ACTA DE SESSIÓ

DE

PLE

Identificació de la sessió
PLE2016/7
Caràcter :
Lloc :

ORDINÀRIA
Sala d´actes

Data :
Horari :

28/07/2016
de 19:30 a 21:54 hores.

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva
Juan Andrés Arredondo Rodríguez
Maria José López Ruiz
Maria Mercè Pascual Fontanils
Maria Dolores Jurado García
Pere Mas Gispert
Carles Taberner Morell
Maria Deulofeu Garcia
Albert Rossell Mas
Sergi O. Urzay Gómez
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

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

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

Secretari
Interventora

Absents :
Silvia Juanmiquel Font

Regidora

CiU

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 26/5/2016 i
31/5/2016, resultant aprovada per unanimitat dels dotze membres presents.
--------------
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2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA

2.a) Informacions de l’alcaldia. Les actuacions més destacades realitzades des de l’alcadia a
través de les diferents regidories són les següents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunió amb el director d’Infraestructures i posteriorment amb el Conseller Josep Rulls
per parlar dels temes corresponents a la GI555 i la C-63.
Reunió amb el delegat de Governació per tractar les ocupacions dels habitatges del
nostre municipi.
Coordinació i assistència a la taula de participació entorn el projecte de viabilitat de la
C-63.
Coordinació amb les associacions de veïns i policia local per tractar la seguretat de les
festes d’estiu.
Reunió amb els serveis tècnics de la Generalitat per tractar el jaciment arqueològic.
Reunió a la Diputació de Girona amb la coordinadora de processos de participació.
Participació a l’acte de cloenda del projecte “Junts fem deures” i reconeixement als
joves per la seva tasca de voluntariat.
Reunió amb l’Associació Amical Mathaussen .
Participació al Consell Escolar del Jacint Verdaguer per a aprovar la memòria final de
curs.
Participació al Consell Escolar de la Llar d’Infants.
Participació del Projecte de Mediació comunitari.

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

Sopar gastronòmic.
Dinar en motiu de la Festivitat St. Jaume.
Acte “ Vencem l’Alzheimer “
Representació de dansa com a cloenda del projecte MEDIANT LA DANZA a La
Laguna.
Entrega de premis Ironkids .
Entrega premis 12 hores de pàdel organitzat pels Makis.
Assistència a l’acte d’inauguració de l’hotel ubica t en el golf de Caldes de Malavella.
Assistència graduació alumnes de 4t del SES de Sils .

2.b) Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des de l’últim Ple ordinari.
2.c) Es dóna compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
2.d) Es dóna compte de l’Informe de morositat del 2n 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.
2.e) Es dóna compte de l’Aprovació addenda conveni de delegació, incorporació clàusula
protecció de dades. Exp. 2016/346.
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--------------3.- RATIFICACIONS
a) Ratificació: Acord JGL de data 18 d'abril. Sol·licitud subvenció FEDER Catalunya
2014-2020 eixos 4 i 6. Exp. 2016/346
Identificació de l’expedient : Subvenció FEDER, eixos 4 i 6, període 2014-2020
“Proposta del Regidor de Promoció Local, Cultura i Tradicions i Medi Ambient.
Identificació de l’expedient:
Sol·licitud subvenció FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 4 i 6.
PG 2016/346

Fets :
Atès que la Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 2015 va acordar sol·licitar a la
Diputació de Girona l’assistència tècnica i assessorament jurídic i tècnic necessaris per a la
contractació de la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior a través
d’un contracte amb empreses de serveis energètics (ESE), dins el la de Serveis per al Foment de
l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables a les comarques gironines.
Atès que l’Ajuntament de Sils vol portar a terme les actuacions de millora de l’eficiència
energètica de les instal·lacions d’il·luminació pública exterior del municipi, segons l’auditoria
d’eficiència energètica elaborada pels serveis tècnics d’eficiència energètica del programa
BEnerGI de la Diputació de Girona.
La Junta de Govern Local de data 4 d’abril de 2016 va acordar sol·licitar una subvenció de
30.000’- €uros dins la campanya Del Pla a l’Acció 2 016 (línia 4) de la Diputació de Girona
Provisió de l’alcaldia de data 12 d’abril de 2016, atès que també es vol sol·licitar finançament
dins el Programa Operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

Fonaments de dret:
Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel POFEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la convocatòria.
Bases específiques reguladores, publicades al BOP número 55 de 21 de març de 2016, i la
corresponent convocatòria per a l’any 2016, BOP número 61 de 31 de març de 2016, de les
subvencions que concedeix la Diputació de Girona al s ajuntaments, consells comarcals i altres
ens locals, a presentar a la convocatòria del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (eixos 4 i 6 del FEDER).
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Article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya del Reial Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Decret de l’Alcaldia de 17 de Juny de 2015, de Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la
Junta de Govern Local, publicat al BOP núm.127, de 3 de juliol.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per cobrir part dels costos
d’execució de projectes a presentar a la convocatòria del FEDER Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, en concret per portar a terme les actuacions de millora de l’eficiència
energètica de les instal·lacions d’il·luminació pública exterior del municipi de Sils mitjançant
contractes amb garantia d’estalvis, segons l’auditoria d’eficiència energètica elaborada pels
serveis tècnics d’eficiència energètica del programa BEnerGI de la Diputació de Girona, amb
un pressupost total de 665.263’- €uros més 139.705’23 €uros d’IVA, i el següent finançament:
Entitat

%

Import

Diputació de Girona

25%

166.315,75 €

Generalitat de Catalunya

50%

332.631,50 €

25% + IVA

306.020’98 €

Ajuntament de Sils
Total

804.968’23 €

Segon.-Aquesta corporació es compromet expressament a presentar aquesta actuació a la
convocatòria de la Diputació de Girona i que la Diputació de Girona presenti l’actuació a la
convocatòria del Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya amb les condicions
que s’assenyalen a la base 4.5.1. de les bases reguladores del procés de selecció i execució de
projectes aprovat per la Diputació de Girona el 15 de març de 2016.
Tercer.- Elevar aquest acord al Ple de la corporació en la primera sessió ordinària que es
celebri per la seva ratificació.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Girona, al Departament de
Governació, Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, als serveis
tècnics municipals i a intervenció.”

Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova la ratificació d’aquest acord.
---------------
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b) Ratificació: Acord JGL de data 4 de juliol de 20 16. Aprovació Avantprojecte millora
eficiència energètica enllumenat públic exterior. Exp. 2016/346
Identificació de l’expedient : Subvenció FEDER, eixos 4 i 6, període 2014-2020
“Identificació de l’expedient : Subvenció FEDER, eixos 4 i 6, període 2014-2020
Fets :
El ple de la Diputació de Girona del 15 de març de 2016 va aprovar inicialment les bases
específiques reguladores del procés de selecció i d’execució de projectes dels ajuntaments,
consells comarcals i altres ens locals a presentar a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016 de 7
de març) del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya (eixos 4i 6 del FEDER), els Fons Europeu de Desenvolupament
Regional) durant les anualitats 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.
Aquestes bases es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 55 del 21 de
març de 2016.
La Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 2015 va sol·licitar a la Diputació de Girona
l’assistència tècnica i assessorament jurídic i tècnic necessaris per a la contractació de la
millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior a través d’un contracte amb
empreses de serveis energètics (ESE), dins el la de Serveis per al Foment de l’Eficiència
Energètica i les Energies Renovables a les comarques gironines.
Atès que l’Ajuntament de Sils vol portar a terme les actuacions de millora de l’eficiència
energètica de les instal·lacions d’il·luminació pública exterior del municipi, segons l’auditoria
d’eficiència energètica elaborada pels serveis tècnics d’eficiència energètica del programa
BEnerGI de la Diputació de Girona.
Per acord de la Junta de Govern Local ordinària del 18 d’abril de 2016 es va sol·licitar una
subvenció a la Diputació de Girona per cobrir part dels costos d’execució de projectes a
presentar a la convocatòria del FEDER Catalunya 201 4-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en
concret per portar a terme les actuacions de millora de l’eficiència energètica de les
instal·lacions d’il·luminació pública exterior del municipi de Sils mitjançant contractes amb
garantia d’estalvis.
Fonaments de dret :
Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la convocatòria.
Bases específiques reguladores, publicades al BOP número 55 de 21 de març de 2016, i la
corresponent convocatòria per a l’any 2016, BOP número 61 de 31 de març de 2016, de les
subvencions que concedeix la Diputació de Girona al s ajuntaments, consells comarcals i altres
ens locals, a presentar a la convocatòria del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (eixos 4 i 6 del FEDER).
Article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya del Reial Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
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Decret de l’Alcaldia de 17 de Juny de 2015, de Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la
Junta
de Govern Local, publicat al BOP núm.127, de 3 de juliol. - Article 53.3 del decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, adopta el següent
ACORD :
Primer.- Aprovar l’avantprojecte per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat
públic exterior.
Segon.- Aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys i/ o béns immobles i serveis, així com
també dels documents justificatius de la titularitat o de la capacitat d’actuació.
Tercer.- Aquesta Corporació disposa dels permisos, autoritzacions i concessions
administratives necessàries per a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en
servei. En cas de requerir algun altre, ens comprometem a aportar-lo per dur a terme el
projecte.
Quart.- Fer constar que l’avantprojecte per a la millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic exterior no està inclòs en les afectacions generals de les directrius de la
Xarxa Natura 2000.
Cinquè.- Fer constar que aquesta actuació d’eficiència energètica no requereix el tràmit
d’avaluació d’impacte ambiental.
Sisè.- Aquest acord es ratificarà en la primera sessió de Ple de caràcter ordinari que es celebri.
Setè.- Donar trasllat de la present resolució a l’Excma. a Diputació de Girona.”
Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova la ratificació d’aquest acord.
-----------------COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES - HISENDA :

4.- Aprovació Compte General exercici 2015 - Expd. 2016/484
Proposta de l’Alcaldia.
Identificació de l’expedient: Aprovació Compte General 2015.
P.G.: 2016/484
Antecedents:
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Atès el Compte General de l’exercici 2015 format juntament amb tota la seva
documentació annexa, segons la legislació vigent.
El 2 de juny de 2016, la interventora emet informe favorable del Compte General de 2015.
El dia 27 de juny de 2016, la Comissió Especial de Comptes informa favorablement el Compte
General de 2015.
Atès que el Compte General de 2015 va ser exposat al públic en el BOP número 123 de data 29
juny de 2016 perquè es poguessin presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Fonaments de dret:
-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Articles 208 al 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes lo cals.
L’article 58 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 2/2003, de
28 d’abril.
L’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del
model normal de comptabilitat local.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del seg üent
ACORD :
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2015 d’acord amb allò establert a l’article
212.4 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.
Segon.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la
Sindicatura de Comptes per a la seva fiscalització abans del 15 d’octubre de 2016.

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

5.- Aprovació Pla Local de Joventut 2016-2019. Exp. 2016/607
Proposta de la Regidoria de Joventut, serveis socials, polítiques d'igualtat i salut.
Identificació Expedient:

Pla Local de Joventut 2016-2019

PG B 2016 /607 General 2016/1044
122

Fets:
El Pla Local de joventut és un instrument que permet fer polítiques integrals de joventut des de
la proximitat municipal. Aquestes polítiques, tal i com estableix la llei 33/2010 de polítiques de
joventut, s’han d’orientar cap a l’assoliment dels dos objectius suprems declarats al Pla
Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, consistents en afavorir l’emancipació i l’accés a
la plena ciutadania dels joves.
Els Serveis Tècnics de l’Àrea de Joventut i Cultura han elaborat el Pla Local de Joventut de Sils,
document que planifica les intervencions transversals en matèria de joventut en el període
comprès entre el 2016 i 2019, d’acord amb els eixos del Pla Nacional de Joventut.

Fonaments de dret:
Article 52 del decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i Règim
Local de Catalunya
Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut.
La Comissió informativa general del 26 de juliol de 2016 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del seg üent
ACORD:
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut de Sils 2016-2019.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció Gener al de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.

Debat:
Mª Mercè Pascua l(IDS-MES-IdSELVA): explica que el Pla Local de Joventut consta de dues
parts: anàlisi i conclusions del Pla anterior, on e s reflecteixen els àmbits de treballs que s’han
dut a terme amb els joves i l’altre part és un disseny nou on es redacten els objectius, activitats,
millores i recursos que es portaran a terme.
S’ha de potenciar l’emancipació dels joves, la inserció i formació laboral. I amb això ja s'està
treballant, disposen de 7 habitatges destinats a joves, el projecte “ Anem per feina” i des del
2012 estem dintre el Programa de Garantia Juvenil dirigit als joves de 16 anys per quan acaben
l’ensenyament obligatori, ajudar-los a formar-se o inserir-se al món laboral. També es preveu
incentivar la participació dels joves posant en mar xa un programa d’activitats de lleure.
Els joves de 12-16 anys venen a l’espai (Centre Cívic) però no tenen massa interès per
involucrar-se i fer iniciatives pròpies. Proposa fe r un gir en aquest Pla Local, és necessari un
professional extern per portar a terme les activitats amb els joves. El nostre tècnic de joventut
també hi destinarà els divendres. Es disposarà una partida amb un import de 2.000’-€, i en el
període de setembre a desembre els joves podran fer propostes, gestionar-les, consensuar-les i
una vegada supervisades pel tècnic, dur-les a terme.
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Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): respon a Mercè dient que veu bona voluntat en el
Pla però comparant amb altres plans existents en a ltres llocs, la majoria són continuistes. Sils
funciona com un poble dormitori, ens falta esperit de poble i vinculació juvenil. L’Ajuntament
ha d’estar al costat dels joves, ha de proporcionar espais i els plans locals només són papers,
demanem accions concretes. Els hi agradaria formar part d’alguna comissió per proposar alguna
cosa constructiva i que s’activi el jovent. Trobades amb els instituts, entitats, entitats juvenils,
les xarxes socials no són efectives perquè els joves no les segueixen. Proposa una comissió per
gestionar activitats juvenils, realitzar activitats i al mateix temps gestionar les xarxes socials.
Mª Mercè Pascual (IDS-MES-IdSELVA): replica que en aquestes trobades companys del seu
grup han vingut un dia en una trobada i prou. Poden venir sempre que vulguin i fer aportacions,
no cal esperar un Ple per exposar les coses. Li diu que no sap si s’ha llegit aquest Pla de Joventut
perquè les coses que està dient s’estan portant a terme. Caldria que se’l llegís. El tècnic de
joventut cada any va a l’Institut a explicar què és un Pla Local de Joventut i els nens hi
participen. Hi ha 400 seguidors al Facebook. Li recrimina que digui que ningú hi participa.
Votació:
Per deu 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 preu públic per cursos de pàdel - Exp dt. 2016/620
Proposta a Ple.
Identificació de l’expedient
Aprovació preu públic per la realització d’un curs de pàdel.
PG 2016/620

Fets:
Atesa la bona acollida dels cursos d’iniciació i perfeccionament en el pàdel organitzats per la
corporació des de la posta en marxa de les pistes d e pàdel a les noves instal·lacions esportives
municipals, es creu adient seguir donar continuïtat a aquests cursos.
Provisió d’alcaldia de data 14 de juliol de 2016.
Informe del tècnic d’esports de data 14 de juliol de 2016.
Informe del departament d’intervenció de data 22 de juliol de 2015.

Fonaments de dret:
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Article 41 a 47 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals.
Article 268.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya del Reial
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Decret de l’Alcaldia de 17 de Juny de 2015, de Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la
Junta de Govern Local, publicat al BOP núm.127, de 3 de juliol.

La Comissió informativa general del 26 de juliol de 2016 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del seg üent
ACORD :
Primer.- Establir els següents preus públics, segons participants, per la realització de cursos de
pàdel trimestrals, organitzats per l’Ajuntament de Sils:

Preu públic Alumnes/curs
144,00 €

2

90,00 €

3o4

66,00 €

5o6

Segon.- Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web
municipal durant el termini de 20 dies. Durant aquest termini es podrà examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que es considerin oportunes. Transcorregut aquest sense haver-ne
rebut cap, l’acord inicial esdevindrà definitivament aprovat.
Debat:
Pere Mas (CiU): expressa que està bé fomentar l’esport però en la conjuntura actual de crisi
proposar un preu trimestral avançat ho veuen racista perquè no hi podrà arribar tothom i no és
propi de les polítiques que presumeix aquest govern. També pregunta si alguna entitat esportiva
municipal podria donar aquest servei.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): diu que està d’acord amb el que ha manifestat CiU
en el sentit que fos alguna entitat esportiva la que donés aquest servei i si s’ha previst una
política d’abonaments per les persones que hi van més sovint i quina valoració es fa de l’aposta
per la utilització del web.
J. Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA): respon que ara ja tenim un any d’experiència. Han
parlat amb els usuaris i amb l’empresa que gestiona el servei. Aquests preus han sortit d’un
estudi de costos i el fet de posar els preus trimestrals, igual com es fa amb el gimnàs, és
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bàsicament perquè el preu mensual creava maldecaps per gent que s’apuntava i s’esborrava.
Creuen que és bo que el gestor tingui una previsió de tres mesos i grups estables, tot i que el
preu és trimestral el curs és anual. Abans només hi havia un preu únic però els usuaris han
demanat pagar una mica més i que el grup sigui més reduït. No s’ha cregut convenient oferir-ho
a les entitats donada la tipologia de les diferents edats i s’ha cregut tractar-ho com un curs
qualsevol igual que els que s’ofereixen al Centre Cívic. Els abonaments per la utilització de les
pistes de pàdel ja estan contemplats però estem parlant de cursets.
El tema del web, ha costat molt, sobretot el tema de reserves, s’han fet diferents modificacions i
s’hi està treballant.
Pere Mas (CiU): diu que en el seu moment ja van dir que no podia ser taxa sinó que havia de ser
preu públic perquè hi ha competència de privats. Els criteris són més d’empresa que d’una
decisió municipal de dedicar-se cap a l’esport. Vol en insistir que s’hauria de cedir la gestió a
les entitats municipals.
J. Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA): diu que tenen només un any d’experiència i el
temps dirà si l’any vinent s’hauran de fer canvis.

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

7.- Adjudicació servei de neteja dels edificis i in stal·lacions municipals de Sils.
Exp. 2016/368
Proposta de l’Alcaldia.
Identificació de l’expedient: Contractació del Servei de neteja dels edificis i instal·lacions
municipals de Sils.
PG 2016/368 General 2016/620

Fets:
Atès que mitjançant resolució del ple extraordinari de data 28 d’abril de 2016 es va aprovar
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques per
l’adjudicació del servei de neteja dels edificis i instal·lacions municipals de Sils, subjecte a
regulació harmonitzada, per procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, varis criteris
d’adjudicació , i així mateix es va procedir a aprovar la despesa que suposa l’adjudicació del
mateix.
Atès que amb data 9 de maig es va publicar anunci de licitació per un termini de cinquanta-dos
dies en el Diari Oficial de la Unió Europea , Butlletí Oficial de l’Estat i Butlletí Oficial de la
Província, amb el fi de que els interessats presentin les seves proposicions.
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Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que amb data 21 de juliol de 2016 es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta
després de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta d’adjudicació a
favor de LA BRUIXA, Neteges generals i manteniments; examinada la documentació que
l’acompanya, d’acord amb la mateixa, i de conformitat amb l’establert en la Disposició
Addicional Segona i l’article 151.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
La Comissió informativa general del 26 de juliol de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del seg üent
ACORD :
Primer.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atès la proposta portada a
terme per la Mesa de Contractació, de conformitat a mb el següent ordre decreixent:
EMPRESES

TOTAL

LA BRUIXA, Neteges generals i manteniments

63,18

ISS Soluciones de limpieza Direct, S.A.

52,36

L.D. Empresa de limpieza y Desinfección, SAU

45,76

Segon.- Notificar i requerir a LA BRUIXA, Neteges generals i manteniments, licitador que ha
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, per que presenti, en el termini de deu dies a
comptar des del següent a aquell en que hagi rebut el requeriment, la documentació justificativa
d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
o autoritzi a l’òrgan de contractació per obtenir d e forma directa l’acreditació d’això, de
disposar efectivament dels medis que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte conforme l’article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’haver constituït la garantia
definitiva que sigui procedent i la resta de documentació que s’assenyala en el Plec de
condicions, en especial la clàusula 20.
Debat:
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): expressa que el seu grup no està a favor de la
política del millor postor; creuen que hi ha altres criteris a tenir en compte.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): respon que no és el millor postor sinó que surt d’un estudi que
s’ha fet i de les coses que s’han ofert.
Votació:
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Per deu vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA, i dos vots en
contra de CAPGIREM SILS-CUP-PA, s’aprova aquest acord.
------------------

8.- Adjudicació directa equipament cultural usos múltiples. Exp. 2016/57
Proposta de la Regidoria de Promoció local, cultura i tradicions, medi ambient.
Identificació Expedient:

Adquisició directa equipament cultural usos múltiples

PG B 2016 /57 General 2016/88
Fets:
Aquest Ajuntament té la necessitat d’adquirir un bé immoble situat a Travessera de la Rambla
número 8, amb referència cadastral 8688503DG7288N0047ZT i 8688503DG7288N0048XY,
2
propietat de SOLVIA DEVELOPMENT S.L, de 332,11 mt , a títol onerós 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.
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.
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.
En data 8 de març de 2016 es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Mitjançant resolució d’Alcaldia de data 11 de febre r de 2016 es va aprovar iniciar l’expedient
per a la contractació referenciada tot motivant la necessitat i idoneïtat d’aquesta adquisició.
En data 4 de maig de 2016, es va sol·licitar informe previ del Departament competent en
matèria d’Administració Local, havent informat aquest favorablement en data 12 de maig de
2016.
En data 20 de maig de 2016, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Condicions en
relació amb l’adquisició.
En data 20 de maig de 2016, la Interventora va realitzar la retenció de crèdit oportuna i en data
20 de maig va emetre informe de fiscalització.
En data 31 de maig de 2016, es va remetre el Plec de Condicions que regeix aquesta adquisició
a SOLIVA DEVELOPMENT S.L., i aquest va presentar oferta al respecte.
En data 18 de juliol de 2016 el secretari informe.
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Legislació aplicable:
La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 52.2.p), 53.1.q) i 206 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
— L’article 30 del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
— L’article 4.2 del text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Comissió informativa general del 26 de juliol de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del seg üent
ACORD :
Primer.- Adjudicar a SOLVIA DEVELOPMENT S.L., l’adquisició dels bens immobles situats
a Travessera de la Rambla número 8, aprovada pel ple de data 26 de maig de 2016, i publicada
en el Perfil del Contractant en data 1 de juny de 2016.
Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació 2016 07 334 62200 del pressupost vigent
de despeses per import de 180.000 €uros.
Tercer.- Facultar a l’alcalde president, tan àmpliament com en dret sigui necessari, perquè en
nom i representació d’aquest Ajuntament, signi el contracte corresponent i els documents que
calguin, referents a aquest tema.
Quart.- Notificar a SOLVIA DEVELOPMENT S.L., propietari de l’immoble, la resolució i
citar-lo per a la signatura del contracte mitjançant Escriptura pública davant Notari, que tindrà
lloc a Sils el 22 d’agost de 2016 a les 10 hores.

Debat:
Carles Taberner (CiU): diu que ells van votar a favor per fer la Biblioteca. Ha canviat la situació
perquè només es pot instal·lar la Biblioteca de forma provisional. Cal planificar, no volen
comprar per comprar. Tenim el local del C/ Girona xamfrà J. Verdaguer. No veuen necessari
adquirir aquest local perquè serà de forma transitòria i es podria cobrir amb un local de lloguer.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): subscriuen totalment el que ha dit el senyor
Carles Taberner. També, diu que amb aquest nom tan complex no els queda clar si serà una
Biblioteca , un equipament, un espai de lectura, què serà?
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): respon que no s’està parlant de l’ús, sinó de l’adjudicació i
s’ha de votar SI/NO a la compra, sobre l’ús es va parlar abastament.
Julio García (ERC-AM): explica que l’espai que tenim ara és molt petit i el que s’ha fet és buscar
un espai alternatiu. Quant a lloguer, a Sils no hi ha massa espais d’aquestes dimensions i
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que estiguin en condicions tècniques per instal·lar-hi la Biblioteca. Aquesta compra evidentment
és transitòria per després fer-ne l’ús que pertoqui. El local del C/ Girona que fa xamfrà amb el
carrer Jacint Verdaguer a que s’ha fe t referència no és adequat pel servei a prestar. La biblioteca
s’ubica de forma transitòria en aquest lloc fins tenir la definitiva. Creu que la compra és molt
adient en tots els seus extrems.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): diu que es passa de 80 m2 a 300 m2 i amb l’informe favorable
de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya; per tant, estem davant una situació transitòria
que no sabem el que pot durar però el mateix Departament de la Generalitat reconeix que és una
millora substancial i ha donat el seu vist i plau en aquesta compra que vosaltres hi veieu tants
problemes
Carles Taberner (CiU): diu que ell no ho veu un problema, d’entrada ho veu una millora però
algú ha tingut en compte la càrrega de foc que tindrem sota aquests pisos? Vol pensar que si
perquè quan estiguem a punt de traslladar-nos no tinguem algun problema, per si no es
compleix normativa. Diu que vol pensar que s’han fet bé els deures.
Votació:
Per set vots a favor d’Alberto Miralles Güell (ICV- EUiA-E), Julio García Gonell (ERCAM), Martí Nogué Selva (IDS-MES-IdSELVA), Juan Andrés Arredondo Rodríguez (IDSMES-IdSELVA), Maria José López Ruiz (IDS-MES-IdSELVA), Maria Mercè Pascual
Fontanils (IDS-MES-IdSELVA), Maria Dolores Jurado García (IDS-MES-IdSELVA), una
abstenció d’Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-P A), i quatre vots en contra de Sergio
O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA), Pere Mas Gispert (CiU), Carles Taberner Morell
(CiU) i Maria Deulofeu Garcia (CiU), s’aprova aquest acord.
------------------

9.- Ratificació conveni de col·laboració entre l'Aj untament de Maçanet de la
Selva i Sils, execució obres "Arranjament Pont del Dimoni sobre la Riera de
Sils". Exp. 2016/553
Proposta de la Regidoria de Obres i serveis, festes i lleure.
Identificació Expedient:

Arranjament pont del Dimoni sobre la Sèquia de Sils

PG B 2016 /553 General 2016/944
Fets:
El “Pont del Dimoni” de Maçanet de la Selva, es troba situat al nord oest del terme municipal i
serveix per salvar la sèquia de Sils, que en aquesta zona divideix els termes municipals de
Maçanet de la Selva i Sils.
Fou construït al segle XVIII per travessar l’esmentada sèquia de Sils que es va fer per desaiguar
l’estany de Sils, i en el seu temps havia estat molt transitat ja era pas obligat per a anar al Molí
de Rupit i també per comunicar Maçanet amb l’Esparra i Riudarenes.
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Que l’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha aprovat el projecte tècnic titulat “Arranjament del
pont del Dimoni sobre la Sèquia de Sils”, que va ser aprovat definitivament per acord de Junta
de Govern Local d’aquest Ajuntament en data 19 de gener de 2016, i que té un pressupost
d’execució per contracte de 28.665,57€.
Que a petició de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva aquesta obra està inclosa en el Programa
de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona a l’anualitat 2016, amb una subvenció de
21.000€.
En el conveni s’estableix que l’Ajuntament de Sils autoritza a l’Ajuntament de Maçanet de la
Selva per tal de què executi les obres descrites en el projecte tècnic titulat “Arranjament del
Pont del Dimoni sobre la Sèquia de Sils”, que va ser aprovat definitivament per acord de la
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 19 de gener de 2016.

La Comissió informativa general del 26 de juliol de 2016 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del seg üent
ACORD:
Primer.- Ratificar el conveni subscrit el passat 23 de juny de 2016 entre l’Ajuntament de
Maçanet de la Selva i l’Ajuntament de Sils, signat pels seus representants legals, alcaldes dels
municipis, i que té per objecte executar les obres d’arranjament descrites en la part expositiva
d’aquest acord.
Segon.- Habilitar la partida pressupostària corresponent per atendre el finançament previst en el
conveni.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Maç anet de la Selva.
Debat:
Pere Mas (CiU): diu que els hi agradaria més que en l’acord hi constés l’aportació de
l’Ajuntament de Sils. Per properes vegades que hi sortís.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): És una ratificació del conveni i en aquest hi ha els imports
especificats.

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

10.- Resolució expedient sancionador 2016/0008209. PG 2016/579
Proposta de l’Alcaldia
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Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2016/0008209 iniciat a nom de A. R., L., amb DNI/CIF
000000000X per presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
PG 2016/579
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 20/01/2016 0 0:00
Número de butlleta / Acta: 0000000470982
Agent denunciant: 1008
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 30. 3
Import sanció: 300,01 Euros
Lloc de la denúncia: CL XXXXXX INTERSECCIÓ AMB EL CARRER XXXXXXXX
Fet denunciat: No tenir el gos inscrit en el cens municipal o en el seu cas en el Registre
municipal de gossos potencialment perillosos.
Dades de la persona denunciada: A. R., L. 000000000X CL
XXXXXXXX, 0 BUS. 00 XXXXXXXXXX 17410 - SILS

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 30.3 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No tenir el gos inscrit en el cens
municipal o en el seu cas en el Registre municipal de gossos potencialment perillosos.
3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom
de A. R., L. com a responsable d’una infracció de caràcter molt greu i l’Instructor va
formular la proposta de resolució.

Fonaments de dret
1. L’article 30.3 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter molt greu el fet denunciat.
2. Segons el que estableix l’article 49 de La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan
competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la
present Llei correspon al Ple de l’Ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu
i molt greu.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18
del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats
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per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en
document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense
perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin
aportar els interessats.

La Comissió informativa general del 26 de juliol de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del seg üent
ACORD:
Primer.- Aprovar la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2016/0008209 iniciat a nom de A. R., L., amb DNI/CIF 00000000X per
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Segon.- Imposar la corresponent sanció per un import de 300 ,01 €.
Tercer.- Notificar a l'interessat/da la present resolució.

Debat:
Carles Taberner (CiU): diu que ells seguiran com habitualment fan. Reiteren que es vol resoldre
per Ple una infracció d’Ordenança Fiscal. No s’infringeix una Llei autonòmica, per tant, tal i
com es va aprovar en el ple del 29 de juny de 2015, correspon al regidor de salut i consum
resoldre aquest expedient per delegació expressa de l’alcalde. Si és una Ordenança municipal,
creiem que no s’ajusta a ser aprovat en aquests moments per pròpia delegació expressa de
l’Alcalde. En cas de resoldre pel Ple caldria rectificar aquest acord. O la delegació de
competències no és correcte o aquest expedient no es pot resoldre per Ple. Fer esment que
actuacions derivades del control sanitari i tinença d’animals així com la incoació, si s’escau, la
imposició de sancions o qualsevol altre mesura de protecció de la salut pública i d’aplicació de
l’ordenança reguladora; per tant això no s’ajusta a l’ordenança.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): manifesta que segueixen en la mateixa línia que
CiU, que no tenen prou coneixements d’aquest expedient i tampoc tenen coneixements
veterinaris.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): no cal tenir coneixements veterinaris i quant a l’expedient si ha
de passar per Ple, ja es va respondre quan vàreu fer aquesta consulta.

Votació:
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES -IdSELVA, i cinc vots en contra
de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, s’aprova aquest acord.
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11.- Bonificació fiscal ICIO mòduls prefabricats es cola Els Estanys, expt
2016/79. PG 2016/583.
Identificació de l’expedient:
Bonificacions fiscals.
PG 2016/583
Fets:
En data de 7 de juliol de 2016 i mitjançant registre d’entrada número 2314, Josep Polanco
López, director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, ha sol·licitat llicència per a les obres d’infraestructures per a mòduls prefabricats a
l’escola Els Estanys de Sils, expedient material d’ urbanisme 2016/79.
Al mateix temps, sol·licita la bonificació del 95% de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres atès que es tracta d’una construcció d’especial interès o utilitat pública.
En data d’11 de juliol de 2016 l’arquitecte municipal emet informe.
Fonaments de dret:
-Article 103.2 del Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
-Article 6.1 de l’ordenança fiscal número 11.05 de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres estableix el següent: “Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost a
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.”

La Comissió informativa general del 26 de juliol de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del seg üent
ACORD :
Primer.- Declarar les obres del projecte d’infraestructures per a mòduls prefabricats a l’escola
Els Estanys de Sils, expedient material d’urbanisme 2016/79, d’especial interès o utilitat pública
municipal.
Segon.- Atorgar una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i a recaptació.
134

Votació:
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUPPA), CiU i IDS-MES-IdSELVA, i una abstenció de Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILSCUP-PA), s’aprova aquest acord.
------------------

12.- Aprovació esmena fitxers dades de caràcter per sonal. Exp. 2016/28
Proposta de l’Alcaldia
Identificació Expedient: Creació, modificació i supressió fitxers dades de caràcter
personal
PG B 2016 /28 General 2016/46
Fets:
Atès que, mitjançant Provisió d’Alcaldia, es planteja la necessitat de crear/modificar/suprimir
un fitxer de personal al servei de l’entitat local, segons l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i es va requerir informe de
Secretaria sobre la Legislació aplicable.
Atès que la Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2016 va acordar la contractació de
consultoria pel compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades a Objetivo Tarsys, S.L.
Realitzats els treballs, la documentació que figura en l’expedient així com la tramitació
legalment establerta, el ple del 28 de gener aprova l’acord de creació, modificació i supressió
de fitxers de dades de caràcter personal.
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades emet informe en el que posa de manifest que cal
esmenar les dades contingudes a l’Annex 1 i Annex 2 .

Fonaments de dret:
La Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Els articles 6, 19 i 20 de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal.
Els articles 52 i següents del Reial Decret 1720/20 07, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/19 99, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació
aplicable, i el Ple de la Corporació procedeix a la seva aprovació, de conformitat amb l’article
20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal. Per tot això,
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La Comissió informativa general del 26 de juliol de 2016 va dictaminar favorablement.
E s p r o p o s a al P l e d e l ’ A j u n t a m e n t l ’ a d o p c i ó d e l s e gü e n t
ACORD:
Primer.- Esmenar el contingut dels fitxers aprovats pel ple ordinari del 28 de gener de 2016
relatius a l’Annex 1 i Annex 2, d’acord amb el següent contingut:
Annex 1. Fitxers a crear

Denominació

Finalitat i usos

Denominació

Finalitat i usos

Denominació

Finalitat i usos

Registre d’Entrades i Sortides
Finalitat
Registre d’entrada i sortida de documents que es produeixen a
l’Ajuntament.
Usos
Registre de documents que tenen entrada a l’Ajuntament i dels
documents generats i enviats per l’Ajuntament.
Alcaldia
Finalitat
Relacions institucionals i protocol. Premsa i comunicació.
Usos
Comunicació amb la ciutadania, gestió de les relacions
institucionals i protocol·làries dels representants polítics de
l’Ajuntament amb altres entitats i amb els mitjans de
comunicació.
Joventut
Finalitat
Gestió dels serveis i activitats per a la joventut organitzats per
l'Ajuntament.
Usos
Organització d’activitats per a la dinamització per a la joventut.

Persones o Col·lectius

Usuaris i representants legals dels usuaris dels serveis prestats
per l’àrea de Joventut.

Denominació

Serveis Tècnics

Finalitat i usos

Finalitat
Gestió i control de l’activitat urbanística del municipi. Gestió de
llicències d’obres.
Usos
Concessió o denegació de llicències d’obres.
Control de l’activitat urbanística al municipi.
Disciplina urbanística.
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Denominació

Finalitat

Persones o Col·lectius

Estructura i Descripció
del Tipus de Dades

Cessions

Personal
Finalitat
Gestió dels recursos humans de l’Ajuntament.
Usos
Contractació de personal
Fons d’acció social.
Control horari.
Gestió de nòmines.
Oposicions, concursos.
Incompatibilitats.
Formació.
Riscos laborals.
Règim disciplinari.
Personal de l’Ajuntament.
Participants en oposicions o concursos.
Nom i cognoms, DNI o NIF, Passaport/NIE, Adreça postal o
electrònica, Telèfon, nacionalitat, signatura o empremtes,
Número SS o Mutualitat, Imatge o Veu, Estat Civil, Dades
Familiars, Data Naixement, Lloc Naixement, Edat, Sexe,
Nacionalitat.
Formació i Titulacions, Historial acadèmic, Experiència
professional, Cos / Escala, Categoria / Grau, Llocs de Treball,
Dades No econòmiques de Nòmina, Historial Laboral, Dades
Bancàries, Dades de Nòmina, Ingressos, Rendes, infraccions i
sancions administratives.
Agencia Tributària (Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria), Entitats Bancàries, Seguretat Social.
Persones que accedeixen a dades personals per aplicació del
principi de publicitat activa (Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència)
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Denominació

Finalitat

Persones o Col·lectius

Denominació
Persones o Col·lectius

Denominació
Persones o Col·lectius

Cessions

Denominació

Finalitat

Persones o Col·lectius

Denominació

Finalitat

Borsa de treball i emprenedoria
Finalitat
Gestió dels serveis de suport a la cerca de treball, formació
laboral i emprenedoria.
Usos
Borsa de treball municipal.
Orientació laboral.
Formació laboral.
Suport a emprenedors.
Usuaris de la borsa de treball i del servei d’orientació laboral.
Participants als cursos de formació laboral.
Usuaris del servei d’emprenedoria.

Cultura i festes
Ciutadans del municipi, membres d’entitats culturals, altres
persones participants a esdeveniments culturals.

Gestió Fiscal i Tributària
Ciutadans del municipi o de fora subjectes d’algun tipus
d’obligació tributària amb l’Ajuntament, titulars de béns i
negocis.
Agencia Tributària (Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria), Entitats Financeres, altres administracions
públiques que tinguin competències iguals a l’Ajuntament.

Cens d’animals
Finalitat
Registre dels propietaris dels animals de companyia del
municipi.
Usos
Control dels animals de companyia censats al municipi.
Control de llicències d’animals potencialment perillosos.
Propietaris dels animals de companyia.

Policia Local
Finalitat
Gestió i activitats de la Policia Local.
Usos
Actuacions policíaques.
Actuacions administratives.
Tramitació de denúncies.
Retirada i custòdia de vehicles de la via pública.
Seguretat vial.
Multes i sancions administratives i penals.
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Denominació
Procedència
Dades

de

les

Estructura i Descripció
del Tipus de Dades

Cessions

Padró d’Habitants
Del propi interessat o del seu representant legal, Registres
públics
Nom i cognoms, DNI o NIF, Adreça postal o electrònica,
Telèfon, Passaport / NIE, signatura o empremtes, Estat Civil,
Dades de Família, Data Naixement, Lloc Naixement, Edat,
Sexe, Nacionalitat, característiques de l’habitatge, formació i
titulacions.
LBRL Llei número 7 de 1985
I.N.E (Institut Nacional d’Estadística).
Oficina del Cens Electoral
Altres Administracions Públiques

Annex 2. Fitxers a suprimir
Nom fitxer

Motius de la baixa

Registre d’entrades i
sortides

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

Denúncies

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

Registre de vehicles

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

Expedients d’obres

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

Recaptació executiva

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

Destinació de les dades
Fitxer de nova creació
denominat Registre d’entrades i
sortides, les dades existents al
fitxer eliminat i no incloses al
fitxer de nova creació han estat
eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament.
Fitxer de nova creació
denominat Policia Local, les
dades existents al fitxer eliminat
i no incloses al fitxer de nova
creació han estat eliminades al
no ser necessàries per a portar
a terme les funcions de
l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
denominat Policia Local, les
dades existents al fitxer eliminat
i no incloses al fitxer de nova
creació han estat eliminades al
no ser necessàries per a portar
a terme les funcions de
l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
denominat Serveis Tècnics, les
dades existents al fitxer eliminat
i no incloses al fitxer de nova
creació han estat eliminades al
no ser necessàries per a portar
a terme les funcions de
l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
denominat
Gestió
fiscal i
tributària, les dades existents al
fitxer eliminat i no incloses al
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Ingressos directes

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

Taxa
del

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

fitxer de nova creació han estat
eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament
Fitxer
de
nova
creació
denominat
Gestió
fiscal
i
tributària, les dades existents al
fitxer eliminat i no incloses al
fitxer de nova creació han estat
eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
denominat
Gestió
fiscal
i
tributària, les dades existents al
fitxer eliminat i no incloses al
fitxer de nova creació han estat

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
denominat
Gestió
fiscal
i
tributària, les dades existents al
fitxer eliminat i no incloses al
fitxer de nova creació han estat

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
denominat
Gestió
fiscal
i
tributària, les dades existents al
fitxer eliminat i no incloses al
fitxer de nova creació han estat

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
denominat
Gestió
fiscal
i
tributària, les dades existents al
fitxer eliminat i no incloses al
fitxer de nova creació han estat

de prestació
servei
de

recollida de residus

Impost
construccions
instal·lacions

Impost
increment

de

dels terrenys

Impost
vehicles

mecànica

de

Impost
activitats
econòmiques

sobre
i

sobre
valor

sobre
tracció

sobre
Reorganització de l’inventari de
fitxers.

eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
denominat
Gestió
fiscal
i
tributària, les dades existents al
fitxer eliminat i no incloses al
fitxer de nova creació han estat
eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme
les
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Impost sobre béns
immobles

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

Borsa de treball

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

Processos
selecció

de

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

Llicències obres

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

Contractacions

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

Informes accidents

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

Registre de

Reorganització de l’inventari de

gossos

funcions de l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
denominat
Gestió
fiscal
i
tributària, les dades existents al
fitxer eliminat i no incloses al
fitxer de nova creació han estat
eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
denominat Borsa de treball i
emprenedoria,
les
dades
existents al fitxer eliminat i no
incloses al fitxer de nova creació
han estat eliminades al no ser
necessàries per a portar a
terme
les
funcions
de
l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
denominat Gestió de personal,
les dades existents al fitxer
eliminat i no incloses al fitxer de
nova
creació
han
estat
eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament
Fitxer
de
nova
creació
denominat Serveis Tècnics, les
dades existents al fitxer eliminat
i no incloses al fitxer de nova
creació han estat eliminades al
no ser necessàries per a portar
a terme les funcions de
l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
denominat Gestió de personal,
les dades existents al fitxer
eliminat i no incloses al fitxer de
nova
creació
han
estat
eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
denominat Policia Local, les
dades existents al fitxer eliminat
i no incloses al fitxer de nova
creació han estat eliminades al
no ser necessàries per a portar
a terme les funcions de
l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
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perillosos

fitxers.

Actes
recollida
i
lliurament objectes

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

AIGBD

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

VTMBD

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

NOMBD

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

IAEBD

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

HABBD

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

denominat Cens d’animals, les
dades existents al fitxer eliminat
i no incloses al fitxer de nova
creació han estat eliminades al
no ser necessàries per a portar
a terme les funcions de
l’Ajuntament
Fitxer
de
nova
creació
denominat Policia Local, les
dades existents al fitxer eliminat
i no incloses al fitxer de nova
creació han estat eliminades al
no ser necessàries per a portar
a terme les funcions de
l’Ajuntament
Fitxer
de
nova
creació
denominat
Gestió
fiscal
i
tributària, les dades existents al
fitxer eliminat i no incloses al
fitxer de nova creació han estat
eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament
Fitxer
de
nova
creació
denominat
Gestió
fiscal
i
tributària, les dades existents al
fitxer eliminat i no incloses al
fitxer de nova creació han estat
eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament
Fitxer
de
nova
creació
denominat Gestió de personal,
les dades existents al fitxer
eliminat i no incloses al fitxer de
nova
creació
han
estat
eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament
Fitxer
de
nova
creació
denominat
Gestió
fiscal
i
tributària, les dades existents al
fitxer eliminat i no incloses al
fitxer de nova creació han estat
eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
denominat Padró Municipal
d’Habitants, les dades existents
al fitxer eliminat i no incloses al
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GENBD

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

BIMBD

Reorganització de l’inventari de
fitxers.

fitxer de nova creació han estat
eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
denominat
Gestió
fiscal
i
tributària, les dades existents al
fitxer eliminat i no incloses al
fitxer de nova creació han estat
eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament.
Fitxer
de
nova
creació
denominat
Gestió
fiscal
i
tributària, les dades existents al
fitxer eliminat i no incloses al
fitxer de nova creació han estat
eliminades al no ser necessàries
per a portar a terme les
funcions de l’Ajuntament

Segon.- Exposar al públic el present acord de forma reglamentària, als efectes de presentació
d’al·legacions durant el termini de 30 dies, amb l’advertiment que en cas que no se’n presentin,
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província de la disposició de creació i de l’annex que l’acompanya.
Debat:
Pere Mas (CiU): diu que per fer aquests fitxers es van contractar els serveis d’una empresa
externa i ens haurien de retornar els diners perquè no han fet la feina ben feta.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): diu que s’haurien de fer públics els sous dels
càrrecs públics, electes i administratius, segons aquesta norma
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): respon que atenent la Llei de Transparència estan publicats en el
Butlletí i penjats al web municipal. Quant el que ha dit Pere Mas diu que no pot precisar i que ja
li dirà alguna cosa.
Pere Mas (CiU): diu que ho investigarà i dirà algun a cosa.

Votació:
Per deu 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.
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13.- Aprovació festes locals any 2017. Exp. 2016/59 5
Proposta de l’Alcaldia
Identificació Expedient:

Festes locals any 2017

PG B 2016 /595 General 2016/1023
Fets:
L’article 37.2 de l’Estatut de Treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues tindran
caràcter local, i d’acord amb el Decret 117/1980 de 3 d’octubre, s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis
respectius.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7135 del dia 6 de juny de 2016 es
publica l’Ordre EMO /137/2016, de 30 de maig, del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017.
L’acord de l’Ajuntament de Sils ha de ser adoptat p el Ple de l’Ajuntament, tal i com s’estableix
l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.

La Comissió informativa general del 26 de juliol de 2016 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Proposar al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya com a festes locals pel 2017 a Sils els dies 25 i 26 de setembre, d’acord amb el que
s’estableix en l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis territorials del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.

Debat:
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): pregunta si s’ha considerat que coincideix amb
Santa Coloma de Farners perquè sempre tenim la mateixa problemàtica.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): diu que el patró és el dia 26 i s’hi coincideix amb Santa Coloma
de Farners, els hi direm que la canviïn.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): insisteix que es podria traslladar un cap de
setmana abans o després perquè Santa Coloma de Farners se’ns emporta tot el jovent.
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Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): respon que ho han decidit així i si algun dia ell governa que ho
canviï.

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

14.- Aprovació de la incorporació de l'Ajuntament de Sils al procés de
reparcel·lació voluntària del PAU-4 Sector Golf. Ex p. IPU 2016/2.
Identificació de l’expedient : Sol·licitud de tramitació de proposta de reparcel·lació voluntària
del PAU-4 sector Golf de Sils. Exp. IPU 2016/2.
Fets :
Vista la sol·licitud formulada pel Sr. D. P. V., en nom i representació de PGA GOLF DE
CATALUNYA, S.A. i de PGA GOLF DE CALDES, S.A., en la que sol·licita a l’Ajuntament de
Sils com a propietari de finques incloses a l’àmbit de la proposta de reparcel·lació voluntària del
Polígon d’actuació Urbanística PAU-04, sector del Golf , delimitat en la modificació del POUM
de Sils, aprovada definitivament el dia 4 de febrer de 2016 per la CTU de Girona, i publicada en
el DOGC núm. 7114 de 5 de maig de 2016.

Fonaments de Dret:
L’art. 164 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
d’urbanisme, estableix que, per poder tramitar una proposta de reparcel·lació voluntària, es
requereix que totes les persones propietàries de les finques incloses en el polígon d’actuació
urbanística que s’aportin a la reparcel·lació, formulin de comú acord la citada proposta de
reparcel·lació.
La decisió d'incorporar-se a un Procés de reparcel·lació voluntària, és un acte de gestió
patrimonial consistent en aportar una finca a un procés d'equidistribució.

La Comissió informativa general del 26 de juliol de 2016 va dictaminar favorablement.
E s p r o p o s a a l P l e d e l ’ A j u n t a m e n t l ’ a d o p c i ó d e l s e gü e n t
ACORD :
Primer.- Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Sils al procés de reparcel·lació voluntària
que proposa la PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A. i la PGA GOLF DE CALDES, S.A.,
representades pel Sr. D. P. V., d’acord amb la proposta que s’adjunta i que ha
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de permetre donar compliment a les determinacions previstes al POUM de Sils, PAU-4 Sector
del Golf.
Segon.- Aquesta reparcel·lació no representa per a la propietat municipal cap increment de
valor a les seves finques, i consisteix en una adaptació de vials, zones verdes, equipaments i
sistemes al planejament del sector modificat, i l’ajuntament no assumirà cap despesa per a cap
concepte en el procés de referència.

Debat:
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): diu que no estan d’acord amb el punt ni amb el
projecte com es planteja.
Votació:
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES -IdSELVA, i cinc vots en contra
de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, s’aprova aquest acord.
------------------

15.- Aprovació modificació plantilla de personal. Exp. 2016/614
Proposta de l’Alcaldia
Identificació Expedient:

Modificació plantilla de personal

PG B 2016 /614 General 2016/1051
Fets:
Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que va introduir l’article 92 bis de la
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local; els ens locals amb secretaria classificada en
classe segona han de tenir obligatòriament creat i classificat el lloc de tresoreria com a lloc de
treball reservat a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
La Direcció General d’Administració Local, el passa t dia 27 de maig de 2016 requereix a
aquesta corporació la regularització de la situació del lloc de tresoreria, cosa que comporta la
modificació de la plantilla.
La Junta de Govern Local de data 1 de febrer de 2016 va adoptar l’acord de contractació de
l’elaboració de la relació i valoració de llocs de treball a l’empresa “Consultores de Gestión
Pública, S.L.”
Dels treballs realitzats, es desprèn que cal adequar la plantilla a la situació actual, una vegada
complerts els tràmits i acords amb els representant s dels treballadors.
Amb data 21 de juliol de 2016, es va iniciar per l’Alcaldia expedient per portar a terme
l’aprovació de la plantilla municipal.
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Amb data de 21 de juliol de 2016, es va emetre, pels Serveis Municipals, informe en el que es
detallen les places de la plantilla municipal.
Amb data 21 de juliol de 2016, es va emetre, per la Intervenció, informe sobre la despesa que,
en el seu cas, implica l’aprovació de la plantilla.

Fonaments de dret:
— Els articles 22.2.i) y 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
— Els articles 126 i següents del Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de
Règim Local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
— L’article 169 del Text Refós de la Llei Regulador a de les Hisendes Locals aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— El Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat per Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre.
Vist els antecedents, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació pe l Ple de la Corporació d’acord amb l’article
22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local.
La Ci del
va dictaminar des / favorablement. / va emetre el dictamen corresponent.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del seg üent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la plantilla municipal amb les següents places:

PLANTILLAAJUNTAMENTDESILS2016
DESIGNACIÓ PLAÇA

NÚM. TOTAL

GRUP
VACANTS OBSERVACIONS

1
1.1
1.2
1.3
2

2.1

Funcionaris d'habilitació estatal
Secretari
1
Interventor/a
1
Tresorer/a
1
Escala d'administració
general
Subescala gestió

3

3
A1
A1
A1

0
1
1

13

5 places vinculades a
amortitzar quan es
cobreixin per
promoció interna

A2

3

3 vacants reservades
a la promoció interna
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3

2.2

Subescala administrativa

5

C1

2

2.3

Subescala auxiliar

4

C2

1

A1
A1

0
0

A2
A2

0
0

C2
C2
AP

0
0
0

Escala d’administració
especial
3.1
Subescala Administració
especial
3.1.1 Tècnics superiors :
- Enginyer
- Arquitecte
3.1.2 Tècnics mitjans :
- Dinamitzador socio cultural
- Arquitecte Tècnic
3.2. Subescala serveis especials
3.2.1 - Caporal de la Policia Local
- Agents Policia Local
- Vigilant

2 vacants reservades
a la promoció interna
3 places a amortitzar
quan es cobreixin les
3 places de subescala
gestió
2 places a amortitzar
quan es cobreixin les
2 places de subescala
administrativa

14
4
2
1
1

Dedicació parcial

2
1
1
10
1
7
1

TOTAL

1 plaça a amortitzar

30

5 places vinculades a
amortitzar quan es
cobreixin per promoció
interna

PERSONALLABORALFIX
DESIGNACIÓ PLAÇA
Tècnics mitjans :
- Director/a biblioteca
- Director/a educadora
Personal Qualificat :
- Educadora
Encarregats i personal
qualificat d’oficis
- Preparador esportiu polivalent
- Auxiliar de cultura
- Treballadora familiar (SAD)

NÚM.

TOTAL

GRUP PER VACANTS
ASSIMILACIÓ

OBSERVACIONS

2
1
1

A2
A2

1
0

C1

1

C2
C2
C2

0
0
0

Dedicació parcial

5
5
5
1
1
1
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- Oficial brigada obres i serveis

2

C2

Personal d’oficis no qualificat
:
- Jardiner tractorista
- Oficial 1a brigada obres
- Oficial 2ª brigada obres

1
3
1

AP
AP
AP

- Ajudant de jardineria – peó
- Conserge mantenidor

3
1

AP
AP

TOTAL

2

2 vacants reservades a
la promoció interna

9

21

2 places grup AP a
amortitzar quan es

1

cobreixin les 2 places de
personal qualificat
d’oficis C2
2 places vinculades a
amortitzar quan es
cobreixin per
promoció interna

Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els interessats podran
examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents.
Transcorregut dit termini, si no s’han presentat al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest
acord d’aprovació inicial.

Debat:
Pere Mas (CiU): demana a l’Alcalde que expliqui com és que en el Ple del 17/12/2015 hi havia
un total de 41 persones: 22 funcionaris i 19 laborals i ara ens proposa aprovar una plantilla de 51
persones: 30 funcionaris i 21 laborals. Això vol dir que hi ha hagut un increment de 10 persones
en aquest temps.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): ha estat redactat pels serveis administratius.

Secretari: Es preveuen llocs de treball però se n’amortitzen d’altres . S’ha de mirar detinguda
ment però és el que ha sortit de l’estudi .

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

16.- Aprovació Relació Llocs de Treball. Exp. 2016/ 615
Proposta de l’Alcaldia
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Identificació Expedient:

Relació llocs de treball ajuntament

PG B 2016 /615 General 2016/1052
Fets:
Atès que de conformitat amb la Provisió d’Alcaldia de data 21 de juliol de 2016, en data 21 de
juliol es va emetre Informe de Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació
aplicable en el procediment d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball.
Atès que l’expedient figura tota la documentació necessària: memòria tècnica i justificació de
la relació de llocs de treball, fitxes descriptives i factors de puntuació de la valoració dels llocs
de treball, i proposta de la relació de llocs de treball.
Atès el projecte de Relació de Llocs de Treball que es va acordar amb els representants dels
funcionaris i del personal laboral en data 7 i 22 de juliol de 2016, amb incorporació de les
modificacions corresponents.
Atès el Informe d’Intervenció de data 21 de juliol de 2016.
Atès que la Relació de Llocs de Treball no suposa alteració de la plantilla de personal
actualment vigent, encara que es preveuen promocions internes.
Realitzada la tramitació legalment establerta i atès el informe de Secretaria de data 21 de juliol
de 2016, es proposa al Ple l’adopció del següent
La Comissió informativa general del 26 de juliol de 2016 va dictaminar favorablement.
Per tot això,

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del seg üent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la Relació de Llocs de Treball d’aquest Ajuntament, amb el text
que figura en l’expedient.
Segon.- Exposar al públic l’esmentada relació, durant el t ermini de quinze dies a comptar des
del següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el
Ple. La relació se considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no s’han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a resoldre-les.
Tercer.- Una vegada aprovada definitivament, la Relació de Llocs de Treball es publicarà
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i s’enviaran còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat, en el termini de tren ta dies.

Debat:
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Pere Mas (CiU): diu que creuen que el punt anterior està malament i per tant hauran de votar-hi
en contra.

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

MOCIONS:

17.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA sobre la recollida i reutilització.
Exp. 2016/608
Identificació Expedient:

moció sobre recollida i reutilització

PG B 2016 /608 General 2016/1045
Sils gaudeix d’un servei de recollida de brossa poc eficient, hi ha poca periodicitat en la
recollida i diverses zones de recollida han quedat petites, a part, l’horari de la deixalleria
municipal no s’ajusta als horaris de molts silencs. El format i aquest servei no incentiva la
cultura de la reutilització de molts materials llençats. Cal promocionar models de recollida més
sostenibles i alhora introduir la cultura de l’estalvi i l’intercanvi.
La Comissió informativa general del 26 de juliol de 2016 va dictaminar va emetre el dictamen
corresponent.
Per aquest motiu plantegem replantejar el servei de recollida. en forma de tres acords.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del seg üent
ACORD :
1.Augmentar els espais de recollides i adequar-los a les realitats: tenir present la demografia,
què si llença en cada zona, possibilitat o no de ser una zona on funciona la reutilització i
l’intercanvi, ...
2.Crear espais de recollida per la reutilització: estudiar formes que incentivin la reutilització. A
tall d’exemple; en forma de petit cobert i prestatgeries, un petit tancat que reculli el material.
Aquests espais haurien de promoure que a l’espera de que aquests objectes siguin recollits pel
servei de recollida algú pugui accedir-hi per recollir algun objecte per tal de donar-li una segona
vida.
3.Iniciar campanyes de conscienciació per la reutilització. Difusió a les xarxes socials, jornades
de conscienciació en la reutilització i la cultura de l’intercanvi.
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Debat:
Carles Taberner (CiU): diu que estan d’acord en el fons de la qüestió però es decanten per un
consum més responsable i unes polítiques que ens ajudin a fer-ho. Creuen que la proposta és poc
concreta pel que fa als espais de recollida i reutilització. Estan d’acord en el fons però no en la
falta de concreció per això no hi poden votar a favor, s’abstindran.
Julio García (ERC-AM): diu que les millores no estan definides però és un treball que ja s’està
fent. Des de l’agost del 2015 que va entrar el nou servei del Consell Comarcal, l’empresa
NORA, s’està valorant el rebuig que hi ha, les deixalles que es recullen, s’està fent un treball
continu amb reunions periòdiques per fer les valoracions corresponents. No hi ha manca
d’espais sinó un mal ús de l’espai. Hi ha uns certs vicis adquirits a la societat que es difícil
canviar-los, matalassos, capçaleres de llits podem trobar-los en alguns indrets del poble. Les
necessitats es van veient i millorant dia a dia.
Quant a la política de reutilització, fa uns quants mesos que el Consell Comarcal va començar a
generar un nou reglament que ja preveu la reutilització de les deixalles amb una sèrie de
condicions per marcar unes normes. Qualsevol ciutadà que té el carnet de la deixalleria pot
dipositar els objectes i beneficar-se dels descomptes si compleix el que marca l’ordenança
municipal. Tots els elements que hi ha a la deixalleria estan a disposició, per tant, qui estigui
interessat els pot reutilitzar. Aquest mal ús de deixar les deixalles, NORA va a domicili. Per
tant, s’està treballant i no donarà el vist i plau a aquesta moció perquè el que demanen ja s’està
fent, fa mesos que s’hi treballa.
Es fan campanyes de conscienciació a la mainada, jovent, la gent gran es molt difícil fer-los
canviar un hàbit mal adquirit. A la tardor està previst fer una altra campanya de conscienciació a
la ciutadania de la deixalleria.
S’ha reduït un 5% des d’agost de l’any passat fins ara i s’incrementa la reutilització, això vol
dir que s’està fent una bona tasca.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): diu que en el format de les mocions es demana
que siguin propostes en forma d’acord, volen que es facin campanyes de forma visible. La gent
que no pot acudir a la deixalleria seria bo que trobés espais per deixar els elements i així ho
tindríem més cuidat perquè ara ho trobem al mig del carrer. Això afecta la circulació i la imatge.
Estan d’acord que falta conscienciació ciutadana i civisme i creu necessari que tots els grups
municipals facin una condemna pública.
Votació:
Per dos vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA, tres abstencions de CiU, i set vots en
contra d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, es rebutja aquest acord.
------------------

18.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA de construcció municipi ciclable. Exp.
2016/609
Identificació Expedient:

moció construcció municipi cicable

PG B 2016 /609 General 2016/1046
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El context silenc brinda la oportunitat per integrar la bicicleta com a vehicle de transport,
comunicació i gaudi entre els silencs.
Ho hem observat en l’èxit en la utilització de les vies verdes que han ajudat a resoldre alguns
conflictes de connectivitat entre els nuclis. A nivell de context, Sils té una geografia que propicia
la utilització d’aquest transport al igual que la seva dispersió urbana així ho reclama. La
potenciació d’aquest mitjà de transport pot resoldre alguns conflictes de desplaçament i
aparcament. Aquest vehicle ens ha d’ajudar a construir un món sostenible, a gaudir del contacte
humà i a promocionar la millor accessibilitat als comerços.
Sils veu avalat aquest transport en l’alta utilització de les vies verdes existents (algunes sense
possibilitat d’accedir-hi amb vehicles de rodes no motoritzats).

La Comissió informativa general del 26 de juliol de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del seg üent
ACORD :
1.Crear un estudi per la planificació i construcció
municipals com en la promoció en els espais privats

•

d’aparcaments de bicicletes tant en espais
(espais de trobada, serveis, botigues, ...).

A tall d’exemple: proposem la construcció d’aparcaments properes a bars,
supermercats, botigues, places públiques, estanys i demés serveis).

2.Planificació d’espais de circulació de bicicletes i d’altres vehicles amb rodes. Amb la
possibilitat de combinar el pas alternatiu de vianants i aquests vehicles, eliminant els
impediments urbans que no propiciïn aquest desplaça ment.
•

A tall d’exemple: cal decisió urgent en permetre el pas de vehicles de rodes no
motoritzats a les vies verdes de Sils i al habilitar un pas al Passeig St. Cosme i Damià.
Espais imprescindibles per la lliure comunicació d’ aquest vehicle i evitar el pas per la
C63.

3.Promoció i divulgació d’aquest mitjà de transport
•

.

A tall d’exemple: creació de campanyes de conscienciació pública en espais de Festa
Major, Quadern, cartellera, subvencions especials a entitats, associacions, col·lectius
que així promocionin aquest vehicle...

Debat:
Mª José López (IDS-MES-IdSELVA): diu parlant dels tres punts que han plantejat:
1r punt que diu: Estudi, planificació i construcció d’aparcaments. Es remet a la publicació del
quadern de Sils del desembre de 2013. Entre altres coses, es parla de les accions realitzades per
promocionar les mobilitats més sostenibles que evitin l’ús del vehicle i la corresponent emissió de
CO2. L’últim paràgraf es manté. Totes aquestes accions s’han de complementar amb el mobiliari
urbà que potencia aquest objectiu, és així que en els diferents espais municipals i centres educatius
s’han anat dotant progressivament del que coneixem com aparcabicis. Aquest any han estat
instal·lats a l’escola Els Estanys, Centre Cívic de Vallcanera pel que es dóna per finalitzada aquesta
dotació i en els espais municipals. Els espais municipals on ara tenim ubicats els aparcabicis són el
Centre Cívic de Sils que cob reix l’Ajuntament i La Laguna, el Pavelló
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municipal que possiblement ara es canviï la localització perquè resten llunyanes a la piscina, el
Centre Cívic, el Camp de Futbol de Mallorquines, el Centre Cívic de Vallcanera, el parc de Les
Comes i els centres educatius, en un d’ells hem hagut d’ampliar-lo pel seu bon ús.
Queda per desenvolupar alguna plaça però atenent la demanda, s’anirà dotant progressivament
els aparcabicis, les places, on faci falta. En referència als espais privats, és el propietari el qui
n’ha de dotar d’aquest serveis si és el seu objectiu i l’Ajuntament en tot cas ho facilitarà.
2n punt: Planificació d’espais per circulació de bicicletes. Es remet a la publicació del març del
2015 que diu la voluntat d’aquest equip de govern ha estat la de continuar en la creació
d’itineraris de vianants i bicicletes que connectessin els diversos nuclis del municipi i així tant
en aquesta legislatura com en l’anterior s’ha complert aquest programa essent l’itinerari de
Vallcanera la via més rellevant i que facilita la mobilitat entre zones del municipi. Des del
passat estiu es començava a estudiar l’ampliació d’ aquest carril bici municipal, s’acostuma adir
les coincidències no existeixen, la mobilització de les quatre escoles ha estat un detonant per
accelerar aquest projecte, fent-lo inclús més ambiciós ja que constarà de dues parts: una
connexió interna dintre el propi municipi i una altra d’externa que haurà de poder connectar els
quatre municipis, referit al projecte rimavici. El projecte rimavici ha tingut molt de ressò
últimament ja que a part de les trobades amb els alcaldes, es va elevar fer la demanda al Consell
Comarcal i darrerament a la Diputació i estem pendents que la Diputació ens faci el retorn
d’aquest projecte i aquí serà on es veurà reflectit el seu traçat, el traçat extern després ja s’anirà
desenvolupant l’altre. El projecte rimavici ha fet vàries bicicletades per promocionar-lo amb el
suport de l’Ajuntament. A l’aprovació dels pressupostos d’enguany es va mantenir una partida
de 5.000’-€ amb la finalitat de preveure l’actuació en el traçat urbà en el moment en que es
comenci a desenvolupar el projecte. També, cal esmentar el moviment social que s’ha generat a
través de les nostres escoles i que ha aconseguit la implicació dels altres municipis.
3r i últim punt: Promoció i divulgació. Des de l’any 2011 aquest municipi s’adhereix a la
setmana de la mobilitat sostenible i segura que es realitza a nivell de tot Europa. Les dates es
dóna la casualitat que coincideix amb la Festa Major, a tall d’exemple l’any 2011 vam tenir el
dissabte dia 24 de desembre una caminada sota el títol: “regala aire net” i el dia següent, el
diumenge, una bicicletada: “pedala el 2011” també inclosa dintre la setmana de la sostenibilitat.
L’any 2012 el mateix. Hi ha haver una caminada cultura que estava dintre les jornades europees
del patrimoni i que també coincidien amb la setmana de la mobilitat sostenible. El 2013 visita
guia al patrimoni hidràulic de l’Estany de Sils també dintre la setmana de mobilitat sostenible i
segura. Tot i que la caminada cultural s’aprofita dintre les dates de la Festa Major, es va creure
convenient que la bicicletada era millor desplaçar- la cap a unes altres dates sempre al voltant de
la setmana que ens marquen des de l’adhesió i aquesta bicicletada sempre ha estat coordinada
per les Ampa’s, que han marcat el recorregut i que només s’ha anul·lat en una edició per la pluja
però que es preveu continuar realitzant si tenim present la placa de vehicle sostenible que es
regala als nens.
En el quadern del desembre de 2013 també es va fer la difusió de tot això amb aquest objectiu,
ja fa tres edicions que es realitzen activitats emmarcades dintre l’adhesió de la setmana per la
mobilitat sostenible i segura, les culturals, pedalades, arranjaments de camins que també són
actuacions que estan reflectides dintre la setmana de mobilitat. S’han realitzat circuïts
saludables, l’itinerari de Vallcanera, etc. Altres accions que corresponen amb la mateixa finalitat
seria la promoció del Camí de Sant Jaume, que es va realitzar en dues etapes des de Girona fins
Hostalric amb un total de 54 km amb 113 caminants en una i 131 en l’altre, sense comptar una
caminada inaugural que es va fer amb les entitats del municipi. Altres accions, la setmana de
l’energia que es realitza a les escoles per conscienciar els infants, la necessitat de ser
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sostenibles, tot això ho podem veure en el quadern del juny de 2015 i en aquest darrer que s’ha
publicat ara. Paral·lelament i com a conseqüència d’aquesta llavor que vàrem començar a
implantar a les escoles, aquestes també dintre el seu projecte educatiu ham implementat sortides
amb bicicleta amb l’objectiu pedagògic i l’Ajuntament també hi col·labora. Recordem també el
transelva promoguda per les escoles verdes que per motius metodològics ha quedat ajornada a
aquest octubre. Sempre hi haurà coses a fer, s’ha estat treballant fins ara i ara això dóna el seu
fruit en diferents iniciatives que sorgeixen de les diferents entitats o de les escoles i que
continuarem treballant, per tant considerem que tots i cadascun dels punts ja s’estan realitzant des
de fa temps.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): diu que troben molt bé les apostes i trobades que
han fet, no ho estan qüestionant i ho saben. La moc ió anava encaminada a la bici com a mitjà de
transport i que aquí Sils veuen que la bici no és el vehicle més utilitzat habitualment. Aquest
5.000’-€ de pressupost com els invertim? Quina línia d’acció prenem? Es proposa fer partícips la
gent i entregar-ho a una entitat.
Aparcaments en espais privats, en els espais públics sí que hi són però volen arribar a tot arreu
per incentivar el comerç i evitar aglomeracions.
La via verda que hi poden circular bicis, ja ho han dit altres vegades, en els ponts, en forma
d’escala en alçat, no hi passa una bici i fa difícil poder-la fer servir com a mitjà de transport.
En el Passeig Sants Cosme i Damià no s’hi pot passa r en bici, la ruta alternativa és passar per la
carretera. Cal un treball més a fons de la bici coma mitjà de transport.
També s’hauria d’estudiar el traçat urbà que no s’ha parlat gaire.
Mª José López (IDS-MES-IdSELVA): respon que el traçat urbà està dintre el rimavici i el
projecte és el carril bici.

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

19.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA: hissament de l' estelada a Sils.
Exp. 2016/610
Albert Rossell (CAPGIREM SILS - CUP - PA): demana deixar-ho sobre la taula perquè no han
trobat el suport suficient i intentaran aconseguir-ho .
------------------

20.- Moció equip de govern de suport al Banc d'ADN per identificacions
desapareguts Guerra Civil. Exp. 2016/611
L’ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una iniciativa per a
identificar els desapareguts durant la guerra civil. Es tracta de recollir ADN pur dels familiars
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dels desapareguts per tal que quan s’obrin les fosses i es facin les exhumacions de cossos es
puguin identificar de forma ràpida i fiable.
El maig de 2010 el Memorial Democràtica de la Generalitat de Catalunya presentava la Llei de
Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de fosses comunes fetes al país.
No hi havia però cap pla d’identificació de les per zones desaparegudes. Alguns familiars
d’aquestes van prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni genètic dels
familiars encara vius, tot i que cada cop més gran si amb risc de desaparició, per assegurar les
futures comparatives de l’ADN i mantenir l’esperança de la identificació dels desapareguts.
El departament de genètica de la Universitat de Barcelona van assumir el repte i van crear un
protocol senzill i rigorós, per fixar les mostres familiars en un banc genètic. Era un procés similar
al que s’estava duent en altres parts del món que estaven patint o acabaven de patir conflictes
bèl·lics. El setembre de 2013 amb la inspecció que els comissaris de l’ONU per les
Desaparicions Forçades van fer a l’estat espanyol, es va aprovar al Parlament de Catalunya una
moció per posar a l’agenda del Govern, el Banc D’AD N i la modificació de la llei de Fosses
aprovant-se el 19 de desembre de 2013.
El grup que impulsa el Banc d’ADN va aconseguir mitjançant el micromecenatge (Verkami) el
finançament que va permetre l’elaboració d’un curt documental interactiu per ajudar a fer
pedagogia de la necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de persones.
La Comissió informativa general del 26 de juliol de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del seg üent
ACORD :
Primer.- Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Sils a la iniciativa del Banc d’ADN
per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil.
Segon.- Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’ADN als ciutadans del
municipi, d’acord amb les següents mesures:
a) Organització de conferències informatives sobre la iniciativa i divulgació del material.
b) Audiovisual i difusió del Banc d’ADN
c) Tramesa d’una circular informativa de la iniciativa a les entitats del municipi.
d) Banner al web municipal que faciliti l’enllaça amb el projecte del Banc d’ADN i altres
relacionades amb la identificació de les persones desaparegudes.
e) Formació i informació dels treballadors de l’OAC o que atenguin a la ciutadania en
general perquè informin als ciutadans de la iniciativa i facilitar que els familiars dels
desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN i serveixi per identificar els cossos de les
fosses o altres que en un futur es puguin exhumar
Tercer.- Informar de la iniciativa al Consell Comarcal i estudiar la possibilitat de participar dels
costos de les anàlisis i recollida de mostres en forma de subvenció a les famílies interessades.
Quart.- Informar d’aquest acord al departament de Governació, als membres de la Comissió
d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, grups parlamentaris del Parlament, Consell
Comarcal i als impulsors del Banc d’ADN de Catalunya que gestiona les desaparicions forçades
del període 1936-1977.
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Debat:
Carles Taberner (CiU): diu que és una moció totalment ideològica, que els hi sorprèn que vingui
de l’equip de govern i que creuen que ja té prou feina a governar el municipi i complir el
programa que ens van presentar. Els silencs no ens mereixem un govern que no es preocupi
prioritàriament dels interessos locals.
A part troben que en el tercer punt queda una cosa molt diluïda perquè diu: informarem la
iniciativa al Consell Comarcal i estudiarem la possibilitat de participar els costos de les anàlisis i
les recollides de mostres que possiblement es puguin cobrir en forma de subvenció a les famílies
interessades. Creu que aquest punt està fora de lloc perquè els pobles que ho han tirat endavant, i
aquesta moció no deixa de ser una còpia literal, excepte aquest apartat, creuen que es podria
millorar i des del grup donarien suport si es contempla aquesta possibilitat.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): diu no fa gaire estona ha sentit una crítica a l’equip de govern
que aprovava coses contràries a la ideologia. Referint-se al Sr. Carles Taberner li diu que s’ho
faci mirar, que quan parli faci que la música i la lletra vagin compaginades.
Aquesta és una proposta que ens arriba de la Federació de municipis de Catalunya i l’Associació
de Municipis de Catalunya; per tant, ja té un coixí bastant ampla des del punt de vista polític i
social. En segon lloc, ve avalada per tota una sèrie d’antecedents que hi ha hagut previs. A
Catalunya l’any 2010 es va aprovar la Llei del Memorial democràtic de la Generalitat de
Catalunya que preservava la Llei de memòria històrica catalana. Després el 2013 en la inspecció
que van fer els inspectors de l’ONU a Espanya i que van constatat la situació, més de 113.000
persones a tot l’estat d’Espanya, part d’ells de Catalunya, estaven en fosses i cunetes això els
documentats, els no documentats poden ser més, es va instar que es posessin mesures des del
punt de vista legal i tècnic per fer possible quelcom que fa molts anys que s’està reclamant per
part de molta gent, ideològicament no només d’esquerres o ideològicament moderada sinó per
demòcrates sincers que volen la veritat, justícia i la reparació. Són conceptes que donaran
tranquil·litat a moltes famílies. No es tracta de buscar ni reobrir ferides, revenges sinó de donar
satisfacció a això tan senzill que explicava l’Ada Colau: mentre no s’obrin les fosses no es
tancaran les ferides obertes. Aquesta és la finalitat d’aquesta moció que ens ha estat molt fàcil
de discutir i no s’ha perdut molt temps per portar-la al Ple.
Carles Taberner (CiU) replica que la part final no li ha contestat. Creu que des del seu punt de
vista és bastant important.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): es dirigeix a Carles Taberner dient-li que si aquesta moció era
tant important, fa dos dies que hi va haver la Comissió Informativa, i no van fer cap comentari.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): diu que els hi sembla encertadíssim, de la
memòria històrica se’n fa ideologia però també se’n fa reconeixement.

Votació:
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord .
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20.- Moció equip de govern per millorar servei de rodalies Renfe a Catalunya. Exp.
2016/612
Identificació Expedient:

moció per millorar el servei de rodalies Renfe a Catalunya

PG B 2016 /612 General 2016/1049
El 2010, mitjançant el Reial Decret 2034/2009, de 30 de desembre, es va fer efectiu el traspàs
dels serveis de rodalies de Barcelona a la Generalitat de Catalunya, el qual va ser ampliat als
serveis regionals el 2011, mitjançant el Reial Decret 1598/2010, de 26 de novembre.
A partir d’aquell moment la Generalitat es va convertir en titular de tots els serveis ferroviaris
de rodalies i regionals sobre la xarxa ferroviària d’interès general en l’àmbit de Catalunya i
assumia les competències sobre la regulació, la planificació, la gestió, la coordinació i la
inspecció dels serveis, així com la potestat tarifà ria.
Mitjançant l’Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de rodalies
de Barcelona entre el Ministeri de Foment (MIFO), la Generalitat i Adif, de 8 de febrer de 2010,
i la seva addenda de 23 de desembre de 2010 per incloure els servies regionals, es van assignar a
la Generalitat de Catalunya totes les franges horàries vinculades a la prestació d’aquests serveis
i es determinava la col·laboració entre Adif i la Generalitat per programar solcs-horaris,
freqüències i organització de línies.
El traspàs del conjunt de Rodalies de Catalunya per ò, va quedar incomplet ja que no es van
traspassar ni els trens ni la infraestructura, que segueix estan gestionada per l’Administració
General de l'Estat mitjançant Adif.
Per part del Govern de l'Estat espanyol s’han incomplert de forma manifesta els compromisos
derivats del traspàs dels serveis de Rodalies de Catalunya dificultant greument a la Generalitat
de Catalunya l'exercici de les competències que li corresponen.
Així des del 2010 l’Administració General de l’Esta t no ha complert amb la seva obligació de
fer la consignació pressupostària anual a favor de la Generalitat de Catalunya per finançar el
dèficit generat pels serveis traspassats, i s’ha compensat directament el dèficit dins del marc de
relacions Renfe – MIFO – Adif.
Tampoc s’ha arribat a formalitzar un marc contractual amb Renfe Operadora tot i haver estat
aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya ni s’han signat amb Adif protocols ni acords
addicionals previstos en el traspàs amb relació a l a disponibilitat de la infraestructura i les
estacions.
La infraestructura actual sobre la que circulen els serveis de Rodalies de Catalunya es troba en
molts punts al límit de la seva capacitat, condicionada pels trams de via única i per la manca
d’inversions en els darrers anys. Les inversions previstes al Pla d’Infraestructures de Rodalia de
Barcelona 2008 – 2015 incloïa un programa d’inversions per a la modernització de la
infraestructura existent, noves infraestructures i millores i noves estacions per un total de 4.000
M d’€, però la majoria no s’han dut a terme. Aquest fet suposa un baix grau de millora de la
fiabilitat de la infraestructura amb conseqüències clares sobre la qualitat del servei als usuaris
158

que d’altra banda ha suposat un increment de les limitacions temporals de velocitat al conjunt de
la xarxa.
Al 2013, per prendre mesures sobre aquesta pèrdua de fiabilitat, es va acordar amb el Ministeri
de Foment un Pla d’actuacions prioritàries a la RFI G ( Red Ferroviaria de Interés General), per
a la millora de la seguretat, fiabilitat i funcionalitat del servei de Rodalies de Catalunya amb una
inversió de 306 M d’€ que el MIFO es comprometia a invertir en el període 2014 – 2015. A data
de 9 de maig de 2016, el grau de compliment d’aquestes inversions, d’acord amb la informació
de la que es disposa, és el següent: 1,6% en servei, 37,9% en fase d’obres (execució o
contractació), 46,3% en projecte i 14,3% pendent d’ impuls.
Al mes d’abril, mitjançant l’operador Renfe Operadora, Adif va traslladar a la Generalitat els
nous horaris que volia implantar a partir del 12 de juny de 2016 per tal d’adequar els horaris a la
situació d’explotació actual, molt condicionada i limitada per les seves pròpies característiques
(no millorades per la manca d’inversió), per limitacions temporals de velocitat (no resoltes
també per falta d’inversió), i per nous requeriments de seguretat.
Des d’ADIF s'ha plantejat de forma unilateral la implantació d'uns nous horaris per als serveis
de Rodalies de Catalunya de competència de la Generalitat de Catalunya que repercuteixen en
els horaris ofertats als clients. Aquest nous horaris són conseqüència de les deficiències i
limitacions derivades del mal estat de gestió i conservació de les infraestructures ferroviàries de
competència de l’Administració General de l’Estat.
Els nous horaris proposats suposen de forma general un increment dels temps de viatge de totes
les línies i consoliden els retards actuals, sense que s'hagi explicitat cap mesura o actuació
concreta per a donar solució a aquesta situació i possibilitar una millora dels temps de trajecte
als usuaris.
La causa d'aquest empitjorament dels temps de viatge que ADIF vol imposar als usuaris de
Catalunya és el mal estat de la xarxa de rodalies i regionals de Catalunya com a conseqüència de
dècades de no inversió per la millora de la xarxa de Catalunya. Aquesta manca d'inversió, que
fins ara s'ha concretat i patit per part dels usuaris de Rodalies en forma d'accidents, incidents,
averies i una continuada pèrdua de velocitat comercial i fiabilitat, ara ADIF la vol portar al límit
augmentant els temps de viatge per la reducció de velocitat que imposarà als trens que circulin
per xarxa de Catalunya afectant a rodalies i regionals sense l'adopció de les inversions i mesures
correctores corresponents.
En base a l'exposat no es considera que pugui ser acceptable la modificació i empitjorament
dels horaris dels serveis sense que aquests vagin acompanyats de la corresponent explicació de
les mesures en execució o que es desenvoluparan les actuacions adients per redreçar aquesta
situació i permetre una millora de serveis i del temps de viatge dels usuaris.

La Comissió informativa general del 26 de juliol de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del seg üent
ACORD :
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1. Instar a la Generalitat de Catalunya que no s'accepti cap canvi en els horaris de Rodalies de
Catalunya que empitjorin els temps de viatge si no es disposa del subministrament per part
d’ADIF de la informació detallada dels motius del canvi efectuat i de les mesures concretes i
calendaritzades, en un breu període de temps, de reversió de la situació per a recuperar els
temps de viatge que afecten negativament als usuaris dels serveis de Rodalies de Catalunya.
2. Instar al Govern de l’Estat a la realització amb caràcter urgent de les inversions per desactivar
les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els serveis de Rodalies de Catalunya
per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya.
3. Instar al Govern de l’Estat l’execució de les in versions previstes en els diferents acords
subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 M d’€, així com l’execució de
la resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació i seguiment d’actuacions
estatals a Catalunya entre la Generalitat i l’Estat .
4. Instar al Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs de
competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i
específicament a:
-

Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als acords de
traspàs, necessaris per a finançar l’explotació dels serveis.

-

Impulsar la formalització del contracte de gestió d el servei amb l’empresa operadora
Renfe

-

Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió
de les estacions ferroviàries.

5. Instar al Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per completar el
traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa ferroviària d’interès
general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de competències sobre el conjunt del
sistema ferroviari de Catalunya.

Debat:
Pere Mas (CiU): demana que se’ls informi del compromís específic que suposa per Sils el Pla
de Rodalies-Barcelona del 2008 i després contestaran.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): diu que hi ha dues coses a tenir en compte:
1r – El suport a la política que en aquests moments s’ha engegat a Catalunya i sembla que fins
ara té un ampli consens, que és el reclam que és compleixin tots els compromisos que s’han
signat entre la representació catalana i l’Estat en relació a les competències a les infraestructures
i a la gestió que se suposa estarà en millors condicions quan hi hagi tot aquest paquet complet.
La primera idea és donar suport a això que imagina l’altre dia ho van veure a la televisió, la
signatura pública simbòlica del Conseller de Territori i Sostenibilitat, el representat de
l’Ajuntament de Barcelona , la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
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Municipis. Per tant, nosaltres només participant d’aquestes associacions i entitats, es senten part
d’això.
2n – A mesura que funcioni millor Rodalies de Catalunya, diu que ha estat usuari molts anys del
tren, saben que no és normal que en una distància de 80 km, de Sils a Barcelona, en trens que
arriben als 150-160 km/hora, parlem, de trens de mitges distàncies o inclús rodalies, en
condicions normals es trigui més d’ una hora, això vol dir que alguna cosa falla i és que la
infraestructura que té Rodalies a Catalunya, s’atura a l’entrada de Barcelona i provoca unes cues
de tota la resta de la circulació viària i això no passa en altres llocs. Per exemple a Madrid, hi ha
vies per rodalies, vies per mitges distàncies i vies per llargues distàncies. El benefici de Sils
estaria bé que com més bé funcioni el sistema hi haurà una millora substancial. Imaginen un tren
que circuli a 150-160 km/hora, en un trajecte de 8o km en quant es podria reduir. Aquí està el
gran potencial de la millora que representaria per la nostra comunitat.
Pere Mas (CiU): felicita al regidor Albert Miralles per l’exposició magistral que ha fet però diu
que no li ha contestat la pregunta, possiblement perquè no s’ho han llegit. Votaran a favor
perquè ells s’han llegit tot el Pla del 2008 i una de les coses que hi consten és la reforma de
l’estació de Sils que ja està feta.

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

21.- Precs i preguntes
CiU
Pere Mas:
-Demana com a prec que en el punt del tema de personal han votat en contra per la discrepància
en les dades, perquè no quadren el números, que quedi clar que ha estat per aquesta raó no per
cap altra.
-Tant costa respondre una petició, encara que sigui desestimant-la; referint-se al Mannix. Iniciar
l’enderroc abans de contestar la petició diu molt p oc de la seva qualitat democràtica i
participativa; es podria pensar que tenen quelcom a amagar o no volen fer la feina bé. Si ells
governéssim això no passaria, podrien contestar a favor o en contra però contestarien.
-Taula C-163, estaria bé que hi participessin empresaris i comerciants pel que els pugui
repercutir econòmicament.
-El Centre Cívic està bé que serveixi per difondre les activitats que es fan al poble perquè així hi
assisteixi més gent però en cap cas és correcte fe publicitat de tasques fetes per l’equip de
govern, això es aprofitar-se del poder. La pregunta és qui va decidir fer aquesta difusió? I el prec
és que es deixi de fer aquesta pràctica. Es refereix a un correu del 22 de juny que es deia que la
corporació estava realitzant obres d’eficiència energètica. Això no és un tema de Centre Cívic.

CAPGIREM SILS-CUP-PA
Albert Rossell:
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-Agrair que s’apliqui el ROM però s’hauria agraït que s’avisés.
-Tema transparència, en el web municipal de l’Ajuntament no acaba essent així; n’hi ha
missatges encriptats.
-Demana que es publiquin els sous dels regidors, en el web no els troben i seria interessant que
hi fossin i aplicar la llei de transparència.
-Les Juntes de Govern Local s’envien tard, demanen més agilitat..
-Agraïments que es fessin mocions al quadren i agraïments per la trobada de la C-63, creuen que
és una bona iniciativa i que en surten moltes propostes.
-El Mannix es varen recollir 450 signatures i no s’ha debatut i com a participació ciutadana
seria bo que es tractés. No s’ha donat resposta a l’escrit d’aquesta plataforma.
-Festes Populars, la Festa Major coincideix la Festa de Santa Coloma de Farners i seria bo
canviar-la. Riudellots així ho han fet.
-Demanem un Ajuntament proactiu, pactista i observador que doni espai a les entitats i que
ajudi a vetllar perquè la gent s’agrupi i creï consciència ciutadana que ara no hi és.
-Es queixa de que no se’ls hi deixa parlar quan altres parlen molt, hi ha regidors que parlen
abastament i a l’hora que ho fan ells se’ls talla constantment.
Albert Miralles (ICV-EUiA-E): diu que la resposta del Mannix està escrita i debatuda i pensava
que estava enviada; si no és així, demana disculpes immediatament. No hi ha cap voluntat de
d’amagar-nos i de no donar la cara.
En relació a la C-63, agrair la vostra participació , assistència i aportació i estan en això i aniran
ampliant aquesta xarxa amb les diferents entitats i grups.
Julio García (ERC-AM): en el tema del Centre Cívic diu que no sap a què es refereix, recorda
que amb el Consell Comarcal i la Diputació es van creuar diferents correus que feien publicitat
sobre l’energia, sobre temes energètics però en cap moment, almenys intencionadament, s’ha fet
ús d’un espai que no està destinat a aquestes qüestions.
Pere Mas (CiU): demana que no passi més.
Julio García (ERC-AM): referent al Mannix, s’ha par lat de 400 signatures i diu que no les ha
vist, però no dubta que hi siguin. Del que si té coneixement és que dels 50 components del grup
Falcons de Piera van signar més de la meitat davant la insistència de gent que amb tot el seu dret
demanaven la signatura. Dubta que aquestes 400 signatures estiguin vinculades a gent
pròpiament de Sils.
En quant a l’enderrocament no hi ha cap secretisme, sortia una partida en l’aprovació del
pressupost que literalment diu enderrocament del Bar Mannix i, referint-se al Sr. Rossell, no se
li va dir que aprovant el pressupost donàveu el vis t i plau a l’enderrocament. El que recorda és
que el company de CiU ens va felicitar per l’elaboració dels pressupostos. Quan tinguin la data
d’inici d’enderrocament es comunicarà, estem a l’espera de l’empresa executora.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA):
-La resposta a les qüestions que es formulaven per la plataforma del Mannix ja han tingut
resposta per part de l’ajuntament.
-Del ROM tots hem d’aprendre, es va aprovar i s’ha d’aplicar. S’havia de publicar i ha entrat en
vigor. Recorda al Sr. Rossell que s’ha de preocupar com a regidor.
-Sobre la transparència, des del Consell Comarcal, havien dit que oferien aquest servei a tots els
municipis i fa pocs dies ens varen dir que no ho podien assumir. L’ajuntament, en la mesura de
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les nostres possibilitats, ho està fent. Li sembla que de tota la llarga exposició que ha fet, no hi
ha cap més pregunta per contestar.
-Dirigint-se al grup de CiU sobre el tema de l’aigua, va demanar que rectifiquessin una cosa que
no era certa. Per fer el percentatge d’increment s’ hi ha de posar tots els conceptes i entre ells, el
manteniment de comptadors no es va posar.
La gent percep el rebut de l’aigua pel total. Si haguessin posat tots els conceptes, haguessin vist
que coincideix exactament a la centèsima amb el que es detallava en el informe dels serveis
tècnics.
Pere Mas (CiU): diu que per aclarir aquesta qüestió van esperar a tenir el primer rebut de l’any i
van rectificar allò que calia.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): la gent percep l’increment en el total del rebut i coincideix amb
el que vam exposar el seu dia.
Si hi ha una pregunta que ha fet arribar un senyor en nom de l’Associació de Veïns del Centre
Social i Cultural de Vallcanera i Les Comes, però que no sembla que li interessa gaire la
resposta perquè no ha vingut ni a fer-la. La llegeix ell, tot manifestant que atenent al redactat
potser no l’ha fet ni ell, al no interessar-li la resposta.
La pregunta és: “Quina és la valoració dels grups municipals de l’Ajuntament de Sils, de
l’escrit de l’equip de govern dels quaderns de Sils , del març d’enguany anomenat la sentència
del supermercat i de les reiterades afirmacions de l’alcalde al Ple dient que no complir aquesta
sentència és defensar l’interès general de Sils?”
Passa la paraula als diferents grups municipals.
Pere Mas (CiU): van presentar moció i es reiteren en lo dit en relació amb aquest tema. Amb
dues sentències en contra, l’Ajuntament hauria d’encarar el problema, parlar amb els perjudicats
i buscar una solució. El que s’ha fet és defugir-ne i això pot costar molt car.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): no saben per què l’Alcalde ha de criticar el
redactat. Ells donen suport a la demanda, no pel redactat sinó pel fons de la qüestió.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): La pregunta emesa sobre quina és la valoració de l’escrit
realitzat sobre la sentència del supermercat, està àmpliament resposta, valorada i defensada en el
propi escrit. De totes maneres, seran reiteratius i tornaran a fer una valoració de la mateixa.
En primer lloc calia aclarir i desmentir tota una sèrie d’afirmacions que s’havien fet córrer
intencionadament al voltant de la sentència i sobre la mateixa, explicant i aclarint a la ciutadania
de Sils tot el procés judicial i el contingut de lamateixa, fet que els veïns ens van agrair i per
tant, la valoració que en fem és positiva.
En referència a la defensa de l’interès general del municipi, volen aclarir que no és una voluntat o
no de fer-ho sinó una obligació de tots els membres elegits democràticament en l’exercici de les
seves responsabilitats, formin o no part de l’equip de govern; per tant, no defensar un recurs
sense esgotar totes les vies legalment establertes tal i com se’ns proposava és i tornen a
qualificar-la de la mateixa manera com una greu irresponsabilitat; més inclús quan a la mateixa
sentència es donava la raó al consistori en tant que a la zona es permetia l’edificació de comerç.
Pel contrari, no defensar l’interès general del municipi suposaria un greu perjudici per a tots els
veïns ja que dels impostos municipals s’hauria de costejar les indemnitzacions.
Aquesta defensa de l’interès general del municipi no és una novetat ni un cas excepcional sinó
que també s’ha aplicat de la mateixa manera als sis contenciosos que s’han defensat i guanyat
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durant aquests nou anys de mandat del nostre grup i que representat al municipi una mitjana de
8.000’-€ de cost cada un, quantitats que també ha demanat aquest mateix senyor a través
d’instància i que us seran facilitades les dades però com estem acostumats aquestes seran
utilitzades de maneres poc fidedignes.
Val a dir que els tres primers contenciosos es van plantejar durant l’anterior govern i ells van
haver d’acabar de defensar, cinc d’aquests contenciosos corresponien a una voluntat d’edificar
per sobre del permès com és el cas de:
• Cases de Sils representat pel senyor C. que va arribar a presentar dos recursos sobre
responsabilitats patrimonials de 1.200.000-€ i 600.000-€ respectivament per denegar-li
edificar per sobre del permès. El Tribunal va donar-li la raó a l’ajuntament.
• Dos contenciosos corresponents al senyor B. on demanava en un terreny poder construir
10 habitatges on només es permetien 3; i l’altre terreny que es permetien només 5 també
volia doblar-ho. Es va interposar un contenciós en defensa del interès general i
l’ajuntament també ho va guanyar.
• I l’interposat per 5 dels 7 veïns del sector S-4 Nord, senyor C., senyor C., senyora S.,
senyor A. i la societat Mavasils representada pel senyor M. i la senyora V., on dels 108
habitatges permesos en volien edificar fins a 260, contenciós també guanyat per
l’Ajuntament.
• L’últim dels contenciosos correspon als senyors V., V. i B. que demanaven que els seus
terrenys situats fora dels límits fossin inclosos al sector que s’havia d’urbanitzar a
Mallorquines Est i també està guanyat per l’ajuntament.
Per tant, això és defensar l’interès general del municipi tal com s’ha fet fins ara.
Pere Mas (CiU): demana la paraula perquè s’ha fet al·lusió al meu nom. Fa palès que la societat
que participa i que continua vigent en data d’avui i que va presentar en el seu estat de béns quan
es va presentar en aquest Ajuntament, és públic que és soci d’aquesta societat, no va guanyar el
contenciós l’Ajuntament, no es va esgotar el procés executiu. Per decisió pròpia, van decidir de
parar aquest procés perquè no els hi convenia, per tant una retirada d’un procés que no arriba al
capdavall, no és guanyar-lo, senzillament és va par a mig camí perquè algú ho va creure així. En
canvi vostè, senyor Alcalde, diu que té re cursos pel tema del Consum i la sentència diu
textualment: ” contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno”. Només hi cap la
suspensió de la petició d’impossibilitat de la sentència i des d’un temps cap aquí no s’estima cap
i desitja sort.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): Diu que esperen que hi hagi sort.
-----------------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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