ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE 2016/5
Caràcter :
Lloc :

26/05/2016
Data :
de
19:30 a 20:40 hores.
Horari :

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 31/03/2016 i
28/04/2016, resultant aprovada per unanimitat de tots els membres presents.
-------------2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
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2.a) Informacions de l’alcaldia. Les actuacions més destacades realitzades des de l’alcadia a
través de les diferents regidories són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunió al Consell Comarcal per a procedir a l’adhesió al programa de subvencions
FEDER del Projecte Vescomtat de Cabrera.
Assistència i participació a l’Assemblea de King Park.
Reunió amb Càritas i el mossèn per presentar el projecte “apadrinar un avi”.
Reunió amb els diferents directius de les entitats bancàries del municipi per tractar el
tema dels pisos buits.
Reunió amb l’entitat immobiliària que durà a terme la gestió dels pisos joves i trobada
amb els joves per comunicar el canvi i transmetre aquesta informació.
Assistència a la xerrada de l’SLOF al Centre Cívic de Sils.
Assistència a la cloenda del projecte “junts fem dures” amb els infants i joves que n’han
participat.
Assistència a la conferència de Núria Picas en el marc de la II jornada esportiva de la
Selva a l'auditori de Sta. Coloma de Farners.
Seguiment obres vestidors a la zona esportiva.
Coordinació amb el tècnic d’esports per a programar inici temporada d’estiu, gimnàs i
cursos.
Coordinació amb els tècnics municipals per la redacció de la modificació
pressupostària.
Coordinació amb els diferents municipis i Consell Comarcal de la Selva per programar
la següent etapa del Projecte Camí St. Jaume a través de la Via Augusta.
Assistència i participació amb diferents professionals en l’elaboració del Pla de
Mediació Comunitària.
Assistència i participació a la Comissió de Matriculació.
Assistència i participació a la reunió realitzada amb els pares de P3 conjuntament amb
la Inspectora d’Ensenyament, Directores i AMPA’s dels dos CEIP’s per a explicar el
procés de matriculació establert pel Departament d’Ensenyament.
Coordinació diferents AMPA’s per les ofertes d’extraescolars al nostre municipi.
Informació als centres educatius sobre la formació als centres de diferents programes
d’intervenció sobre salut o bullyng.
Assistència i participació al Consell Escolar de l’Escola Els Estanys per a tractar la
previsió d’alumnes i calendari curs 16-17.
Coordinació amb escoles i membres de la comissió per a programar els actes de la
Jornada Literària de Premis de Narració Curta dins el marc d’activitats de Sant Jordi.
Coordinació activitats lúdiques, jornada de Biblioteca al carrer dins el marc d’actes de
Sant Jordi.
Coordinació amb les Amigues de les Flors i Amics dels Pagesos de les diferents
activitats dins el marc de l’Exposició de Flors i Fira de Sant Isidre.
Coordinació amb les entitats municipals per a programar les diferents activitats de la
Fira de Sant Ponç.

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

Entrega de premis de Narració Curta de Sant Jordi
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•
•
•
•

Aplec Sardanes
Festa d’homenatge a la vellesa
Actes Festa de les Flors – Sant Ponç i Sant Isidre
Concert Orquestra Jove de La Selva

Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): informa que ha tingut coneixement recentment de que li ha estat
concedit a l’ajuntament un ajut del FEDER d’aproximadament el 60% de la inversió que s’ha de
realitzar en l’enllumenat públic de més de 800.000 €uros.
2.b) Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des de l’últim Ple ordinari.
2.c) Es dóna compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
2.d) Es dóna compte de l’Informe de morositat del primer trimestre/2016, en compliment de
l’establert en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
---------------

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

3.- Rectificació de l'Inventari de Béns a 31/12/2016. PG 2016/446
Proposta de l’alcaldia
Identificació de l’expedient:
Rectificació de l’Inventari de béns i drets 31/12/2015
PG 2016/446.
Relació de fets:
Atès l'expedient que s'instrueix per a la rectificació anual de l'Inventari de béns i drets que
reflecteix les altes i baixes produïdes des de l'última revisió.
Atès que la corporació està obligada a practicar l'esmentada rectificació per tal de recollir i
valorar, dins del període indicat, els béns i drets que permetin conèixer l'estat actual i real del
seu patrimoni.
Vist l'informe emès pel secretari de la corporació.
Fonaments de dret:
Articles 222 i següents del Text refós 2/2003 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
Articles 102, 103, 105 i concordants del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d'octubre
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Regles 67, 201 i següents de la Instrucció de comptabilitat per a l'administració local aprovada
per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 17 de juliol de 1990.

La Comissió informativa general del 24 de maig de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER.- Aprovar la rectificació de l'Inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament, referit a
31 de desembre de 2015, l'import de la qual es fixa en 28.210.638,19 € en incorporar-hi les altes
i millores que ascendeixen a 329.826,60 €, treure-hi les baixes que ascendeixen a 130.477,04 € i
treure-hi l’amortització acumulada a 31/12/2015 que ascendeix a 4.246.946,28 €.
SEGON.- Trametre una còpia de la rectificació de l'inventari anteriorment aprovada,
autoritzada pel secretari de la corporació i amb el vistiplau de l'alcalde, al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, així com a l'Administració de l'Estat.

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

4.- Aprovació expedient de contractació adquisició directa equipament cultural
usos múltiples. Exp. 2016/57
Proposta de la Regidoria de Promoció local, cultura i tradicions, medi ambient.
Identif icació Expedient: Adquisicio directa equipament cultural usos multiples
PG B 2016 /57 General 2016/88
Fets:
Atès que aquest Ajuntament té la necessitat d’adquirir un bé immoble situat a Travessera de la
Rambla
número
8,
amb
referència
cadastral
8688503DG7288N0047ZT
i
8688503DG7288N0048XY, propietat de SOLVIA DEVELOPMENT S.L., de 332,11 mt2, a
títol onerós per destinar-ho com a complement de les sales de formació de l’existent Centre
Cívic, zona per reunions veïnals, exposicions, tallers, actes comunitaris i de forma provisional i
transitòria de Biblioteca.
Atès que en data 29 de febrer de 2016, es va emetre informe-memòria tècnic pericial, sobre, la
inexistència d’un altre terreny igualment idoni per a la finalitat que aquest Ajuntament pretén,
així com sobre el valor del bé, tot atenent a la seva qualificació, ubicació, etc.
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Atès que en data 8 de març es va emetre informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa
l’adquisició en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Atès que en data 8 de març es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Atès que mitjançant resolució d’Alcaldia de data 11 de febrer es va aprovar iniciar l’expedient
per a la contractació referenciada tot motivant la necessitat i idoneïtat d’aquesta adquisició.
Atès que en data 4 de maig de 2016, es va sol·licitar informe previ de la Direcció General
d’Administració Local.
Atès que en dat 11 de maig de 2016 la Direcció General informa favorablement l’adquisició
directa.
Atès que en data 20 de maig de 2016, es va redactar i incorporar a l’expedient el
Plec de Condicions en relació amb l’adquisició.
Atès que en data 20 de maig de 2016, l’Interventora va realitzar la retenció de crèdit oportuna i
en data 20 de maig de 2016 va emetre informe de fiscalització de l’expedient.

La Comissió informativa general del 24 de maig de 2016 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, per a l’adquisició a títol onerós dels bens immobles situats a Travessera de la
Rambla
número
8,
amb
referència
cadastral
8688503DG7288N0047ZT
i
8688503DG7288N0048XY, propietat de SOLVIA DEVELOPMENT S.L., de 332,11 mt2, per
destinar-ho a com a complement de les sales de formació de l’existent Centre Cívic, zona per
reunions veïnals, exposicions, tallers, actes comunitaris i de forma provisional i transitòria de
Biblioteca.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 180.000 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament
representa l’adquisició, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 07 334 62200 de l’estat de
despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016.
TERCER. Aprovar el Plec de Condicions que regirà el contracte d’adquisició del bé per
adjudicació directa.

Debat :
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Maria Deulofeu (CiU): manifesta que en les converses mantingudes amb el grup de govern,
sempre ha entès que aquest local era per ubicar la nova biblioteca però en els informes de
l’expedient han pogut constatar que aquest local tindrà l’ús provisional de biblioteca, preveient
l’ús definitiu com a complement del centre cívic i demana que s’informi al respecte.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): mostra la seva satisfacció per la decisió presa.
Julio García (ERC-AM): diu que l’ús de la biblioteca és provisional perquè passen d’uns 80 mt2
a més de 350 mt2, fins que s’ubiqui de forma definitiva en el lloc que correspongui, ja que
aquests equipaments estan regulats per llei i requereixen més de 800 mt2 de superfície, i no es
disposa de cap local així a Sils.
Per aquest motiu, s’ha fet la tramitació demanant els informes corresponents per que, de forma
provisional, es pugui tenir un local en millor condicions fins la ubicació definitiva.

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

5.- Aprovació definitiva Reglament Orgànic Municipal (ROM) i de participació
ciutadana de Sils. Exp. 2015/588
Proposta de l’Alcaldia
Identif icació Expedient: Reglament Orgànic Municipal i de participació ciutadana de Sils
PG B 2015 /588 General 2015/1019
Fets:
Aquest ajuntament, com a mostra de la seva voluntat de consolidar, enfortir i ampliar
l’autonomia municipal i, amb ella, la democràcia, i amb el desig de fer-la propera, intensa i
participativa, la relació de l’ajuntament i dels seu conciutadans, ha decidit dotar-se d’un
reglament municipal propi i del qual s’ha elaborat un projecte que posteriorment serà sotmès a
estudi de les comissions pertinents i aprovació del ple si procedeix.
Seguint el mandat del ple de l’ajuntament de data 23 de juliol de 2015, la Regidoria de Via
pública, governació i participació ciutadana d’aquesta corporació junt amb els serveis tècnics i
jurídics municipals, han elaborat un avantprojecte del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de
Sils.
La Junta de Govern Local de data 16 de novembre de 2015 va informar favorablement
l’avantprojecte del ROM de Sils i posteriorment ha estat sotmès a un procés previ de consultes a
entitats, associacions i als diferents grups polítics de Sils.
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El passat dia 12 de febrer de 2016 es va constituir la Comissió d’estudi del Reglament Orgànic
Municipal i de participació ciutadana de Sils, donant el vist i plau a l’avantprojecte elaborat i
que serà objecte de la tramitació reglamentària.
El ple ordinari de data 3 de març de 2016 va aprovar inicialment el Reglament Orgànic
Municipal i de participació ciutadana de Sils, va ser sotmès a informació pública durant el
termini de trenta dies i es publicà en el Diari de Girona de 16 de març de 2016, al DOGC núm.
7082 de 18 de març, al BOP núm. 56 de 22 de març de 2016, en el taulell d’anuncis i a la web
de la corporació.
En data 28 d’abril de 2016 i amb Registre general d’entrada número 2016/1488, el grup
municipal de CiU presenta al·legacions a l’acord d’aprovació inicial del Reglament Orgànic
Municipal i de Participació Ciutadana de Sils (ROM), pels següents motius:
a)Manca de competència normativa en matèria de règim laboral, extralimitació competencial.
b)Infracció de l’Article 46.2a) de la Llei Bases de Règim Local 7/1985 i de l’Article 98 del
Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En data 18 de maig de 2016 el secretari emet informe sobre les al·legacions presentades.

Fonaments de dret:
Els articles 4, 20.3 i 47.2f), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
L’article 24.b) del Real Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
L’article 4 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
Orgànic, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
El articles 8.1a), 43.1, 52.2a)d), 114.3a), 165 i 178 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.
La Comissió informativa general del 24 de maig de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada pel grup municipal de CiU relativa a la
competència en matèria de règim laboral atès que d’acord amb el que s’exposa de manifest en
l’informe del secretari de l’ajuntament, aquest pot regular els drets de caràcter soci-laboral en el
marc de la legislació sectorial corresponent.
Segon.- Estimar parcialment l’al·legació presentada pel grup municipal de CiU en el sentit de
completar l’article 87 del ROM amb el següent paràgraf:
“Si bé la incorporació d’altres requerirà l’autorització expressa dels/les sol·licitants de la
convocatòria”, restant l’article tal i com segueix:
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“Sessions extraordinàries
El Ple celebrarà sessions extraordinàries quan siguin convocades amb aquest caràcter per
l’Alcalde o Alcaldessa, bé a iniciativa pròpia, bé a sol·licitud d’una quarta part, com a mínim,
del nombre legal de membres de la Corporació.
En aquest últim cas la sol·licitud s’ha de realitzar per escrit, signat personalment pels Regidors i
Regidores que la promoguin, en el que es motivarà la necessitat de la sessió, els assumptes a
incloure a l’ordre del dia, i el text de les propostes dels acords que es pretenen adoptar.
La relació d'assumptes no minva la facultat de l'Alcalde o Alcaldessa per determinar els punts
de l'ordre del dia. Si bé la incorporació d’altres requerirà l’autorització expressa dels/les
sol·licitants de la convocatòria”

Tercer.- Aprovar definitivament el Reglament Orgànic Municipal i de participació ciutadana
de Sils.
Quart.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal i de
participació ciutadana de Sils, amb el text íntegre, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis i a la web de l’ajuntament, anunciant-se la referència del Butlletí Oficial de la
Província en que s’hagi publicat íntegrament el text en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Debat :
Pere Mas (CiU): agraeix l’acceptació parcial de l’al·legació presentada encara que entén que
s’hauria d’haver acceptat en la seva totalitat.
Entén que l’estimació parcial de l’al·legació és per donar compliment al que estableix la llei i no
per voluntat.
Pel que respecte a l’altra part de l’al·legació no estimada, entén que tot i ser voluntat la seva
estimació per part del grup de govern, la llei ho permet i entén que quan els regidors demanen
un ple extraordinari, ho han de motivar; en canvi, quan ho fa l’alcalde/essa, no cal motivar-lo.
Prova d’aquesta situació és que avui s’ha rebut la convocatòria d’un ple per dimarts que ve.
Creu que no hi ha cap justificació, únicament cal fer el sorteig dels membres de les meses i es
podria haver pactat fer aquest ple un altre dia i ens hauríem estalviat el cost que suposa el ple.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): manifesta que està d’acord amb l’exposat per
l’integrant del grup de CiU.
Recorda que han fet al·legacions en el període d’aprovació inicial, manifestant la seva
disconformitat. Entén que el document, tal i com està redactat definitivament, encara fa més
apoderament de la figura de l’alcalde.
Aquest ROM limita encara més la participació ciutadana comparat amb el que ja teníem i
anuncia el seu vot en contra.

102

Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): diu que no hi ha cap ROM anterior, aquest és el primer i es va
fer per voluntat política, no essent una obligació legal la seva aprovació per municipis com el
nostre.
Recorda que en la fase de tramitació d’aquest document es van recollir suggeriments i propostes
del grup de CAPGIREM SILS-CUP-PA amb l’objecte de millorar el document original i
agraeix les aportacions fetes.
Malauradament no s’ha pogut arribar al consens desitjat.
Respecte a les dos al·legacions formulades pel grup de CiU; la primera referida a qüestions
sociolaborals, la seva desestimació està fonamentada pel compliment del principi de jerarquia
normativa, que en cap cas el nostre ROM pot anar en contra d’una llei superior. Sobre la segona
al·legació, s’accepta, no perquè sigui imposició legal, com s’ha manifestat, efectivament ho diu
la llei però de la mateixa manera que la llei diu que els regidors poden presentar fins a un
màxim de tres plens i això no es recull, però per major claredat, transparència i tranquil·litat no
hi hagut cap problema en recollir la proposta de CiU.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): aclareix que si la setmana que ve s’ha de fer un ple
extraordinari és perquè la llei electoral marca uns terminis molt acotats; entre dissabte que ve i
el dia 1 de juny.
Pere Mas (CiU): reitera que el que ha dit és si s’hagués fet durant aquest mes, aquest ple, es
tindria una única despesa.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis vots en contra de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, s’aprova aquest acord.
-----------------Prèvia declaració d’urgència per vuit vots a favor de: ICV-EUiA-E, ERC-AM, Albert Rossell
(CAPGIREM SILS-CUP-PA) i IDS-MES-IdSELVA, una abstenció de Sergi O. Urzay
(CAPGIREM SILS-CUP-PA), i quatre vots en contra de CiU, s’acorda el tractament del següent
tema no inclòs dins de l’ordre del dia:

6.- Moció de rebuig atacs del govern espanyol contra llei mesures urgents per
afrontar emergència àmbit habitatge i pobresa energètica. Exp. 2016/465
Identif icació Expedient: moció rebuig atacs del govern contra llei mesures urgents per
afrontar emergència àmbit habitatge i pobresa energètica
PG B 2016 /465 General 2016/783
L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de
desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de
moltes famílies que pateixen la crisi. En molts casos es veuen incapaces de fer front al pagament
de la factura energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació de sobre
endeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de
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vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir quines són les despeses
prioritàries per a la seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge digne.
El món local, coneixedor de les de les problemàtiques reals que afecten als veïns i veïnes, des de
l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la pobresa energètica i
l’emergència habitacional. Mesures, que gràcies a la proximitat i a la immediatesa han servit de
mur de contenció per pal·liar la greu situació dels que pateixen.
Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als
consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres situacions
com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. El Parlament europeu ha
requerit als governs per tal de que donin resposta a les famílies perquè “ningú hauria de morir a
Europa per no tenir calefacció” i en una resolució ha reconegut que “si el govern regional o
local” és capaç de trobar els recursos amb els quals pot finançar, ni que sigui parcialment
aquesta política, que es faci”.
En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es
modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el
subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint
la desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que
es fes efectiva la moratòria amb la qual no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles
famílies en situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.
Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la població
catalana, l’única resposta política per part del govern central ha estat la d’interposar recursos
d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen el que ha estat una constant en la
legislatura, la judicialització de conflictes polítics.
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després que el
Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaïen competències
estatals en matèria de règim energètic
Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió residencial i de
pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat. L’objectiu era
donar resposta a les situacions de vulnerabilitat en que es troben les persones més afectades per
la crisis econòmica i social.
Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès donar
cobertura i emparament a persones amenaçades de desnonament del seu habitatge o del tall en
els subministraments bàsics d’energia.
Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional per part del govern
central en funcions. El govern del PP ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei
demostrant una vegada més la seva manca de sensibilitat social.
Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més desfavorida, el passat
3 de maig es va celebrar una cimera amb els grups parlamentaris, els promotors de la iniciativa
legislativa popular, la Taula d’entitats del Tercer Sector, la Plataforma pel dret a un habitatge
digne, els sindicats UGT i CCOO, i els representants del món local de l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, on es va acordar “deixar sense efectes
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pràctics la resolució del Tribunal Constitucional. És va acordar l’elaboració d’una nova llei
d’emergència social que reculli tot allò que ara ha quedat suspès per tal de donar resposta amb
mesures útils, pràctiques i segures, a la ciutadania que pot veure’s afectada per una onada de
desnonaments o de talls de subministrament energètic.
El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions més properes
als ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la suspensió de normatives,
ajudant a la gent perquè servir als nostres ciutadans i especialment, als més vulnerables, és la
nostra raó de ser.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra
normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació
d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica.
Segon.- Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern espanyol
que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria de protecció
dels consumidors i de les persones que es troben en situació de desemparament.
Tercer.- Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats municipalistes i
socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri diferents mesures i que permeti
recuperar eines d’actuació en aquesta matèria per part de les administracions locals i de la
Generalitat.
Quart.- Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu paper en la
solució dels conflictes habitacionals.
Cinquè.- Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar
solucions conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de
proximitat, continuem donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten.
Sisè.- Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC), i al govern espanyol.

Debat :
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): manifesta que hauria estat més adequat haver
debatut amb caràcter previ en una comissió informativa però en tot cas celebra que es porti a un
ple un tema amb contingut ideològic i romàntic, amb voluntat de canviar les coses, que troba a
faltar a Sils.
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Mª Mercè Pascual (IDS-MES-IdSELVA): en relació amb els comentaris que ha fet el Sr.
Rossell, diu que l’ajuntament ja fa molt de temps que disposa d’ajudes per afrontar problemes
de pobresa energètica i amb una normativa que es va redactar en el seu moment.
Actualment s’estan fent actuacions, mitjançant els serveis socials, aplicant aquesta llei.
Reitera que l’ajuntament fa temps que disposa de recursos per resoldre els problemes de pobresa
energètica.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): diu que si aquesta moció no s’ha presentat abans és perquè ahir
mateix va tenir coneixement de la proposta.
Pere Mas (CiU): diu que a l’ACM fa dies que la tenen penjada.

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

7.- Precs i preguntes
Pere Mas (CiU):
-Informa que en resposta al reiterat prec de l’alcalde, ja han penjat en les xarxes socials el càlcul
de les tarifes reals de l’aigua.
Actualment els càlculs estan fets amb factures reals i efectivament els increments són més petits
que els manifestats però també vol dir que els números que es van publicar en premsa tampoc
no eren reals.
Entén que amb això el seu grup ja ha rectificat i emplaça a l’Alcalde perquè faci el que cregui
convenient.
-En relació al tema “Consum” manifesta que l’Alcalde no els hi va contestar a totes les
preguntes que van formular però al final de la seva exposició, va anunciar la interposició d’una
demanda d’impossibilitat d’execució de la sentència.
La pregunta que fa al respecte és que, si el ple és l’òrgan competent per interposar demandes,
com és que es fa aquesta actuació sense posar-ho en coneixement i votació d’aquest òrgan.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA):
-Vol deixar constància de la deixadesa que hi ha als Estanys i les denúncies d’usuaris i tècnics
sobre el descontrol i criteri de manteniment així com la manca de senyalització que no compleix
la normativa.
No es valoren els Estanys com un actiu i cal recuperar-lo i pregunta que hi ha sobre una
discussió sobre aquest assumpte en les xarxes socials. Aporta unes fotografies sobre la mala
situació en que es troben els Estanys, sota el seu criteri, que consisteix en una espuma verda que
no es sap ben bé què és.
-Referent a les escombraries, diu que amb la nova contractació no s’han resolt els problemes de
recollida de residus; els contenidors continuen estan plens i no es veu cap canvi. També, aporta
fotografies d’aquesta situació.
-Agraeix al Sr. Miralles la proposta de participació en el projecte de limitar el trànsit a Sils i
entre tots, construir un nucli pels vianants.
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-Sobre la festa de les flors, diu que el cartell DIN A4 que s’ha elaborat per penjar en les faroles
no pertoca.
Entén que el disseny del cartell que s’ha fet aquest any no és gaire adequat i es podria haver fet
més participatiu, pels nens de l’escola, ... i pregunta com és que després de la problemàtica que
hi hagut, apareix com a col·laborador l’empresa A.J. RUZ, S.L.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA):
-Primer agraeix la feina per la festa de les flors però creu cada vegada més que la gent participa
menys i s’està perdent el suport popular; cal fer una reflexió i preguntar-nos què cal fer per
motivar a la gent, cal fer autocrítica.
-Encara l’accessibilitat dels ponts de Vallcanera continua sense resposta i pregunta què s’ha de
fer.
-Pel que fa a la regidoria de participació ciutadana, diu que no han vist gaires actuacions i espera
que més endavant es faci alguna actuació o proposta. Hauria estat adequat que la participació
ciutadana s’hagués fet amb el Manix que ha d’anar terra. Demana que els pressupostos siguin
més participatius, ...
-També, diu que en els plens extraordinaris no tenen dret a participar i així ho denuncien;
solament es debaten els punts que estableix l’alcalde.
-Reitera que el proper dimarts es farà un altre ple d’un cost aproximat de 2.700€ i caldria evitarho.
-En relació a les xarxes socials, creu que estan infrautilitzades i/o utilitzades de forma
inadequada i creu que l’ajuntament hauria de fer alguna cosa al respecte. Cal publicar en les
xarxes tots els projectes que l’ajuntament promou. Entén que són víctimes del POUM.
Julio García (ERC-AM): recorda que l’ajuntament no és propietari dels Estanys. El que fa
l’ajuntament és gestionar, i dintre de les seves competències, han fet millores importants. Les
fotografies exposades per Sergi O. Urzay són pura i simplement llots d’aigües estancades i
algues, no hi ha res estrany; el que demostra la ignorància que algú té sobre aquest espai.
Efectivament cal ser curosos amb el manteniment dels camins i manifesta que és cert que
algunes d’aquestes vies no estan en les millors condicions.
Explica que s’han reunit amb el responsable de la Fundació Acció Natura perquè en la part dels
Estanys que són propietaris, arreglessin i tinguessin cura de les comportes, recs, etc.; també, han
demanat de tornar a posar cavalls en aquesta zona i hi ha el compromís de fer les actuacions de
manteniment necessàries.
Està d’acord amb que es produeixen accions incíviques per part de la gent que va als Estanys
però és una qüestió de civisme, és molt difícil impedir fets aïllats.
Recorda que no fa gaire s’han fet cremes controlades, etc.; per la qual cosa, cal concloure que
no se’ls hi pot acusar d’abandonament d’aquest indret encara que és de l’opinió que tot és
millorable i agraeix la crítica positiva.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): recorda que qualsevol queixa, el lloc adequat al que s’ha de
dirigir és l’ajuntament.
Mª Dolores Jurado (IDS-MES-IdSELVA): en relació als cartells de la festa de les flors que es
van emetre, va ser un error en una mida que no corresponia.
Un dels cartells de les flors l’han fet les escoles i l’altre l’ha fet l’associació que s’encarrega
d’aquest acte i, com a conseqüència del 50è aniversari, ho han volgut fer les organitzadores.
L’empresa A.J. RUZ ha col·laborat en la festa de les flors, per això surt com qualsevol altre
col·laborador, no cal estranyar-se per res.
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-Cada vegada que es fa una festa, es demana participació a totes les associacions i la que vol
participar, participa.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): el procés de participació ciutadana no és una cosa que es
concedeix sinó que es guanya. És un treball de cercar voluntats, sumar esforços i espera que
amb tots els grups polítics es pugui fer un treball en equip que permeti fer un espai de major
participació.
Mª Mercè Pascual (IDS-MES-IdSELVA): recorda que precisament en el pressupost d’enguany
s’ha creat una partida pels joves i cada divendres s’estan fent trobades, encara que la
participació és molt minsa, per trobar destí a aquests diners.
Mª José López (IDS-MES-IdSELVA): les xarxes socials, pel que fa a l’ajuntament, s’utilitzen
per donar informació amb caràcter general i s’aprofiten les xarxes per informar dels plans
d’ocupació, accidents com el de fa poc en l’encreuament de Vallcanera, subvencions, ... per
això, no està d’acord amb els comentaris fets pel Sr. Rossell.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA):
-Després del reconeixement explícit del Sr. Mas, en el que admet l’error per part del seu grup
sobre l’increment de l’aigua, cal saber ara si són els que es van publicar. Per part de
l’ajuntament es va trametre l’informe tècnic on quedaven clars els increments i que en cap cas
és el 20% que es va publicar.
-Referent a la demanda d’inexecució de la sentència, està dins el procés judicial que es va
engegar fa temps per defensar els interessos municipals; ens han informat els nostres assessors,
cosa que segurament tornarà a posar en dubte ja que els seu assessors són diferents.
-En resposta al Sr. Albert Rossell, sobre el tema de participació ciutadana, recorda que hi hagut
dos plens ordinaris en els que no han presentat cap moció. Si hi ha tantes ganes de participació,
es podria haver participat.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): entenen que la millor manera de participar en el
ple és amb precs i preguntes.
Pere Mas (CiU): referent al tema pel Consum, entén que aquest és un procediment nou i que
correspon al ple un nou pronunciament i en resposta a les qüestions de legalitat que planteja, la
única legalitat que ell defensa és la de l’embut.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): respon que no vol entrar en aquest debat i prefereix no fer cap
comentari, i dóna lectura a una pregunta formulada per un veí i que textualment diu:
“-Quina és la posició de cadascun dels grups municipals sobre la proposta de
participació ciutadana sobre el destí del Bar Manix?”
Pere Mas (CiU): com és natural, estan a favor de la participació ciutadana.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): ja van fer les al·legacions pertinents durant el
període d’informació pública.
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Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): com s’ha dit en altres ocasions, hi ha uns informes tècnics en
els que, per diverses raons que en aquests es detallen, cal enderrocar-lo i recorda que en el
butlletí informatiu municipal s’informa àmpliament d’aquest assumpte. Per un costat, que els
tècnics informen que cal enderrocar i per una altra banda que s’obrirà un procés de participació
ciutadana. La consulta no serà per enderrocar o no perquè és un tema resolt, sinó què es pot fer.
Manifesta que en alguns dels informes es posa de manifest que seria més car rehabilitar que ferho de nou.
Julio García (ERC-AM): el tema del Manix no és qüestió de voluntat, si s’ha d’enderrocar o no,
és una qüestió tècnica. El que si és voluntat del govern és adequar aquest passeig a través d’un
procés de participació ciutadana.
Tampoc és comprensible mostrar l’oposició a aquest projecte ara, quan el pressupost recull
expressament l’enderroc del Manix en una partida de 20.000€, havent-los votat favorablement.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): la posició del seu grup està en la mateixa sintonia.
-----------------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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