ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2016/3
Caràcter :
Lloc :

31/03/2016
Data :
Horari : de 19:30 a 21:25 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
Teresa Martorell Martí

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

Secretari
Interventora

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

1. ACTA
Es sotmet a votació els esborranys de les actes de les sessions anteriors dels dies 28/01/2016 i
3/3/2016, resultant aprovades 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’alcadia a
través de les diferents regidories són les següents:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunió amb acció natura per programar i coordinar les cremes controlades a l’Estany.
Reunió amb Delegat govern pel tractament dels pisos ocupats.
Assistència Consell Alcaldes.
Coordinació amb el tècnic d’esports per programar activitats gimnàs, desenvolupament
cursos de pàdel, celebració del MIC 16.
Reunions amb entitats esportives pel tema d’ajuts socials a la pràctica de l’esport.
Reunions amb l’àrea econòmica per confeccionar la liquidació del pressupost, PEF, etc.
Trobada amb els tècnics comarcals, coordinadora de Serveis Socials del Consell
Comarcal de la Selva i els tècnics de la Generalitat per visitar l’espai on es dur a terme
el projecte del PDC a les urbanitzacions i organitzar una reunió amb les Associacions de
veïns per presentar el projecte 2016.
Trobada amb el nou Conseller comarcal de Joventut per fer la seva presentació
juntament amb el tècnic de joventut del Consell Comarcal de la Selva i el tècnic
municipal.
Organitzar i assistir als diferents tallers formatius dels desfibril·ladors que s’han dut a
terme al municipi.
Assistir a la trobada de delegats de sang de la comarca de la Selva que es va dur a terme
a Sils.
Organitzar i assistir a l’acte del Dia Internacional de la Dona a la Laguna..
Assistir a la taula de regidors de joventut al Consell Comarcal de la Selva per treballar
conjuntament i presentar les necessitats municipals i comarcals.
Assistència a la jornada CILMA al Centre de Cultura de Girona.
Assistència a la Jornada de Medi Ambient al Consell Comarcal de la Selva.
Assistència a la Jornada d’Energia al Consell comarcal de la Selva.
Assistència a la Jornada de Gestió de residus al Consell Comarcal de la Selva.
Assistència i participació a la creació de la Taula Empresarial de Sils.
Reunió Junta Local Seguretat amb mossos i policia local per traspàs informació.
Reunió amb les associacions de veïns per fer valoració trimestral de la seguretat a la
nostra vila.
Coordinació amb Policia Local i Protecció Civil acte Carnestoltes.
Coordinació amb tècnic i Comissió de Festes per a preparar Exposició de Flors, St.
Isidre i St. Ponç
Reunió amb responsable Scolarest , equip directiu i docent Llar Infants per valorar
servei de menjador.
Assistència i participació al Consell Escolar de La Quitxalla
Coordinació amb el tècnic per a elaborar programació de formació
Participació a la Taula Rodona Jornada de Portes Obertes del SES.
Trobada equip docent local per a coordinar Projecte Transelva d’Escoles Verdes.

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

Entrega premis a comerciants aparadors nadalencs.
Acte de reconeixement de 50 anys de Càritas i 10 anys d’Ecosol a l’Auditori de Girona.
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•
•
•

Acte inauguració i cloenda del MIC 2016 en representació del municipi.
Assistència a portes obertes al SES i a l’escola Jacint Verdaguer.
Recepció peregrins camí de St. Jaume.

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 del nomenament de personal funcionari interí. Exp. 2016/161
2.e) Es dóna compte de la liquidació de l’exercici 2015, en compliment de l’establert en l’article
193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals i l’article 90.2 del Reial Decret 500/1990 i que resumida queda així :
IMPORTS

ANY

2015
1. (+) Fons líquids

1.396.252,24

2. (+) Drets pendents

1.925.548,81

de cobrament
(+)

del

Pressupost

876.540,74

Pressupostos

1.047.844,31

corrent
(+)

de

tancats
(+)

d'operacions

no

1.163,76

pressupostàries
3.

(-)

Obligacions

801.121,85

pendents de pagament
(+)

del

Pressupost

277.779,41

Pressupostos

17.422,95

corrent
(+)

de

tancats
(+)

d'operacions

no

505.919,49

pressupostàries
4.

(+)

Partides

0,00

pendents d’aplicació
(-) cobraments realitzats
pendents

d’aplicació

definitiva

0,00

(+) pagaments realitzats
pendents
definitiva
I.

Romanent

de

d’aplicació
0,00
2.520.679,20

tresoreria total (1 + 2
– 3+4)
II. Saldos de dubtós

581.871,35

cobrament
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III.

Excés

de

61.178,74

de

1.877.629,11

finançament afectat
IV.

Romanent

tresoreria

per

a

despeses generals (I II - III)

2.f) Es dóna compte de la modificació pressupostària per incorporació de romanents, Exp
1/2016, aprovat per Decret de l’Alcaldia de data 26/02/2016.
--------------COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

3.- Aprovació Pla Pressupostari a mig termini període 2017-2019 - Expd. 2016/239
Identificació de l’expedient: Aprovació Pla Pressupostari a mig termini período 2017-2019
P.G.: 2016/239

Fets:
- El Ple de l’Ajuntament en data 17 de desembre de 2015 va aprovar el pressupost per a 2016.
- L’article 29 LOEPSF estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla
pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i
mitjançant el qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius
d’estabilitat pressupostària i de deute pública.
- El marc pressupostari si no es va incloure en l’aprovació del pressupost de 2016, s’ha
d’aprovar abans del 15 de març de 2016.
Fonaments de dret:
- Article 29 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
- Article 6 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per les quals es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

La Comissió informativa general del 29 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
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Primer.- Aprovar el pla pressupostari (2017-2019) que garanteix una programació coherent
amb els objectius d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera:
ESTAT D'INGRESSOS
ANY 2016
ANY 2017
ANY 2018
ANY 2019
(Estimació dels drets (Estimació de les
(Estimació de les (Estimació de les
reconeguts nets)
previsions inicials) previsions inicials) previsions inicials)
Capítols 1 i 2. Impostos directes i indirectes
2.196.000,00
2.242.399,00
2.314.837,00
2.380.121,00
Impost sobre béns immobles
1.517.000,00
1.552.399,00
1.612.937,00
1.670.121,00
Impost sobre activitats econòmiques
210.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
339.000,00
345.000,00
351.900,00
360.000,00
Impost sobre increment valor terrenys
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
Impost sobre construccions, inst. i obres
60.000,00
65.000,00
70.000,00
70.000,00
Cessió d'impostos de l'Estat
0,00
0,00
0,00
0,00
Ingressos de capitol I i II no inclosos anteriorment
0,00
0,00
0,00
0,00
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
915.725,00
920.000,00
930.000,00
950.000,00
Capítol 4. Transferències corrents
1.377.348,30
1.414.760,00
1.453.510,00
1.493.265,00
Participació tributs de l'Estat
1.092.000,00
1.124.760,00
1.158.510,00
1.193.265,00
Resta de transferències corrents (resta cap. 4)
285.348,30
290.000,00
295.000,00
300.000,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials
60.260,38
61.000,00
61.000,00
61.000,00
TOTAL INGRESSOS CORRENTS
4.549.333,68
4.638.159,00
4.759.347,00
4.884.386,00
A) DETALL D'INGRESSOS CORRENTS

B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL
Capítol 6. Alienació d'inversions
Capítol 7. Transferències de capital
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

C) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS
Capítol 8. Ingressos per actius financers
Capítol 9. Ingressos per passius financers
TOTAL INGRESSOS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

ANY 2016
ANY 2017
ANY 2018
ANY 2019
(Estimació dels drets (Estimació de les
(Estimació de les (Estimació de les
reconeguts nets)
previsions inicials) previsions inicials) previsions inicials)
0,00
0,00
0,00
0,00
51.663,85
62.455,00
62.455,00
62.455,00
51.663,85
62.455,00
62.455,00
62.455,00
ANY 2016
ANY 2017
ANY 2018
ANY 2019
(Estimació dels drets (Estimació de les
(Estimació de les (Estimació de les
reconeguts nets)
previsions inicials) previsions inicials) previsions inicials)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.600.997,53
4.700.614,00
4.821.802,00
4.946.841,00

ESTAT DE DESPESES
A) DETALL DE LES DESPESES CORRENTS
Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Fons de contingència
TOTAL DESPESES CORRENTS

B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
TOTAL DESPESES DE CAPITAL

C) DETALL DE DESPESES FINANCERES
Capítol 8. Actius financers
Aportacions patrimonials
Altres despeses en actius financers
Capítol 9. Passius financers
TOTAL DESPESES FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
SALDOS I ALTRES MAGNITUDS
Saldos operacions corrents
Saldos operacions de capital
Saldos operacions no financeres
(+/-) ajustos pel càlcul de capacitat o necessitat
de finançament SEC-95
Capacitat o necessitat de finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
A llarg termini
Ràtio deute viu/Ingressos corrents

ANY 2016
ANY 2017
ANY 2018
ANY 2019
(Estimació dels drets (Estimació de les
(Estimació de les (Estimació de les
reconeguts nets)
previsions inicials) previsions inicials) previsions inicials)
1.638.637,58
1.655.025,00
1.671.575,00
1.688.291,00
2.046.168,90
2.091.185,00
2.145.556,00
2.201.340,00
35.220,89
32.000,00
30.000,00
27.000,00
374.502,25
382.741,00
392.692,00
402.902,00
5.000,00
8.000,00
10.000,00
10.000,00
4.099.529,62
4.168.951,00
4.249.823,00
4.329.533,00
ANY 2016
ANY 2017
ANY 2018
ANY 2019
(Estimació dels drets (Estimació de les
(Estimació de les (Estimació de les
reconeguts nets)
previsions inicials) previsions inicials) previsions inicials)
350.176,11
380.000,00
420.000,00
465.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.176,11
380.000,00
420.000,00
465.000,00
ANY 2016
ANY 2017
ANY 2018
ANY 2019
(Estimació dels drets (Estimació de les
(Estimació de les (Estimació de les
reconeguts nets)
previsions inicials) previsions inicials) previsions inicials)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.291,80
151.663,00
151.979,00
152.308,00
151.291,80
151.663,00
151.979,00
152.308,00
4.600.997,53
4.700.614,00
4.821.802,00
4.946.841,00
ANY 2016
449.804,06
-298.512,26
151.291,80

ANY 2017
469.208,00
-317.545,00
151.663,00

ANY 2018
509.524,00
-357.545,00
151.979,00

ANY 2019
554.853,00
-402.545,00
152.308,00

-104.522,52
46.769,28
990.252,55
0,00
990.252,55
21,77%

-105.000,00
46.663,00
838.589,67
0,00
838.589,67
18,08%

-105.000,00
46.979,00
686.611,07
0,00
686.611,07
14,43%

-105.000,00
47.308,00
534.304,06
0,00
534.304,06
10,94%
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SEGON.- Trametre aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

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

4.- Aprovació modificació pressupostària expedient 2/2016 amb càrrec a una part
del romanent de tresoreria de l'exercici 2015 - Exp. 2016/268
Identificació de l’expedient : Modificació pressupostària exp. 2/2016 amb càrrec a una part del
romanent de tresoreria de l’exercici 2015.
P.G.: 2016/268
Fets :
- Providència de l’Alcaldia de data 17 de març de 2016 proposant la concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de
l’exercici 2015.
- Informe de Secretaria de data 18 de març de 2016 sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
- En data 21 de març de 2016 s’emet informe de la interventora que informa
favorablement.
Fonaments de dret :
- Els articles 169, 170, 172 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. De 20 d’abril, pel que es desenvolupa el
capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
local, en matèria de pressupostos.
- Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- L’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
- El reglament de la Unió europea nº 2223/96 relatiu al sistema europeu de comptes
nacionals i regionals (SEC-95).
- L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.
- Resolució del 14 de setembre de 2009, de la Direcció general de coordinació financera
amb les comunitats autònomes i amb les entitats locals, pel que es dicten les mesures
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pel desenvolupament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
-

Capítol III de les Bases del Pressupost per a 2016.

La Comissió informativa general del 29 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 2/2016, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplements de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria de
l’exercici 2015, d’acord amb el següent detall:
Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses
Descripció

Consignació

Crèdit

inicial

extraordinari

0,00

7.412,11

Total

2016 02 920 12000

Retribucions bàsiques

7.412,11

2016 09 171 62501

Mobiliari urbà: Parcs i jardins

0,00

25.000,00

25.000,00

TOTAL DESPESES

0,00

32.412,11

32.412,11

T O T A L S DESPESES

0,00

32.412,11

32.412,11

Suplements de crèdit en aplicacions de despeses
Aplicació

Descripció

pressupostària

Consignació

Suplement de

inicial

crèdit

Total

2016 04 132 12004

Retribucions bàsiques

75.704,58

4.991,91

80.696,49

2016 04 132 12100

Complement de destí

44.492,86

2.632,42

47.125,28

2016 04 132 12101

Complement específic

106.039,97

5.496,82

111.536,79

2016 01 920 12100

Complement destí

45.394,02

4.121,25

49.515,27

2016 01 920 12101

Complement específic

116.382,77

12.197,65

128.580,42

2016 03 342 60900

Tancament accés

7.865,00

635,00

8.500,00

Desenvolupament PAES

6.000,00

12.000,00

18.000,00

Redacció de projectes

4.000,00

4.500,00

8.500,00

Barceloneta fins vestidors
2016 08 425 62300
2016 02 920 64000

TOTAL DESPESES

405.879,20

46.575,05

452.454,25

TOTALS DESPESES

405.879,20

78.987,16

484.866,36

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les.
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Tercer.- Aquesta modificació pressupostària, definitivament aprovada, es publicarà en el
butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació.
Quart.- Trametre una còpia de l’expedient al Departament de la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d’Hisenda.
-El Regidor d’Hisenda incorpora una esmena en la proposta relativa a l’adquisició d’un local
cultural per usos múltiples, restant la proposta com segueix:
“Fets :
- Providència de l’Alcaldia de data 17 de març de 2016 proposant la concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de
l’exercici 2015.
- Informe de Secretaria de data 18 de març de 2016 sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
- En data 21 de març de 2016 s’emet informe de la interventora que informa
favorablement.
Fonaments de dret :
- Els articles 169, 170, 172 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. De 20 d’abril, pel que es desenvolupa el
capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
local, en matèria de pressupostos.
- Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- L’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
- El reglament de la Unió europea nº 2223/96 relatiu al sistema europeu de comptes
nacionals i regionals (SEC-95).
- L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.
- Resolució del 14 de setembre de 2009, de la Direcció general de coordinació financera
amb les comunitats autònomes i amb les entitats locals, pel que es dicten les mesures
pel desenvolupament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
-

Capítol III de les Bases del Pressupost per a 2016.

La Comissió informativa general del 29 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 2/2016, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplements de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria
de l’exercici 2015, d’acord amb el següent detall:

Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses
Descripció
2016 02 920 12000
2016 09 171 62501
2016 07 334 62200

Retribucions bàsiques
Mobiliari urbà: Parcs i jardins
Adquisició edifici equipaments
culturals usos múltiples
TOTAL DESPESES
T O T A L S DESPESES

Consignació
inicial
0,00
0,00
0,00

Crèdit
extraordinari
7.412,11
25.000,00
180.000,00

Total
7.412,11
25.000,00
180.000,00

0,00
0,00

212.412,11
212.412,11

212.412,11
212.412,11

Suplements de crèdit en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària
2016 04 132 12004
2016 04 132 12100
2016 04 132 12101
2016 01 920 12100
2016 01 920 12101
2016 03 342 60900
2016 08 425 62300
2016 02 920 64000

Descripció
Retribucions bàsiques
Complement de destí
Complement específic
Complement destí
Complement específic
Tancament accés
Barceloneta fins vestidors
Desenvolupament PAES
Redacció de projectes
TOTAL DESPESES
TOTALS DESPESES

Consignació
inicial
75.704,58
44.492,86
106.039,97
45.394,02
116.382,77
7.865,00

Suplement de
crèdit
4.991,91
2.632,42
5.496,82
4.121,25
12.197,65
635,00

Total
80.696,49
47.125,28
111.536,79
49.515,27
128.580,42
8.500,00

6.000,00
4.000,00
405.879,20
405.879,20

12.000,00
4.500,00
46.575,05
258.987,16

18.000,00
8.500,00
452.454,25
664.866,36

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

Debat :
-A instàncies del Sr. Carles Taberner, el regidor d’Hisenda i esports, Juan Andrés Arredondo, fa
una descripció detallada de les diferents partides que cal modificar pressupostàriament,
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principalment pel que fa a retribucions de personal funcionari interí, amb la incorporació d’un
tècnic de l’administració general i un agent de policia.
L’altre partida amb rellevància correspon a l’adquisició d’un local cultural per usos múltiples.

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

5.- Aprovació Pla Econòmic Financer 2016-2017 - Exped. 2016/274
Identificació de l’expedient : Aprovació Pla Econòmic Financer 2016-2017
P.G.: 2016/274
Fets :
- Memòria de l’Alcaldia de data 21 de març de 2016 posant de manifest l’aprovació d’un
Pla Econòmic i Financer.
- Informe d’intervenció de data 22 de març de 2016 posant de manifest els fets que han
portat l’elaboració del Pla Econòmic Financer.
Fonaments de dret :
-

L’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

-

Article 10 de l’ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre el procediment en matèria de
tutela financera dels ens locals.

La Comissió informativa general del 29 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar el Pla Econòmic Financer 2016-2017 que s’adjunta com annex a la present
proposta.
Segon.- Acreditar la seva aprovació davant el Departament d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant la tramesa a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor dels documents necessaris, establerts a l’ECF/138/2007, de 27 d’abril,
sobre procediment en matèria de tutela financera dels Ens Locals.
Tercer.- Comunicar i remetre el Pla Econòmic Financer al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, en el termini de 5 dies naturals des de la seva aprovació.
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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.- Aprovació inicial projecte variant camí accés al veïnat de VallcaneraSerramagra. Exp. 2015/937
Identificació de l’expedient : Sol·licitud de desviament del camí rural V-3 en la confluència
amb la carretera de Vallcanera.
Fets :
En data 15 de febrer de 2016, Francesc Vinyals i altres sota signants, presenten projecte tècnic i,
posteriorment, en data 17 de març de 2016 es presenta modificació del mateix; Variant del camí
d’accés al veïnat de Vallcanera-Serramagra del municipi de Sils.
En data 15 de març de 2016 l’Alcalde d’aquest Ajuntament va demanar informe als Serveis
Tècnics Municipals i a la secretaria municipal.
Els Serveis Tècnics i la secretaria municipal han emès els informes corresponents.
El projecte conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació amb la
necessitat d’infraestructures d’aquest municipi, el qual ha estat redactat d'acord amb la
normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i
l'explotació posterior de l'obra.
A l’empara d’allò que disposa l’art. 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública, la
tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de subjectar a les regles
establertes per la legislació de règim local i, s’ha de sotmetre simultàniament al tràmit
d’informació pública, notificació individual a les persones directament afectades, si escau,
segons disposa l’art. 31 de Decret 179/1995, de 13 de juny, i s’ha de donar audiència
El tràmit a seguir és el previst a l’article 37 del Decret 179/1995 de 13 de juny, Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per remissió de l’article 20.1 de la Llei 3/2007 de 4
de juliol, d’obra pública.

Fonaments de dret:
Articles 21 i 22 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
Articles 52, 53, 235 i 274 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
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Els articles 121 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Llei 3/2007, de 4 de Juliol, d’Obra Pública.

La Comissió informativa general del 29 de març va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de Variant del camí d’accés al veïnat de VallcaneraSerramagra del municipi de Sils, redactat per Gerard Estanyol i Guerrero, enginyer tècnic
d’obres públiques.
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública al BOP de Girona, al DOGC, a la pàgina web
i al tauló d’anuncis municipal per un termini de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de
la publicació de l’anunci; durant els quals, els interessats podran examinar i formular les
al·legacions que estimin pertinents.
Tercer.- L’acord inicial esdevindrà definitivament aprovat, si transcorregut aquest termini no
s’ha presentat cap reclamació, d’acord amb l’establert en l’article 38 del Decret 179/95 de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals.
Quart.- Les obres s’han d’executar sota la supervisió dels serveis tècnics municipals i en les
condicions assenyalades en el projecte, i d’acord amb el que es determina en el informe del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de data 12 de novembre de 2015.

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

7.- Adhesió tercera pròrroga acord marc subministrament energia elèctrica. Exp.
2010/847
Identif icació Expedient: Acord marc subministrament energia electrica
PG Am 2010 /847 General 2010/1114
Fets:
En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals de Catalunya
53

membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat
el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any,
des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit
es detallen:

Terme d´energia

Terme de potència
Euros/ kW i any

Preus (€/MWh)
P1

P2

P3

P1

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A)
152,356
177,553

Sublot 2 (2.1A)
86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)

150,938
183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

15,754249 9,452549 6,301700
35,517224
35,517224
21,893189
21,893189

En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el Consorci
Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del
contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja
tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:

Preus terme de Potència
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
3.1A
25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6.1
17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A

PRODUCTE
TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
P4
138,231 119,319 85,149 0,000

P5
0,000

P6
0,000
69,52
171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 0

En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord relativa a la
pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de
març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.
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En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord relativa a la
segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) de
l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals
de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016,
havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga i la cessió dels contracte a
l’ACM la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula
setena del PCAP.
En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a la tercera
pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre
de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar
la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.

Fonaments de dret:
Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.
Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en matèria de règim
local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.

La Comissió informativa general del 29 de març va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Que l’Ajuntament Sils s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del
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Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va des de l’1 d’abril de 2016 al 31
de desembre de 2016, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

115,002

96,809

69,217

141,560
163,494

85,352
125,265

144,809

65,076

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament
aplicables als consumidors finals de l’energia.
PREUS ENERGÍA (€/MWh)
T.A.

PRODUCTE

P1

P2

P3

3.1A

TP-DH3C

100,866

88,530

68,709

6.1

TP-DH6B

114,754

97,365

92,471

P4

P5

P6

-

-

-

78,696

75,889

64,956

Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens local a
efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució.
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona)
com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’electricitat.

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

8.- Recepció parcial de les obres de la urbanització King Park. Exp. 2015/491
Identificació de l’expedient : Sol·licitud de recepció de les obres de la urbanització King Park.
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Fets :
En data 18 de febrer de 2016 es va presentar sol·licitud pel Sr. Rafael Surós Rovira, en qualitat
de president de la Junta de Compensació de la urbanització King Park, per tal que l’Ajuntament
recepcioni definitivament la xarxa i servei d’abastament d’aigua potable, la xarxa de sanejament
i les instal·lacions d’enllumenat públic de la urbanització King Park de Sils.
En data 16 de març de 2016, es va emetre Informe de Secretaria en relació amb el procediment i
la Legislació aplicable, i en data 21 de març de 2016, es va emetre informe dels Serveis Tècnics
Municipals sobre la idoneïtat i adaptació de les obres al Projecte d’Urbanització aprovat en data
28 d’octubre de 1982, al projecte de modificació del projecte d’urbanització del sanejament de
la urbanització King Park aprovat en data 7 d’octubre de 2002, i al projecte “As Built” de la
urbanització King Park de data 28 de març de 2015.

Fonaments de Dret:
— L’article 131 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme.
— L’article 169 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
— L’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
— La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques de
Catalunya.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb l’establert a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local
La Comissió informativa general del 29 de març va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER. Acceptar la recepció parcial de la urbanització del polígon King Park, a instàncies
del Sr. Rafael Surós Rovira, president de la Junta de Compensació de la urbanització King Park.
Les instal·lacions que es recepcionen són: sanejament, abastament d’aigua potable i enllumenat
públic, que passaran a ser gestionades directament per l’Ajuntament a partir de l’1 d’abril de
2016, i prèvia acta de recepció.

SEGON. Aprovar el conveni subscrit per SOREA, Junta de Compensació King Park i
l’Ajuntament, que té per objecte regular les condicions i termes en què tindrà lloc la recepció
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per part de l’Ajuntament de Sils de les infraestructures afectes al Servei d’abastament d’aigua de
la urbanització King Park.

TERCER. Incorporar al patrimoni municipal els béns públics que es reben, amb la seva
corresponent anotació a l’inventari i en els documents comptables que corresponguin.

QUART. Facultar l’alcalde-president, Sr. Martí Nogué i Selva, tan àmpliament com en dret
sigui necessari, perquè en nom i representació d’aquest Ajuntament signi el conveni
corresponent i els documents necessaris per a l’execució de l’acord.

CINQUÈ. Notificar al sol·licitant aquesta resolució, i convocar-lo el dia 1 d’abril per
formalitzar l’Acta de recepció parcial de les obres d’urbanització.
Debat:
Pere Mas (CiU): pregunta si les obres que manquen per executar a King Park són les d’asfaltat i,
si és així, si es recepcionarà la totalitat de les obres una vegada s’executin.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): com no pot ser d’una altra manera, una vegada es realitzin les
obres, l’ajuntament recepcionarà la totalitat de les obres d’urbanització.

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

9.- Resolució recurs reposició contra acord de ple de data 17.12.15, A.J. RUZ S.L.
Exp. 2015/21
Identif icació
sancionador)

Expedi ent:

Resolució contracte de serveis A.J. RUZ (Expedient

PG Am 2015 /21 General 2015/24
Fets:
En data 17 de desembre de 2015 el Ple de l’ajuntament adopta l’acord d’imposició de sanció a
l’entitat mercantil A.J. RUZ, S.L., com a responsable d’una infracció comesa amb caràcter molt
greu, tipificada en la clàusula 26ª del plec de condicions del contracte del Servei de recollida de
diverses fraccions de residus municipals, neteja viària i altres serveis complementaris, subscrit
amb l’Ajuntament de Sils, per l’incompliment de les obligacions laborals, de seguretat social i/o
riscos laborals del seu personal.
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En data 4 de març de 2016 i Registre general d’entrada número 2016/823, es dona trasllat del
informe elaborat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva en relació al recurs de
reposició presentat contra l’acord plenari del 17 de desembre de 2016:
“En data 10 de desembre de 2015 es va donar trasllat a l’òrgan sancionador de l’informe
proposta efectuat per l’instructor que subscriu, en relació amb l’expedient sancionador núm.
2015/568 iniciat a l’entitat mercantil A.J. RUZ, S.L per una infracció del Plec de clàusules
jurídic administratives i econòmiques particulars reguladores del contracte del Servei de
recollida de diverses fraccions de residus municipals, neteja viària i altres serveis
complementaris.
El Ple de l’Ajuntament de Sils, com a òrgan competent per a la imposició de la sanció, va
adoptar un acord d’imposició d’una sanció d’import 3.001 euros a aquesta entitat mercantil,
com a responsable d’una infracció molt greu tipificada a la clàusula XXVI punt 3, apartat A.3
“Incompliment de les obligacions laborals, de seguretat social i/o riscos laborals del seu
personal” del Plec de clàusules jurídic administratives i econòmiques particulars reguladores
del contracte del Servei de recollida de diverses fraccions de residus municipals, neteja viària i
altres serveis complementaris, aprovat pel Ple municipal en data 3 de març de 2011 i
sancionada en el punt 4.A de la mateixa clàusula.
En data 18 de gener de 2016 (registre d’entrada núm. 168) va tenir entrada a l’Ajuntament de
Sils, un escrit de la senyora Josefa Estévez Alba, que actua en nom i representació de l’entitat
mercantil sancionada, pel qual interposa recurs potestatiu de reposició fonamentat en les
següents al·legacions:
• Recusació de l’instructor i secretari de l’expedient sancionador.
• Impossibilitat legal de tramitar una proposta de resolució en la qual s’incorporen fets i
circumstàncies que no constaven en el plec de càrrecs.
• Manca de motivació. Situació d’inseguretat jurídica. Vulneració del dret fonamental a la
defensa.
• Inexistència d’infracció en base al Plec de càrrecs i al contracte signat amb l’ajuntament.
• Defectes formals a la resolució de l’expedient sancionador.
En data 21 de gener de 2015 (registre d’entrada núm. 273) va tenir entrada en aquest Servei,
un escrit de l’alcalde del municipi de Sils, en què sol·licita un informe jurídic sobre les
al·legacions presentades, que l’Instructor que subscriu procedeix a emetre.
Consideracions jurídiques
1. Recusació de l’instructor i el secretari.
Aquest incident ja fou resolt en peça separada de l’expedient mitjançant Decret de l’alcadia de
l’Ajuntament de Sils núm. 2015/24 de data 21 d’agost de 2015 en sentit denegatori, atès que no
concorria cap de les causes establertes als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i el 42 i següents del Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
disciplinari de la funció pública de l‘Administració de la Generalitat.
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Les causes esgrimides per la interessada són apreciacions subjectives a l’afirmar que per
pertànyer tant l’instructor com el secretari al Consell tenen un interès directe en desacreditar
i desprestigiar a l’empresa sancionada, i en conseqüència no garanteixen la imparcialitat i
l’objectivitat de la resolució administrativa que s’adopti.
2. Impossibilitat legal de tramitar una proposta de resolució en la qual s’incorporen fets i
circumstàncies que no constaven en el Plec de càrrecs.
La interessada manifesta que en el Plec de càrrecs de l’expedient sancionador no figura el fet
sancionable consistent en la realització per part de l’empresa de pràctiques que vulneren del
dret de vaga.
En l’apartat 6è del Plec de càrrecs, entre d’altres fets constitutius de les possibles infraccions,
figura l’incompliment per part de l’empresa de l’article 6.5 del Reial decret llei 17/1977, de 4
de març sobre relacions de treball que podria haver incorregut en infracció molt greu
tipificada en l’article 8.10 de la LISOS (vulneració del dret de vaga), consistent en la prestació
de serveis per part d’un treballador aliè a A.J. RUZ, S.L fent feines pròpies del contracte
administratiu.
A la documentació que figura a l’expedient, hi ha diversos informes i documents de la Inspecció
de Treball i Seguretat Social que donen per provats els fets denunciats pel Sindicat CC.OO, i
que són els que figuren al Plec de càrrecs, a part d’altres infraccions de tipus laborals.
Aquests fets impliquen una presumpta infracció administrativa del Plec de clàusules jurídic
administratives i econòmiques particulars reguladores del contracte del Servei de recollida de
diverses fraccions de residus municipals, neteja viària i altres serveis complementaris. En
concret, es podria considerar una infracció molt greu de la clàusula XXVI, 3.A.3
“L’incompliment de les obligacions laborals, de seguretat social i/o riscos laborals del seu
personal”.
3. Manca de motivació. Situació d’inseguretat jurídica. Vulneració del dret fonamental a la
defensa.
La interessada manifesta que el fet sancionable descrit a l’apartat anterior parteix d’una
imputació genèrica.
Els fets sancionats han estat degudament detallats i provats i estan tipificats en la clàusula
XXVI, 3.A.3 citada.
4. Inexistència d’infracció en base al Plec de càrrecs i al contracte signat amb l’ajuntament.
Es redundant i ha quedat degudament acreditat a l’apartat 2.
5. Defectes formals a la resolució de l’expedient sancionador.
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No s’observen. Han estat notificats tots els actes que configuren l’expedient, així com la
resolució de l’expedient sancionador dins del termini legal establert.
Conclusions
En definitiva, totes les al·legacions presentades per la interessada són redundants a les ja
presentades en les diverses fases de l’expedient i, per tant, caldria desestimar íntegrament el
recurs de reposició interposat contra l’acord adoptat pel Ple extraordinari de l’Ajuntament de
Sils de data 17 de desembre de 2015, el qual imposa una sanció a l’entitat mercantil A.J. RUZ,
S.L. (expedient 2015/21), i l’aprovació i la notificació de la liquidació corresponent.”

La Comissió informativa general del 29 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per la senyora Josefa Estévez Alba en
nom i representació de l’entitat mercantil A.J. RUZ , S.L contra l’acord d’imposició d’una
sanció d’import 3.001 euros, com a responsable d’una infracció molt greu tipificada a la
clàusula XXVI punt 3, apartat A.3 “Incompliment de les obligacions laborals, de seguretat
social i/o riscos laborals del seu personal” del Plec de clàusules jurídic administratives i
econòmiques particulars reguladores del contracte del Servei de recollida de diverses fraccions
de residus municipals, neteja viària i altres serveis complementaris, aprovat pel Ple municipal en
data 3 de març de 2011 i sancionada en el punt 4.A de la mateixa clàusula.
Segon.- Aprovar liquidació d’import 3.001,euros , import que haurà d’ésser ingressat dins dels
següents terminis en funció del dia de recepció de la notificació d’aquest acord:
(S’annexa carta de pagament amb indicació del lloc on efectuar d’ingrés)
• Notificat entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
fins el dia 20 del mes posterior o immediat hàbil següent.
• Notificat entre els dies 16 i l’últim dia de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o immediat hàbil següent

Transcorregut el termini sense haver efectuat l’ingrés, l’import del deute s’exigirà en via de
constrenyiment d’acord amb l’establert en el vigent Reglament general de recaptació.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat i al Consell Comarcal de la Selva.

Debat :
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Carles Taberner (CiU): manifesta que en el ple anterior van votar en contra perquè consideraven
que el ple no hauria de posar una sanció atès que són els inspectors de treball els que han de
vetllar pel compliment de la normativa laboral.
També entén que l’òrgan que gestionarà el servei posteriorment, el Consell Comarcal de la
Selva, no ha de ser el que elabori l’informi preceptiu.
Entén que a una empresa del municipi, com és A.J. RUZ, S.L., no s’han de fer aquestes
actuacions en aquests moments.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): el fet de que avui s’estigui debatent aquest tema és per la
interposició d’un recurs de reposició presentat per A.J. RUZ, S.L. i l’informe al que es refereix
del Consell Comarcal de la Selva, rebat cada un dels punts.
La denúncia del sindicat CCOO ve fonamentada perquè els inspectors de treball han provat les
infraccions comeses i en el plec de condicions que vincula a l’ajuntament i al contractista, són
tipificades, entre d’altres, com a sancionables l’incompliment de normes laborals. Per aquest
motiu, l’ajuntament ha iniciat els expedients sancionadors corresponents i procedeix desestimar
les al·legacions formulades en el recurs una vegada provats els fets, d’acord amb les inspeccions
de treball. I la sanció proposada és la mínima que preveu el plec de condicions.

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

10.- Moció d'ERC-AM, per declarar Felip VI persona non grata a Sils. Exp.
2016/249
Identif icació Expedient: Moció per declarar Felip VI persona non grata a Sils
PG B 2016 /249 General 2016/415
Atès que el monarca espanyol Felip VI, en tant que cap del Regne d’Espanya, representa la
màxima figura institucional d’un Estat que impedeix el lliure exercici del dret a decidir del
poble de Catalunya,
Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament allunyats de la
igualtat entre ciutadans,
Atesa la falta de respecte institucional de Felip VI cap a la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, el passat dilluns 11 de gener negant-se a rebre-la en audiència pública perquè li fos
comunicat el nomenament del nou president de la Generalitat de Catalunya,
Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que viu Catalunya, i
atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional que sí que han adoptat
altres monarquies com la britànica en el conflicte entre Escòcia i el Regne Unit,
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La Comissió informativa general del 29 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Declarar persona non grata el monarca Felip VI i qualsevol altre representant de la
monarquia espanyola en tant que representant d’un Estat que impedeixi el lliure exercici del dret
a decidir del poble de Catalunya.
Segon.- Evitar participar com a Ajuntament de Sils en qualsevol acció que suposi un
reconeixement de la figura de Felip VI o de la monarquia espanyola
Tercer.- Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la Casa Reial
Debat :
Maria Deulofeu (CiU): manifesta que el tractament que ha de rebre el cap d’estat, del regne
d’Espanya, ha de ser com el dels altres països; com a premissa per construir un estat
independent.
Recorda que el rei Felip, ex-príncep de Girona, va col·laborar amb beques i a través del Fòrum
Impulsa que han ajudat a varis habitants de la comarca, i declarar-lo com a persona “non grata”
és competència, que el dret internacional, reserva exclusivament als estats; i, en cas que
s’aprovés, no tindria validesa jurídica.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): manifesta total desacord amb la intervenció
anterior del grup de la Sra. Maria Deulofeu dient que el grup al que ell representa no reconeix
aquesta figura i està d’acord amb el contingut de la moció.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): també està d’acord amb el contingut i deixa clar que estaria
igual d’acord encara que no mencioni el dret a decidir ni que el rei el recolzés.
La monarquia és una institució medieval, en una societat hi ha d’haver ciutadans i no súbdits.
Julio García (ERC-AM): altres corones d’altres països no han recolzat el dret a decidir però el
que no han fet és posicionar-se, han mantingut neutralitat ja que és un afer que no els hi
correspon. En el cas de la corona espanyola, no ha estat així.
Votació :
Per quatre vots a favor d’Alberto Miralles (ICV-EUiA-E), Julio García (ERC-AM), Sergi
Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA) i Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA), quatre
abstencions de Mª Mercè Pasucal (IDS-MES-IdSELVA), Mª José López (IDS-MESIdSELVA), J. Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA) i Martí Nogué (IDS-MESIdSELVA), i cinc vots en contra de Mª Dolores Jurado (IDS-MES-IdSELVA), Maria
Deulofeu (CiU), Silvia Junamiquel (CiU), Carles Taberner (CiU) i Pere Mas (CiU), es
rebutja aquest acord.
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---------------

11.- Moció d'ICV-EUiA-E, contra criminalització dret de vaga i derogació de
l'article 315.3 del codi penal. Exp. 2016/250
Identif icació Expedient: Moció contra la criminalització del dret de vaga i la derogació
de l'article 315.3 del Codi Penal.
PG B 2016 /250 General 2016/416
L’article 28.2 de la Constitució Espanyola reconeix els treballadors i treballadores el dret de
vaga per a la defensa dels seus interessos. Aquest dret es troba reconegut amb el títol “Dels
drets fonamentals i de les llibertats públiques”, el que li atribueix un caràcter i una protecció
especial i, per tant, no es tracta només, d’un marc de llibertat de vaga. Així, el dret fonamental
de vaga significa l’aixecament de les prohibicions i també que l’Estat ha de romandre neutral i
deixar les conseqüències del fenomen a l’aplicació de les regles de l’ordenament jurídic sobre
infraccions contractuals en general i sobre la infracció del contracte de treball en particular.
Cal subratllar que el sistema que neix de l’article 28.2 de la Constitució és un sistema de <dret de
vaga>. Això vol dir que determinades mesures de pressió dels treballadors i treballadores davant
els empresaris són un dret. És dret dels treballadors i treballadores ubicar el contracte de treball
en una fase de suspensió i d’aquesta manera limitar la llibertat de l’empresari per a per exemple
dura a terme arbitràriament el tancament de l’empresa.
Aquest reconeixement constitucional és coherent, com assenyala el Tribunal Constitucional amb
la idea de l’Estat social i democràtic de dret que estableix l’article 1.1 de la Constitució que
entre altres significats, té la de legitimar mitjans de defensa dels interessos de grups i estrats de
la població socialment dependents i entre els quals es troba el d’atorgar reconeixement
constitucional a un instrument de pressió que s’ha demostrat necessari per a l’afirmació dels
interessos dels treballadors en els conflictes socioeconòmics, conflictes que l’Estat social no pot
excloure, però a els que sí que pot i ha de proporcionar les vies adequades constitucionals.
Altrament, l’article 7 de la mateixa Constitució reconeix els sindicats el caràcter d’organismes
bàsics del sistema polític i els atribueix la defensa i promoció dels interessos socioeconòmics
dels treballadors, i l’article 9.2 atribueix als poders públics la promoció de les condicions perquè
la llibertat i la igualtat dels individus i grups socials siguin reals i efectives. En aquest marc
constitucional, un element a destacar és l’estreta connexió existent entre llibertat sindical i vaga.
En l’actualitat, com ja va assenyalar el Tribunal Constitucional, són perfectament possibles les
vagues organitzades, dirigides i controlades pels sindicats, jugant sempre al seu favor la
presumpció de legalitat. La vaga, en aquest sentit, actua com a mesura de pressió, sense la qual
la llibertat sindical quedaria pràcticament buida de contingut (STC 11/81, de 8 d’abril i STC
70/82, de 29 de novembre). Per tant, el caràcter fonamental del dret constitucional de vaga, en si
mateix, s’ha de complementar amb el dret, també fonamental, a la llibertat sindical, regulat a
l’article 28.1 de la mateixa Constitució i desenvolupat a la Llei orgànica de llibertat sindical de
l’any 1985, en què es caracteritza l’activitat sindical, i la convocatòria d’una vaga, com a
contingut essencial d’aquest dret fonamental.

64

D’altra banda, no cal dir també que ja el Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions
de treball, reconeixia el dret dels treballadors en vaga a efectuar publicitat de la mateixa. De
nou, el mateix Tribunal Constitucional ha confirmat en nombroses ocasions la legalitat dels
piquets informatius insistint que el “requeriment pacífic a seguir la vaga” forma part del dret
que manifesta l’article 28.2 de la Constitució, així, la prohibició i sanció d’aquesta activitat de
difusió de la vaga vulneraria el dret reconegut en l’article 28.2 de la Constitució, en fer-ho
impracticable i desposseir-lo de la seva necessària protecció i efectivitat.
Tenint en compte els drets fonamentals a la vaga i a la llibertat sindical ordenats a la
Constitució, i considerant l’esmentada jurisprudència del Tribunal Constitucional, la regulació
penal avui vigent –la criminalització dels piquets informatius de vaga amb l’objectiu de
dissuadir els treballadors i treballadores vaguistes del seu dret a estendre l’efectivitat de la
vaga-, que té el seu origen en el Codi Penal de 1928 (en plena dictadura de Primo de Rivera), i
que va ser recuperada en el Codi Penal modificat l’any 1976, mantinguda després en el Codi
penal de 1995, i que la reforma al Codi Penal de l’any 2015 s’ha mantingut, no té un altre
objectiu que el de promoure la intimidació de les organitzacions sindicals i dels treballadors i
treballadores més activament compromesos i especialment reivindicatius, en l’organització i
desenvolupament dels piquets informatius de vaga.
Aquesta regulació, que afirma en el seu article 315.3 que “els que actuant en grup o
individualment, però d’acord amb altres, coaccionin a altres persones a iniciar o continuar
una vaga, han de ser castigats amb la pena de presó d’una any i nou mesos fins a tres anys o
amb la pena de multa de divuit mesos a vint-“ ha estat instrumentalment utilitzada amb l’única
finalitat de reprimir als treballadors i treballadores en les seves actuacions d’organització i
extensió de la vaga.
Perquè no cal oblidar que el Codi Penal vigent ja contempla el delicte de coaccions en els seus
articles 172, 172 bis i 172 ter. Així, el tipus penal agreujat de coaccions en cas de l’exercici del
dret de vaga no només no és necessari, sinó que és contrari als drets fonamentals de vaga i de
llibertat sindical. Aquest tipus penal agreujat de coaccions es correspon, en el millor dels caos,
amb un moment històric en què la vaga únicament era una llibertat dels treballadors davant la
llibertat de treballar, però és contrari al dret de vaga com un dret fonamental, tal com estableix
la Constitució de 1978.
El ministeri fiscal, sobre la base del tipus agreujat de coaccions en cas de vaga que regula
l’article 315.3 del Codi Penal, segueix considerant que els treballadors i treballadores que
integren els piquets informatius de vaga actuen en gran part dels casos, de manera coactiva,
quan en la realitat de les relacions laborals, la situació és exactament la inversa. Són moltes les
sentències de la jurisdicció social i fins i tot les sancions administratives que declaren la
conducta antisindical d’alguns empresaris a l’impedir o obstaculitzar l’exercici del dreta a la
vaga.
Per tant podem concloure que la via penal és la que prioritàriament s’utilitza davant de
l’actuació dels treballadors i treballadores en vaga i dels piquets informatius, sense que en
conseqüència sigui aquesta tractada en el pla de les relacions contractuals o administratives.
Existeixen en aquest moment prop de 90 expedients oberts en els serveis jurídics de les
organitzacions sindicals més representatives que afecten de manera directa a prop de 300
sindicalistes objecte de procediments sancionadors penals o administratiu amb peticions de
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penes de presó per part de la Fiscalia de prop de 90 anys. Actualment s’estan tramitant, entre
d’altres, procediments penals, en aplicació de l’article 315.3 del Codi Penal, a Andalusia (Cadis,
Granada, Màlaga, Huelva i Sevilla), a Aragó (Saragossa), a les Balears, a Cantàbria, a
Catalunya, a Galícia, a la Rioja, a Múrcia, a Madrid i a la Comunitat Valenciana, i, en tots ells,
resulta determinat l’actuació del Ministeri Fiscal.
Aquestes persones es troben processades com a conseqüència de formar part d’un piquet
informatiu de vaga i àmpliament estan sent condemnats, moltes vegades com a autors d’una
falta, però en altres ocasions directament com a subjectes actius d’un delicte, amb les
conseqüències estigmatitzadores d’aquesta acció tant a nivell personal com col·lectiu. Quan es
produeix una acusació penal, que implica la imputació de delictes que poden generar penes de
presó, es produeix una ingerència dels poders públics en el funcionament de les organitzacions
sindicals i una restricció il·legítima del dret a vaga. Així mateix, quan l’actuació sancionadora
es concreta sobre persones que assumeixen el seu activisme en el desenvolupament d’activitat
sindical, és evident que la funció preventiva i dissuassòria de la pena tracta de projectar, sobre
els altres integrants de l’organització per limitar o restringir els seus comportaments futurs.
És evident que tot això genera un efecte fonamental que no és altre que el d’intentar provocar
desànim en la promoció i participació d’actes i mobilitzacions que es puguin percebre com un
risc de ser encausat d’alguna manera i haver de fer front a responsabilitats econòmiques o
personals.
Per tot això, ens trobem davant la urgent necessitat de reformar la nostra legislació penal en
relació amb els conflictes de naturalesa estrictament laboral, com són els que es refereixen a
l’exercici de vaga i l’activitat sindical. Això implica una intervenció en l’àmbit legislatiu que
incorpori la necessitat de revisar el tractament legal dels conflictes laborals, i en particular la
inacceptable regulació que ve oferint l’article 315.3 del Codi Penal sobre l’anomenat delicte de
coaccions per promoure la vaga. Perquè la llibertat sindical i l’exercici del dret de vaga estan
sent qüestionades per les autoritats públiques tal com es pot deduir de les múltiples causes i
actuacions penals desenvolupades contra els treballadors i treballadores que van participar
legítimament en les vagues convocades pels sindicats contra les reformes laborals o les
retallades en l’Estat de Benestar.
La Comissió informativa general del 29 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORDS
Primer.- Instar al Congrés dels Diputats a posar en marxa el procés de derogació de l’article
315.3 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.
Segon.- Instar al Ministeri Fiscal perquè, en els procediments penals en curs, presenti escrit
sol·licitant l’arxiu definitiu de les actuacions.
Tercer.- Instar a la revisió dels procediments en què a instància del ministeri fiscal es dicta una
sentència condemnatòria per tal que, un cop s’hagi derogat l’esmentat apartat 3 de l’article 315
del Codi Penal, es procedeixi a la seva anul·lació.
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Quart.- Instar que el ministeri fiscal promogui la revisió de totes les situacions penitenciàries
que hi pugui haver derivades de l’aplicació de l’apartat 3 de l’article 315 del Codi Penal, i
promogui els expedients d’indemnització pels perjudicis soferts derivats de la privació de
llibertat que s’haguessin seguit per aquesta causa.
Cinquè.- Manifestem el nostre suport als i les més de 300 treballadors, treballadores i/o
sindicalistes encausats i encausades per haver exercit el dret de vaga, en la confiança de la seva
honradesa, reconeixement el seu treball al llarga dels anys, en defensa dels drets del conjunt dels
treballadors i treballadores.
Sisè.- Traslladar els presents acords al Ministeri Fiscal, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, al Ministeri de l’Interior i als sindicats signants del manifest del ple de la cimera
sindical “contra la criminalització del dret de vaga per la derogació de l’article 315.3 del Codi
Penal” i a la “Constitució Internacional en defensa dels 300 processats per vaga a Espanya.

Debat :
Silvia Juanmiquel (CiU): entenen que el ple no és competent per discutir cap article del codi
penal. També, diu que l’article 315 d’aquest codi no criminalitza el dret de vaga, situant-lo dins
de l’apartat que regula els drets dels treballadors; entenent que és una mesura en defensa
d’aquests, derogar-la aniria en contra dels treballadors. Les persones que coartin qualsevol
d’aquests drets han de ser castigats.
Entén que no es criminalitza el dret de vaga sinó al que fa servir la vaga per coaccionar la
llibertat dels altres.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): la moció està dirigida al Congrés dels Diputats; la composició
del Congrés és diferent a la que tenia quan, l’actual govern en funcions, que governava amb
majoria absoluta.
Aquesta mesura i altres es tramiten al parlament per que canviïn les lleis; entén que en aquests
moments és una oportunitat per que es pugui fer una normativa diferent, que sigui més
garantista amb el dret de vaga.
Recorda que hi ha 300 persones acusades de piquets violents, és una xifra que mai s’havia donat
i de vagues n’hi hagut moltes i en moments molt més complicats, i amb aquesta llei en aquest
moment de crisi social, el que vol fer és reprimir el dret de vaga que tenen els treballadors.
Aquesta proposta ve avalada per un ampli número de sindicats.
Pere Mas (CiU): estan d’acord amb el dret de vaga però entén que els piquets han de ser
informatius, en cap cas grup de coacció.

Votació :
Per nou vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CAPGIREM SILS-CUP-PA i IDS-MESIdSELVA, i quatre vots en contra de CiU, s’aprova aquest acord.
---------------
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12.-Moció de CiU, resolució del cas "Consum". Exp. 2016/275
Identif icació Expedient: Moció per la resolució del cas Consum
PG B 2016 /275 General 2016/461
Atès que no es va convocar Ple extraordinari quan es va notificar la Sentència del Tribunal
Superior de Justícia número 939/2015; i atès que no s’ha tractat ni debatut la qüestió en el
plenari.
Atès l’estat processal en què es troba el “Cas Consum”, essent ferma la sentència, contra la qual
no hi ha cap recurs.
Atès que la part dispositiva de la sentència acorda l’anul·lació de les llicències impugnades pels
veïns, per causa d’il·legalitat de l’estudi de detall.
Atès que la sentència conté una ordre concreta per a l’Ajuntament.
Atès que l’Ajuntament ha de ser el primer compromès amb el compliment de la legalitat, donant
exemple.
Atès que, de conformitat amb l’article 22.2.j) de la Llei de Bases de Règim Local estatal i el
52.2.k) del Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya és competència del
Ple Municipal “exercir les accions administratives i judicials”.
La Comissió informativa general del 29 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Donar compliment voluntari de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia com a
acció judicial dins el Recurs d’Apel·lació 258/2013 així com en el procediment d’execució que
en el seu cas s’obrís.
Segon.- Donar instruccions al Procurador i Lletrat actuants per tal que executin aquest acord
duent a terme les actuacions processals corresponents a tal efecte.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als veïns interessats.

Debat :
Pere Mas (CiU): textualment diu:
“Mal dilluns, mala setmana” ( Allò que en castellà es diu “ Lo que mal empieza mal acaba”)
En la política, com en la vida en general, cadascú fa una lectura de les coses que passen i
partir d’aquí formem un criteri. Nosaltres respectarem que no comparteixin el nostre, però el
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que ens ha dut a sotmetre aquesta qüestió al Ple no és més que una qüestió de responsabilitat en
les tasques que tenim encomanades com a grup en la oposició. Vostè governa ( - i des de fa
temps - ). I la nostra tasca és aplaudir-lo quan ho fa bé i replicar-lo quan es desvia. I això és el
que humilment pretenem amb aquesta moció, sempre amb la voluntat de plantejar la que a
nosaltres ens sembla la millor de les sortides pel poble. No tenim cap intenció de fer sang,
volem aportar una solució òptima i eficaç pel poble a un problema que ens sembla molt greu,
per això em presentat aquesta moció.
Per tant, com a prèvia, la motivació de la moció és plantejar la que ens sembla la millor sortida
de tot aquest assumpte.
Entrem en matèria:
L’afer de les llicències de l’illa del carrer Bastiments és un tema complicat i tècnic. Segurament
no toca fer una anàlisi exhaustiva, però tampoc ens podem quedar en la superfície. En tot cas,
l’estat de la qüestió es resumeix en els següents

Punts:
Primer.- Hi ha unes llicències ( les aprovades per JGL de 6-oct-08 i 16-març-2009) que es van
impugnar per part d’uns veïns, i després del procés judicial es va dictar sentència declarant que
aquestes llicències eren il·legals, i per tant nul·les.
I a aquesta mateixa conclusió va arribar la sentència del TSJ Catalunya, que confirma la
decisió. Fem transcripció literal del que adverteix la sentència: “Contra esta sentència no cabe
recurso ordinario alguno”. Per tant, queda clar i concret, no hi cap recurs. Ens trobem davant
una declaració definitiva. És a dir, ja no hi ha la possibilitat que cap altre òrgan judicial
superior digui que aquestes llicències s’ajustaven a Dret.
Segon.- Òbviament, aquesta declaració d’il·legalitat comporta una sèrie de obligacions i
conseqüències, en les quals no entrem. Però el que si ens sembla un criteri objectiu és que
dilatar en el temps aquest problema mai suposarà una minoració d’aquestes conseqüències,
sinó que més aviat les agreujarà i molt.
Nosaltres defensem la via que suposi un menor impacte per Sils i per la seva gent, perquè això
és el que ens preocupa.
Encarar el problema ara és més ràpid, més net, més just i molt més econòmic.
Tercer. Només a tall d’exemple, dilatar el problema implicarà d’entrada un cost d’aranzels i
honoraris per a la tramitació de les actuacions judicials que “allarguin l’espera”. Per no
parlar de la possible condemna en costes si les pretensions de l’Ajuntament no són estimades ( i
res fa pensar que ho hagin de ser). Posar el cap sota l’ala i no voler afrontar el problema, no
és la solució.
D’altra banda, com més temps passi, les dificultats per a dur a compliment la sentència seran
majors.
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I els perjudicats i les seves expectatives d’indemnització també seran més altes, així com els
interessos que aniran corrent durant tot aquest temps. La nostra opinió és que no ens ho podem
permetre. Com menor sigui el tall, més aviat cicatritzarà la ferida.
Quart.- I no només ens hi juguem els diners dels nostres conciutadans. Tot aquest assumpte fa
molt mal a la credibilitat de la institució, a la seva fiabilitat, a la seva eficàcia, i a tots aquests
valors que ni es compren ni es venen, però que són la base perquè les coses funcionin.
Ho sigui, afecta directament a la butxaca dels Silencs i la credibilitat de l’Ajuntament queda en
entredit, la taca, la màcula costarà a restituir.
Creiem que és el moment de donar la talla i ser exemplars. No podem permetre que ningú dubti
que a Sils fem les coses com cal.
Un nyap no s’arregla amb un altre nyap. Nosaltres proposem, d’una vegada per totes, fer-ho bé.

Sobre el suposat acord de junta de govern local del passat 21 de març de 2016:
Curiosament, amb posterioritat a l’entrada de registre de la nostra moció sobre el “ Cas
Consum”, sembla haver-se adoptat un acord per JGL, legalitzant les obres il·legals, pensant
que és la solució de tots els mals. I en això hem de fer un reconeixement a l’equip de govern:
són fidels al seu estil.
De la mateixa manera que al MARÇ 2009 van celebrar una JGL per prendre acords per
intentar deixar sense efecte la demanda ja presentada pels veïns ( cosa que no els hi va sortir
del tot bé), ara intenten deixar sense efecte aquesta moció.
La idea és la mateixa: qualsevol cosa menys enfrontar-se a la realitat. I segur que amb han
sigut capaços de seduir als amics d’ERC i ICV cap aquesta manera de fer (quan no fa tant,
precisament eren els seus grups els que denunciaven aquesta mala praxi).
Però aquesta només és la objecció formal.
Entrem en el fons:
Fa exactament 7 anys, el govern municipal encapçalat pel sr. Nogué va intentar “legalitzar” les
obres fetes fora de llicència o amb llicència irregular per mitjà de la concessió de noves
llicències, que va aprovar en JGL, per mitjà de l’estudi de detall aprovat pel ple de 5 de març
de 2009. (Certament, amb els vots d’IdS i CiU, però, deixant de banda que el grup de persones
no és el mateix, suposem que el Sr.Alcalde no serà tan hipòcrita de retreure’ns que la CiU de
llavos donés suport a una proposta que va presentar ell, per més inri, en tant que regidor
d’urbanisme..-).
El poble ha de saber que aquesta fugida endavant no va tenir cap èxit, i no només es va perdre
el plet en primera instància a Girona, sinó que el sr. Jutge va condemnar en costes a
l’Ajuntament precisament per aquesta mala praxi d’haver intentat deixar sense efecte la
demanda dels veïns amb posterioritat a la seva interposició.
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Doncs bé...aquesta mesura que va resultar un fracàs estrepitós,...aquesta estratègia tan
nefasta...és la mateixa que el sr. Alcalde (i regidor d’urbanisme) ens proposa 7 anys després. No
se li pot negar que és un polític tossut. Però si hem de ser francs, ens sembla tossudament
equivocat.
No hi ha una sola raó per pensar que ara, amb un simple acord de JGL és solucionarà el
problema. I si abans no es va poder, ara tampoc.
Ens avancem a pronosticar – i és la nostra humil opinió – que ni tan sols serviria per justificar
un possible incident d’impossibilitat legal d’execució de la sentència, ja que resulta evident que
aquesta “impossibilitat legal” ha estat provocada pel propi Ajuntament, de manera
sobrevinguda, i amb ànim d’eludir les condemnes de les sentències. Afegit amb les
manifestacions públiques fetes per vostè senyor Nogué “buscarem les escletxes legals...”. En
aquests casos, els Tribunals desestimen sempre les sol·licituds d’inexecució. I ho fan perquè no
és una qüestió d’interpretació, sinó que hi ha una disposició legal expressa que així ho preveu:
Artícle 103.4 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, (reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa) diu:
“Serán nulos de pleno Derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de
las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento.”
Finalment...fins i tot concedint el benefici del dubte ( en el sentit que aquest acord de JGL fos la
solució de tot), cal fer una reflexió final.
Si aquest acord de JGL permet solucionar tot l’”afer Consum”, la pregunta que cal fer és...
.- Per què no es va prendre fa 7 anys, al març de 2009
.-Per què no es va fer abans de 2 plets perduts
.- Per què no es va fer abans de 2 plets molt cars
.-Per què no es va fer abans de dues sentències fermes
.- Per què no es va explicar als veïns i per què no es va fer abans de tot aquest peregrinatge
judicial
La nostra posició és que no és possible aquesta solució jurídica que vostès intenten. Entenem
que això dilatarà i encarirà el problema; tot i que en aquest assumpte ja fa 7 anys que demostra
menyspreu pels diners del contribuent.
Però fins i tot en el cas que això fos una possible solució, vostè i el seu govern han incorregut
en la irresponsabilitat de no haver pres aquesta decisió en el seu moment, estalviant al poble
diners i maldecaps.

Sobre la possible acusació que CiU és co-responsable del “Cas Consum”:
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Diuen que la millor defensa és un bon atac. Però també diuen que és la defensa dels que no
tenen defensa.
Vostè fa 9 anys que és Alcalde i regidor d’urbanisme, vostè és qui deu explicacions del que ha
fet i del que no ha fet en l’exercici de les seves responsabilitats. I la tasca d’aquest grup és la de
fiscalitzar l’acció de govern. Concretament, l’acció del SEU govern.
Però perquè no sembli que defugim l’acusació, o que no volem entrar en el debat, el convido a
que m’assenyali un sol foli de tot l’expedient administratiu que hagi estat dictat sota l’Alcaldia
del govern de Convergència i Unió i que hagi estat declarat il·legal.
El convido a que m’assenyali un sol acte administratiu signat per l’anterior alcalde o per la
seva Junta de Govern Local que hagi estat anul·lat.
És més, en tant que regidor d’urbanisme i expert en la matèria el convido a que m’indiqui una
sola llicència concedida per l’anterior alcalde del govern de CiU en què ni tan sols s’hagi
admès a tràmit la seva impugnació.
Si no pot contestar cap d’aquests requeriments, el que ha de fer és retirar les infundades
acusacions i assumir que és la seva mà ( i no cap altra) la que ens ha portat fins aquí.

Un exemple i acabo,
A Catalunya, un 2% de les persones són emprenedors, l’emprenedor és una persona positiva, a
on hi ha un problema i troba una solució, a on hi ha un problema i veu una oportunitat, és
participatiu, és voluntariós, s’implica amb tasques empresarials, socials amb entitats..., en fi és
una persona que té projectes, que vol fer coses, que el satisfà que sortint bé, que es millori la
qualitat de vida i no mira solament pel benefici personal sinó també pel general. Ho sigui cada
dia s’aixeca per fer coses. Això li comporta una satisfacció que es transmet en la seva visió
personal, acostuma a ser feliç.
A Catalunya hi ha 2% de les persones, que no són emprenedores, són emprenyadores,
l’emprenyador, és negatiu, normalment no veu ni vol veure un problema, si el veu no el vol ni el
sap solucionar, no li agrada que les coses surtin bé, està contra tot, no participa mai en res, que
no sigui únicament per interès propi, realment amb aquests tipus de persones el país quedaria
parat. Inclús quan s’aixeca cada dia al mati i es mira al mirall, voldria que no passes res, però
per sort a la vida cada dia passen coses i això el molesta, el fa estar seriós, emprenyat, no vol
parlar amb ningú i si ho fa es per encomanar l’emprenyament. Un emprenyador quan té
l’oportunitat d’arreglar un problema greu i evident, ni tant sols l’admet, quan té l’oportunitat
com autoritat i alcalde de presidir el Ple, un acte institucional, que l’hauria de complaure i
enorgullir, vostè opta per fer mueques i gesticulacions, quan té oportunitat d’escriure en el
Quadern el que fa l’equip de govern es dedica a criticar i escriure coses incertes sobre
l’oposició i tot això es perquè si ha d’explicar el que fan no emplenarien l’apartat. Ens
agradaria que tots els càrrecs electes “forméssim” part dels emprenedors, dels que aporten
solucions i solventen els problemes. Tot silenc vol un poble governat per emprenedors...
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Conclusions:
Li demanem senyor alcalde que es decanti pel costat del emprenedors. Encara que sigui per
una vegada, accepti que es va equivocar, i opti per resoldre el problema, farà un favor al seu
grup, al grups que formen part de l’equip de govern a tot el cos tècnic (tant jurídic com
urbanístic) i al poble. Vostè és el darrer i màxim responsable de les decisions preses, les quals
s’han evidenciat errònies. Quin serà el moment d’assumir responsabilitats ? Senyor Nogué faci
un pas al costat.
Quan un no és la solució i és el problema, i aquest és el cas de vostè, cal prendre una decisió, i
l’única decisió possible és fer un pas al costat.
Sils no es mereix la imatge que la seva gestió política transmet. Sigui responsable per una
vegada i no pensi en la seva cadira sinó en la manera més eficient i menys dolorosa d’encarar
el problema que vostè mateix va generar.
Si us plau faci un pas al costat.”
Per tot això demanen:
“Primer.- Donar compliment voluntari de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia com a
acció judicial dins el Recurs d’Apel·lació 258/2013 així com en el procediment d’execució que
en el seu cas s’obrís.
Segon.- Donar instruccions al Procurador i Lletrat actuants per tal que executin aquest acord
duent a terme les actuacions processals corresponents a tal efecte.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als veïns interessats”
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): en la comissió informativa prèvia és va conèixer
el posicionament dels grups polítics però va sobtar la posició d’ICV-EUiA-E, Albert Miralles,
que sempre havia estat en desacord amb aquest assumpte.
S’ha fet un exercici d’hemeroteca i han pogut constatar que el grup d’ICV-EUiA-E estava molt
al costat dels veïns que estaven en contra de la construcció del supermercat i en el seu blog es
publica, entre d’altres, el següent:
“17/01/2009: Supermercat – Vamos a pedir a CiU que no apoye con una abstención a IDS y su
nyap: debemos acabar con la presunta irresponsabilidad urbanística que supone esta obra.
06/03/2009: Nyap al ple 5 març 2009.
03/04/2009: Recurs d’alçada: presenta un recurs d`alçada en contra del acord del ple del
proppassat 5 de març, que va aprovar el estudi de detall C. Bastiments, Av. Països catalans i
Av. La Selva i en contra de l’acord de la Junta de Govern del 16 de març d’aprovació de la
llicència per a la construcció de l’edifici comercial que es preveu a l’ esmentat estudi de detall.
22/07/2010: Moció ICV-EUiA-EPM : Nyap de Sils – altell.
23/11/2010: Nyap – Alcalde, no eren tres escrits, eren tres mocions.
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03/01/2011: Prou Martinades!!!
12/11/2013: Sils – l’enderroc del nyap
30/11/2013: Sils – nyap urbanístic – pregunta a l’alcalde – ple 23 setembre 2013
a)

S’anul·li l’acord de Ple adoptat en sessió de data 5 de març de 2009.

b) S’adeqüi el contingut i l’ordenació proposada a l’estudi de detall de forma que es
minimitzi l’ impacte visual i paisatgístic de les edificacions, principalment pel que fa als
seus efectes als carrers Països Catalans i Bastiments.
c) S’anul·li l’acord de la Junta de Govern del 16 de març en el que es va aprovar
atorgar llicència per a la construcció de l’edifici industrial per a usos comercials a
l’àmbit de l’estudi de detall.
d) S’incoï expedient de disciplina urbanística de l’edifici construït a l’àmbit de
l’estudi de detall.
e) S’insti a la propietat de l’edifici a presentar projecte de legalització i que aquest
s’adeqüi a la normativa vigent.”

Per aquest motiu, demanen una explicació envers la seva actuació.

Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): diu que el passat dia 21 de març, per acord de la
Junta de Govern Local, es va aprovar a les fosques, la legalització de les obres.
Recorda que el Sr. Julio García, actualment al grup d’ERC-AM, abans formava part del grup
d’AMS-AM.
Demana responsabilitat al grup de govern i que s’actuï, no en funció del lloc que s’ocupa.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): agraeix al regidor de CAPGIREM SILS-CUP-PA, Sergi
Urzay, que hagi fet esforç de recopilació de dades, això no fa més que demostrar que sobre
aquest assumpte han tingut una posició clara i ferma; fins i tot en aquell moment quan l’equip
de govern estava en minoria.
Si qualsevol altre grup l’hagués recolzat, les coses podien haver estat d’una altra forma.
Des del 2009 fins ara, hi hagut dos sentències: la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
ha estat la última i és ferma, i diu que els usos comercials són correctes i podrà agradar més o
menys però és així. Per tant, el tema important que és si es permet o no els usos comercials, ha
quedat resolt en la sentència.
En relació al que planteja el grup de CiU, hi ha dos maneres de veure les coses: una la que
propugnen aquests, que és executar la sentència. O bé l’altra, després d’haver rebut
l’assessorament tècnic i jurídic, i després d’explicar-ho abastament.
Acte seguit, llegeix el que es publica al Quadern de Sils, que textualment diu:
“Des de l’Ajuntament, després d’analitzar la sentència i segons l’assessorament dels
nostres serveis jurídics, es procedirà a la presentació d’un recurs d’inexecució de la
sentència, ja que les obres, en la part en que no ho siguin, són legalitzables d’acord
amb les normes subsidiàries i el POUM. Per contra, en el cas d’assumir la sentència i
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procedir amb l’enderrocament parcial es podria tornar a construir exactament igual a
com està, atès que la normativa actual també ho permet, així com l’anterior.”
Recorda que l’únic grup municipal que va votar en contra del POUM va ser ICV, i dirigint-se al
grup de CiU, diu que està molt bé demanar explicacions però cal mirar-se al mirall un mateix.
Julio García (ERC-AM): recorda que la seva integració en el grup municipal d’AMS va ser al
2014, per tant no va viure directament la problemàtica d’aquest procés.
Martí Nogué (Alcalde): textualment diu:
“Un dels motius que exposen per presentar la moció, és fer un ple extraordinari per debatre-ho,
us vull aclarir que, després de rebre la sentència se us va convocar en dues ocasions amb els
serveis jurídics municipals per parlar-ne i en la primera no varen preguntar ni dir gairebé res i
en la segona no vàreu ni venir.
(Si que van assistir-hi els membres de la CUP). Sembla que vosaltres ja teniu altres
“assessors” i després han de rectificar dient “dir el que no han dit”.
En quant a les llicències donades, la primera de l’activitat concedida pel grup de CiU, com la
segona, mai van ésser impugnades ni en via administrativa ni judicial; per tant, són vàlides,
fermes i intocables i ho deixa clar la primera sentència de l’Audiència de Girona.
El primer que hem de deixar clar és que les llicències són actes reglats, que vol dir això... que
l’ajuntament no pot donar llicència que no estigui d’acord amb la llei o la normativa
urbanística vigent, però tampoc pot denegar una llicència que compleixi la normativa
urbanística.
Si l’ajuntament hagués denegat la llicència per construir el Consum, hauria prevaricat per que
els titulars dels terrenys tenien dret a construir aquest edifici i en aquestes condicions tal i com
ha reconegut el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que va concloure que els usos
comercials són permesos per tant compatibles en el moment d’atorgar la llicència. Per tant, els
propietaris d’aquests terrenys podien haver demanat responsabilitat patrimonial a
l’ajuntament, si no s’hagués atorgat la llicència, que després van impugnar un grup de veïns
del carrer Bastiments.
Amb aquesta sentència ha quedat ben clar que els tècnics municipals tenien raó al informar
favorablement les llicències i que en conseqüència tant la primera llicència, que va donar el
anterior govern de CiU, com les posteriors, basades en que es permetia l’ús comercial, estaven
en lo correcte; això és indiscutible i així es dedueix de la sentència del TSJC, que va rectificar
la sentència del Jutjat de Girona, al afirmar que aquestes no infringien les NNSS, ni l’Estudi de
Detall, cal recordar no condemna en costes a l’ajuntament.
Malauradament, per qüestions formals que tothom ja coneix (l’estudi de detall contenia normes
que no són pròpies d’aquest instrument urbanístic) el TSJC anul·la l’estudi de detall, quedant
l’edifici parcialment sense cobertura legal ja que part d’aquest no tindria llicència. Què cal fer
llavors en aquests casos... legalitzar allò que es legalitzable, allò que ja permetia, reitero, la
normativa en aquell moment com ha quedat demostrat, però que també permet la normativa
actual i així ho va fer la Junta de Govern Local d’acord, amb els informes tècnics i jurídics i
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acte seguit, per responsabilitat, demanar la inexecució de la sentència per impossibilitat legal
d’executar-la una vegada coneguts els arguments del TSJC.
El que no farem és el que proposa el grup municipal de CiU, o més ben dit alguns membres
d’aquesta coalició i dic alguns membres (també del partit que no estan d’acord amb la moció)
per que estic segur que algú que no estigui mogut per la rancúnia o interessos d’un altre tipus i
que estimi al poble no hauria pogut presentar aquesta moció, pel grau d’irresponsabilitat que
això comporta; per que si l’ajuntament no fes res més que executar la sentència com demanen,
sense defensar els interessos dels Silencs, ens trobaríem en la situació:
1.- Que l’ajuntament, amb els diners de tots, hagués d’indemnitzar als propietaris del Consum
pel seu enderroc parcial (sense que a ningú es pogués exigir responsabilitats tal i coma quedat
palès a la sentència.
2.- Que molta gent es quedés sense feina (això si, altres supermercats tindrien més)
3.- Que al dia següent els propietaris del Consum podrien aixecar-lo exactament igual com
està.
4.- Que els veïns que van impugnar les llicències no hauran vist complertes cap de les seves
expectatives igualment.
En definitiva, queda molt clar que no pot votar a favor d’aquesta proposta ningú, llevat com diu
la dita popular: “s’hagi begut l’enteniment”; i jo, com alcalde, faré tot el possible per no
lesionar els interessos dels silencs.”

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

13.- Moció d'ERC-AM, suport entitats tercer sector social de Catalunya i rebuig
gestió estatal fons procedents del 0,7% de l'IRPF
Identif icació Expedient: moció de suport a les entitats del tercer sector social de
Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedent del 0'7~de IRPF
PG B 2016 /279 General 2016/466
Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de serveis sovint
públics d’atenció a les persones. Aquestes entitats aporten un valor afegit, que per la seva
naturalesa civil han ajudat històricament a innovar i a generar noves demandes ciutadanes
d'atenció social i de salut. La seva naturalesa de base ciutadana, així com la seva vocació social,
comunitària i no mercantil, ha generat una confiança ciutadana vers un teixit assistencial de
primer ordre en àmbits on l’Administració no arriba directament. Milers d’entitats del tercer
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sector social realitzen a Catalunya un esforç diari i constant en l’atenció i defensa de les
persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen.
En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats, Catalunya ha manifestat
sempre la seva voluntat de gestionar els fons provinents del 0,7% per a programes socials,
d’acord amb les competències exclusives que li atorga la Constitució Espanyola en l’àmbit de
les polítiques socials. En el transcurs dels últims anys Catalunya ha aportat el 25% de la
recaptació estatal del 0,7% del IRPF per a fins socials, però només en rep anualment el 14% en
forma de programes socials que tenen lloc en territori de Catalunya. Això significa que el
conjunt d’entitats catalanes deixi de rebre aquest any un total de 26,5 milions, amb la
conseqüent pèrdua d’ajuda i oportunitats per als nostres conciutadans més vulnerables.
En 13 ocasions diferents en els últims vint anys, el Suprem i el Constitucional havien dictat
sentències dient que l’Estat no és competent per gestionar i distribuir aquestes subvencions, sinó
que ho han de fer les Comunitats Autònomes. Tot i això, el passat 17 de març, el Tribunal
Suprem, ha desestimat un recurs contenciós-administratiu de la Generalitat de Catalunya contra
el Reial decret que regula el sistema de repartiment estatal del de fons a les entitats socials
mitjançant el 0,7% de l’IRPF. La sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de
2016, contradiu les 13 sentències anteriors del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem
que donaven la raó a la Generalitat en aquest tema.
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats
socials catalanes, ha rebutjat la sentència i ha exposat que suposarà que una seixantena d’entitats
socials catalanes quedin excloses de la recepció de fons de l’IRPF, ja que el model actual limita
la distribució d’aquests ajuts a les entitats que siguin d’àmbit estatal, deixant fora les que actuen
només en l’àmbit local o autonòmic i perjudicant les i els usuaris a qui atenen.
Les entitats del tercer sector també s’han mostrat crítiques amb el fet que en les darreres
convocatòries l’Estat va eliminar el concepte d‘assistència social” de les bases de les
subvencions per esquivar aquestes sentències desfavorables del Constitucional i del Suprem,
malgrat que és evident que el conjunt de les entitats beneficiaries d’aquestes subvencions es
dediquen a l’assistència social, i que els projectes subvencionats tenen tots relació amb
l’assistència social, un matèria de competència exclusiva de les Comunitats Autònomes.
La Comissió informativa general del 29 de març va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer. Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, que
desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya en què reclamava la gestió dels
fons procedents del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials; així com el nou sistema de gestió
dels fons a càrrec de l’Estat que perjudica les entitats d’àmbit local i autonòmic i a donar suport
a totes les accions que pugui emprendre la Generalitat en la defensa de les seves competències.
Segon. Manifestar el suport del consistori a les entitats del tercer sector del municipi i de
Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la garantia dels drets socials.
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Tercer. Denunciar l’actitud recentralitzadora de l’Estat espanyol que perjudica directament a les
entitats socials d’àmbit local i autonòmic i el greuge que suposa el fet que Catalunya hagi
aportat en els darrers anys el 25% de la recaptació estatal del 0,7% de l’IRPF per a fins socials,
però només n’hagi rebut anualment el 14% en forma de programes socials al territori català.
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Debat :
Maria Deulofeu (CiU): amb caràcter general està d’acord amb la moció exceptuant el primer
punt ja que consideren que en cap cas es pot anar en contra d’una sentència d’un tribunal.
Per tant, si es retira el primer apartat de la moció, votaran a favor.
Julio García (ERC-AM): just el primer punt és el que dóna la base argumental pels següents que
preveu la moció.
Diu que l’expressió “rebutjar” no és exactament anar en contra de la sentència.
Recorda que en diverses ocasions el Tribunal Constitucional s’ha manifestat que són les
Comunitats Autònomes, l’administració competent per la gestió d’aquestes subvencions.
Votació :
Per nou vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CAPGIREM SILS-CUP-PA i IDS-MESIdSELVA, i quatre vots en contra de CiU, s’aprova aquest acord.
---------------

14.- Moció d'ERC-AM, de rebuig acord entre Unió Europea i Turquia per fer
front crisi refugiats. Exp. 2016/280
Identif icació Expedient: moció de rebuig a l'acord entre la unió europea i turquia per fer
front a la crisi de refugitas
PG B 2016 /280 General 2016/467
El passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el President del
Consell Europeu, Donald Tusk i el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker van
fer públic l'esborrany del preacord al que van arribar per a fer front a la crisi dels refugiats. El
text ha estat ratificat pel caps d'Estat i de Govern dels 28 Estats membres de la UE durant el
Consell Europeu dels dies 17 i 18 de març, amb escasses modificacions.
L’acord adoptat no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva legalitat,
moralitat i impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció internacional, sinó que a més,
els Estats membres estarien cometent una greu violació dels drets humans i de les seves
obligacions internacionals ja que l'acord adoptat amb Turquia vulnera els convenis
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internacionals i europeus, ratificats pels Estats membres, que prohibeixen expressament la
devolució de persones que són objecte de persecució o víctimes de guerra.
La preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer esforços
incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la Unió Europea
demostra fins a quin punt la gestió de la crisi s’està realitzat de manera inhumana, egoista i
curterminista.
La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia, s'oferirà asil a
un altre que ja estigui en territori turc té profunds defectes tant morals com legals ja que no
només deshumanitza les persones involucrades, sinó que també va en contra del principi de la
solidaritat mundial i el sistema internacional de protecció dels sol·licitants d'asil en negar-los-hi
a les fronteres de la UE. A més, la manca de rutes legals i segures d'entrada converteix als
refugiats en preses fàcils dels contrabandistes, els quals venen els seus serveis a través de vies
il·legals d'entrada com l'única alternativa possible per fugir de la guerra i la desesperació.
És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i es comprometi
fermament amb l'assistència tant financera com humanitària dels milers de persones que fugen
de la guerra i el terror als seus respectius països. S'ha d'exigir solidaritat als estats de la UE per
tal de reubicar el màxim nombre de refugiats possible sense obsessionar-se amb les xifres. A
Europa hi vivim 500 milions de ciutadans. 1 milió de refugiats suposa un increment poblacional
del 0,2%. És possible trobar una solució a la crisi però cal el compromís, generositat i treball
conjunt de tots els Estats membres.
a Comissió informativa general del 29 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer. Comunicar al Govern de l'Estat la nostra tota i absoluta oposició a la ratificació de
l’acord entre la UE i Turquia.
Segon. Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell Europeu i en totes les
cimeres europees que se celebrin el respecte i aplicació dels compromisos als que varen arribar
els Estats membres de la UE el setembre de 2015 en matèria de repartiment i acollida de
refugiats entre els estats.
Tercer. Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat i a obrir les
seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de Schengen i facilitar vies
legals i segures d'entrada a la Unió Europea per als refugiats de manera coordinada.
Quart. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a apostar sense
reserves per una política comuna d'asil i migració a nivell de tota la Unió Europea.
Cinquè. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a obrir de
manera immediata un programa amb dotació pressupostaria suficient per tal de crear un pla
d'acollida a refugiats a l'abast de viles, ciutats i regions europees.
Sisè. Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a Grècia per tal que
pugui costejar el personal, medecines, tendes de campanya, mantes i assistència tècnica per a les
100.000 persones que s’estima que es trobaran blocades a Grècia durant les properes setmanes.
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Votació :
Per unanimitat dels tretze membres presents s’aprova aquest acord.
---------------

15.- Moció d'IDS-MES-IdSELVA, pel no tancament línies P3, reducció ràtios i
millora qualitat sistema educatiu
Identif icació Expedient: Moció pel no tancament de les linies de P3, reducció de les
ratios i millora qualitat sistema educatiu
PG B 2016 /282 General 2016/471
Amb la reducció continuada de recursos i mitjans educatius el col·lectiu docent ha vist com els
seus drets laborals han sofert igualment retallades per part de l’administració. Els usuaris han
vist com a les aules hi ha hagut menys docents per atendre a més alumnat, com s’ha establert
un augment progressiu de les ràtios per a estalviar personal docent, com no s’han cobert les
substitucions fins els 10 dies per a baixes i permisos laborals, com l’escola pública ha rebut
menys dotacions ja sigui econòmica o material per a la gestió dels centres, com es va iniciar el
tancament de les aules d’acollida o l’eliminació de places de diversitat.... aquests són molts dels
exemples d’aquestes retallades a l’ensenyament públic mentre que les concertades han tingut
intactes les línies d’ajudes a l’atenció a la diversitat
Atès la disminució de la natalitat viscuda els darrers anys i el retorn d’alguns els alumnes al seu
país d’origen, la Generalitat de Catalunya ha anunciat noves retallades en el sistema d’educació
pública que afectaran principalment a les línies de P3 amb el tancament d’aquestes línies a
diferents municipis. Aquestes decisions com les sofertes anteriorment es basen en un punt de
vista exclusivament econòmic amb l’únic objectiu de reduir costos .
Considerem que reduir en educació és empobrir a les persones, la ciutadania i el seu futur ja que
sustentar la decisió només en un estalvi econòmic tancant grups és una decisió que perllonga les
retallades anteriors i l’esforç dels docents i, no contribueix en fomentar l’aprenentatge i el
desenvolupament integral de la persona per a esdevenir ciutadans i ciutadanes crítiques,
formades i compromeses amb el futur.
Pensem que aquest descens dels alumnes a les aules s’hauria d’aprofitar per tal de reduir les
ràtios a les aules i així millorar la qualitat educativa i l’atenció a la diversitat, rica i alhora
complexa de gestionar amb ràtios de 25 o més alumnes per aula. Aquesta circumstància pot ser
una oportunitat per la millora del nostre sistema educatiu i per l’assoliment de l’èxit escolar.
La Comissió informativa general del 29 de març de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
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Primer: Sol·licitar al Departament d’Ensenyament el no tancament de cap línia de P3 quan
aquestes línies quedin afectades per una davallada demogràfica
Segon: Sol·licitar al Departament d’Ensenyament la prioritat en l’establiment de ràtios més
baixes per tal d’afavorir la qualitat de l’ensenyament i l’atenció a la diversitat evitant així el
tancament de línies o el altres casos, forçar a establir una altra línia en aquells nivells on les
ràtios actuals siguin més altes.
Tercer: Sol·licitar al Departament d’Ensenyament la reducció del finançament amb fons
públics a les escoles concertades i l’augment dels mateixos a la pública per tal de garantir les
dotacions que millorin la qualitat en l’ensenyament i l’atenció a la diversitat

Debat :
Carles Taberner (CiU): entén que en la moció es fa un plantejament que no és l’adequat,
respecte a les escoles concertades. Es pot estar d’acord o no amb el seu ideari però sense el seu
concurs, no hi hauria ensenyament.
També, manifesta que està d’acord en donar suport a la moció, pel que fa a la qualitat i a les
ràtios en l’escola pública.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): recorda que les escoles concertades també estan
subvencionades amb diners públics.
Mª José López (IDS-MES-IdSELVA): hi ha un greuge comparatiu entre les escoles concertades
i les públiques ja que mentre que les primeres se’ls ha mantingut la subvenció, les públiques
estan rebent retallades.
Continua dient que les escoles públiques estan carregades d’alumnes que necessiten un reforç i
creu que s’ha de reequilibrar aquesta situació.

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

16.- Precs i preguntes
Carles Taberner (CiU):
-Felicita als veïns de King Park ja que han fet un pas, encara que no definitiu, per la recepció de
la urbanització.
-Pregunta amb quins criteris tècnics s’han fet les passeres de la riera de Vallcanera; els llocs on
s’han construït i el tipus d’estructura.
-Fa deu mesos van prendre possessió del càrrec i tenen clar que l’alcalde és el que ha de presidir
les sessions plenàries però, en l’últim ple, va sentir vergonya per la desqualificació i menyspreu
als regidors.
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Entén que els veïns no es mereixen aquesta actitud i representació per part de l’Alcalde i
demana a aquest que sàpiga fer i estar, i per la seva part, també ho intentarà.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA):
-Referent a la Biblioteca, han estat informats de que s’han iniciat els tràmits per l’adquisició
d’un nou local.
Entén que és molt interessant i engrescador però creu que aquesta possible compra hauria
d’haver estat prevista en el pressupost.
-Pel que fa al Manix, que ha generat moltes controvèrsies, entén que és un lloc emblemàtic i té
un pes important en l’imaginari col·lectiu, i els informes emesos pels tècnics municipals no
valoren aquests sentiments i demana se’ls hi faci arribar un informe dels serveis tècnics
d’amortització del local i garanties del procés participatiu que es farà a posteriori.
-Pel que fa al Consum, també s’hauria d’haver valorat altres aspectes: socioeconòmics,
ambientals, ...
-En relació a la policia local, quan el grup de CAPGIREM SILS-CUP-PA va presentar la moció,
se’ls va acusar de criminalitzar als veïns de Vallcenra i les Comes i l’estadística els hi ha donat
la raó ja que és un punt de conflicte i d’atenció en qüestió de seguretat ciutadana. I llegeix una
afirmació feta pel Sr. Juli Garcia que textualment diu:
“Vallcanera i les Comes s’estan convertint en una zona complicada, des del punt de
vista de la seguretat: robatoris, tràfic d’estupefaents i, des del punt de vista municipal,
cal estar alerta i donar solucions”.
Creuen que aquesta frase no criminalitza a ningú però tampoc ho feia la seva moció.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): en relació a la última intervenció, informa que el passat dia 18
de març van tenir una reunió ordinària de la Junta Local de Seguretat i en els últims informes,
s’ha pogut constatar que, a nivell d’incidències, és major al centre de la vila que en els barris
perifèrics; això, corregeix la informació que acaba d’oferir el representant de CAPGIREM
SILS-CUP-PA.
Julio García (ERC-AM):
-Referent a les passeres, els criteris han estat els més convenients des del punt de vista tècnic.
L’altra qüestió és la possible utilització d’aquestes per persones amb mobilitat reduïda, ja es va
explicar que es farà el que sigui possible.
-En quant a la Biblioteca, si s’hagués tingut possibilitats, tant des del punt de vista econòmic
com de gestió, ja s’hauria previst en el pressupost.
Recorda que tota la informació referent a aquesta iniciativa s’ha donat en la reunió mantinguda
a l’efecte, dies enrere.
Aquest projecte s’ha engegat amb el canvi de la persona que actualment realitza funcions de
directora de la biblioteca i continua amb la possibilitat d’eixamplar els metres per prestar aquest
servei fins que es pugui disposar definitivament d’un equipament que compleixi els requisits
que s’estableixen en la normativa vigent.
Recorda que l’informe emès recentment per la Generalitat de Catalunya requeria prèvia
consignació pressupostària. Cal assenyalar que aquest local es que es preveu adquirir, la finalitat
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és fer-ho servir com a ampliació del centre cívic, situat a prop, però provisionalment es podrà
utilitzar com a biblioteca.
-Referent al Manix, no és una qüestió de què es pot fer amb aquest edifici, dels informes tècnics
es dedueix que aquest edifici no es pot mantenir i cal l’enderroc; no és una qüestió de voluntat
sinó de necessitat. Té un cert perill i el que cal és actuar d’acord amb els criteris tècnics.
Carles Taberner (CiU): diu que la definició de les passeres és discutible però la situació
d’aquestes està molt a prop del oleoducte i es podria escollir una altra millor.
Martí Nogué (Alcalde):
-Responent a les manifestacions de CAPGIREM SILS-CUP-PA, en quant a la presa d’acords
per la Junta de Govern Local, si es fa d’amagat o no diu que, els acords s’adopten pels òrgans
que corresponen sense amagar res.
-En resposta a les manifestacions realitzades pel senyor Carles Taberner, mostra el seu desacord
amb les seves acusacions, tot recordant que encara no han demanat disculpes públicament per
publicitar uns suposats increments del preu de l’aigua .
-

Els regidors de CiU abandonen la sala mentre l’alcalde estava en ús de la paraula.
------------------

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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