que és de justícia evidenciar la suma del nostre municipi a
un projecte engrescador, la construcció d’una República.”
CiU:
Carles Taberner (CiU):
-El servei de biblioteca que actualment es presta ha patit un canvi d’horari i dilluns no es presta
el servei, pregunta les raons d’aquest canvi.
-Fa un agraïment a l’equip de govern per haver engegat un taller sobre desfibril·ladors malgrat
haver rebutjat la moció de CiU.
-Sobre els vídeos dels plens, quina és la sistemàtica respecte al temps que romandran a la xarxa i
com està plantejat l’arxiu i disposició.

Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): en resposta a les preguntes sobre el ROM, diu que recentment
s’ha acabat un primer contacte amb tots els partits polítics de Sils i entitats que han volgut
assistir; ara s’obre una altra fase per sistematitzar aquestes aportacions, es valoraran i s’iniciarà
un nou procés.
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Julio García (ERC-AM): en resposta al tema de l’estelada i en concret a les preguntes
formulades pel grup CAPGIREM SILS-CUP-PA, diu que cal remetre’s a l’acord del ple de
l’ajuntament que també va ser recolzat per CAPGIREM SILS-CUP-PA que textualment diu:
“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.”
Aquest acord dóna resposta a les preguntes formulades; per tant, tant el màstil com l’estelada,
d’acord amb la resolució municipal, és l’ANC i altres associacions que es vulguin afegir, els
encarregats de portar a terme aquestes accions. Són els que han d’assumir el protagonisme; no
és l’ajuntament el que ha d’instal·lar el màstil i assumeixi el seu cost. Entén com a responsable
polític municipal, no pot acceptar que l’ajuntament faci despesa de diners públics per una
actuació que hi ha gent que està a favor i en contra.
Entén que aquesta pregunta s’hauria d’adreçar a qui toca i aquesta iniciativa compta amb el
recolzament d’ERC-AM i la seva pròpia persona aportant econòmicament el que pugui però
d’una forma privada.
Reitera que aquesta iniciativa es va traslladar a la societat civil, precisament per fugir
d’interessos partidaris.
Sobre la biblioteca, de forma provisional, s’ha establert aquest horari per raons de servei i de
conciliació laboral i familiar de la nova bibliotecària que després de les oposicions ha estat
contractada.
En relació als vídeos dels plens, es pengen a Youtube però també estan assegurats per l’empresa
en els seus arxius i en DVD a l’ajuntament.
Mª Dolores Jurado (IDS-MES-IdSELVA):
-Referent al tema de l’accessibilitat en el pont de les vies verdes és de difícil resolució però
s’estan estudiant alternatives.
-Sobre la recollida d’escombraries, senyala que s’ha alterat el dia de recollida amb la qual cosa
entén que es solucionarà el problema.
Mª Mercè Pascual (IDS-MES-IdSELVA): diu que properament es posaran en marxa nous tallers
sobre els desfibril·ladors a les escoles i a la llar.
Mª José López (IDS-MES-IdSELVA): en relació a la web, s’ha fet alguna modificació i ara
resulta més fàcil navegar.
J. Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA): diu que s’està fent la nova aplicació web del pàdel
i creu que la pròxima setmana pot funcionar adequadament i serà més àgil i moderna.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): pregunta si es pengen les actes de Junta de govern
local.
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-El secretari, a petició de l’Alcalde, infor ma que les actes de J unta de govern
local no són públiques i les actes es publicar an en extracte.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): diu que a resposta de la pregunta formulada pel
Sr. Juli Garcia, el seu grup s’ofereix com a voluntari en l’assumpte de l’estelada.
Demana respondre a algunes de les qüestions plantejades pel Sr. Juli Garcia.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): li recorda que això no és un debat i no accedeix a la seva
petició.
Manifesta que el grup de CiU, en l’últim ple ordinari, es va comprometre a demanar disculpes
públiques i rectificació per una afirmació que van fer sortir als diaris i altres mitjans de
comunicació, relativa a uns suposats increments del preu de l’aigua que no és certa, i sobre la
qual es va donar tota la informació i demostrar per regidor d’Hisenda i per informes dels tècnics
municipals on quedava reflectit que no era cert els increments que s’havien publicat. Després de
dos mesos encara no s’ha produït cap rectificació pública, cal assumir els compromisos per una
qüestió de credibilitat.
-----------------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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