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Identificació de la sessió
PLE2016/10
Caràcter :
Lloc :

ORDINÀRIA
Sala d´actes

Data :
Horari :

24/11/2016
de 19:30 a 21:25 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
Silvia Juanmiquel Font
Maria Deulofeu Garcia
Albert Rossell Mas
Sergi O. Urzay Gómez
Julio García Gonell
Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí
Absents :
Alberto Miralles Güell

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

IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
CiU
CiU
CiU
CiU
CAPGIREM SILS-CUP-PA
CAPGIREM SILS-CUP-PA
ERC-AM

Secretari
Interventora accidental

Tinent d’alcalde

ICV-EUiA-E

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1. ACTA
Debat:
Pere Mas (CiU): Manifesta el seu desacord amb la redacció de l’acta a la pàgina 218, entenen que el
redactat definitiu hauria de ser el següent:
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CPISR-1 C JUAN
ANTONIO
GONZALEZ BLANCO

CPISR-1 C
MARTI NOGUE
SELVA

“Alcalde: Dona l’assumpte per suficientment debatut i dirigint-se al Sr. Mas manifestant-li que
ho diu a ell i advertint-li (per dues vegades) que no hi ha replica respecte al que dirà. En aquest
moment els regidors del grup municipal de CiU mostren el seu rebuig al no permetre’s l’ús de
la paraula per al·lusions advertint-los anticipadament, acte seguit abandonen els seus llocs i la
sala.
L’alcalde recorda als assistents que tan ell mateix com el Sr. Mas van votar favorablement en el
Consell Comarcal del qual són membres i en formen part en l’acord pres recentment
d’increment de l’eliminació i recollida d’escombraries. Això repercuteix de forma directe en les
tarifes a aplicar per l’ajuntament.”
Secretari: Entén que la modificació proposada no suposa cap canvi substancial. Tot és qüestió
de qui redacta l’acta però no tindrà cap inconvenient per modificar la redacció definitiva si així
es decideix.
Alcalde: Diu que el responsable de la redacció de l’acta és el Secretari per la qual cosa li
correspon definir-se en aquest aspecte.
Pere Mas (CiU): Vol que consti en acta que en cap cas es discuteix la professionalitat de
l’encarregat de la redacció de l’acta sinó que aquesta no descriu el que va passar. Doncs
l’alcalde va donar per suficientment debatuda la proposta i dirigint-se a ell “va per tu Pere i
sense dret a rèplica” i quan van consultar si tenien dret a rèplica, se’ls va respondre que no
tenien dret . El seu grup va quedar sense un dels principis de la democràcia que és poder
expressar i argumentar les seves opinions, idees amb respecte i educació encara que defereixin
del tot amb els oponents. El que l’Alcalde va fer és un acte antidemocràtic, una actitud
deplorable, amb el consentiment i permissivitat dels companys del grup i als que va fer
comprometre i dels que també formen part de l’equip de govern. També li diu que va incomplir
amb l’article 95 del ROM (Reglament Orgànic Municipal).
Secretari: Manifesta que es transcriurà a l’acta el que el Sr. Mas ha suggerit. Les altres qüestions
del debat haurien d’anar a l’apartat final de l’ordre del dia, perquè en aquest punt només és
l’aprovació de l’acta.
Pere Mas (CiU): Demanaria que per donar sentit a l’expressat, es transcrigui aquest punt.
Secretari: El que el Sr. Mas li ha enviat per correu és el que s’ha posat de manifest en l’apartat
primer. Això constarà en acta.
Es sotmet a votació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 9/11/2016, resultant
aprovada per deu vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i dues
abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA.
-------------2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
2.a) Informacions de l’alcaldia. Les actuacions més destacades realitzades des de l’alcaldia a
través de les diferents regidories són les següents:
Assistència al Consell d’alcaldes
Reunió amb el Director Territorial de Governació
Reunió amb el Director General de Política Territorial al Consell Comarcal per tractar
la Gi-555
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Organització i assistència a la xerrada de l’Ictus al Centre Cívic de Sils i totes les
activitats programades amb motiu de la marató de TV3 juntament amb les entitats
Assistència a la presentació de l’SLOF al Centre Cívic de Sils
Trobada amb el director dels Serveis Territorials de Girona del departament de
governació, administracions públiques i habitatge per fer la seva presentació.
Reunions tècnic i entitats esportives per a la programació, coordinació i valoració de les
diferents propostes esportives
Reunió amb l’organització per establir el calendari de competicions de l'Ironkids i
Triatló infantil 2017
Reunions tècnics i col·laboració en l'elaboració de les Ordenances 2017
Rebuda de la Consellera d’Ensenyament a l’Institut de Sils
Rebuda de la Consellera de governació, administracions públiques i habitatge i
tractament de temes d’interès del municipi
Reunió amb el Director Territorial d’Ensenyament per a tornar a reclamar
l’edificabilitat dels centres educatius.
Reunió amb diferents municipis per tractar la fibra òptica de manera conjunta a la
comarca
Coordinació actes programació Nadal amb entitats
Assistència al CILMA
Coordinació i assistència xerrada informativa sobre energies
netes Assistència i participació a la Taula de Salut municipal
Com a actes protocol·laris es destaquen les assistències a:
Representació del municipi a la Fira de l’Avellana a Brunyola
Representació del municipi a la Fira de la llet a Vilobó
Representació del municipi a la Festa de la Ratafia a Sta. Coloma de Farners
2.b) Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des de l’últim Ple ordinari.
2.c) Es dóna compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
2.d) Es dóna compte de l’Informe de morositat del 3r trimestre/2016, en compliment de
l’establert en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
--------------COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

3.- Aprovació modificació pressupostària expedient 4/2016 amb càrrec al
romanent de tresoreria de l'exercici´2015 i generació de crèdit - PG: 2016/898
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Identificació de l’expedient: Modificació pressupostària exp. 4/2016 amb càrrec a una part
del romanent de tresoreria de l’exercici 2015 i generació de crèdit.
General: 2016/1530 – PG: 2016/898
Fets :
- Providència de l’Alcaldia de data 15 de novembre de 2016 proposant la concessió de
crèdits extraordinaris i suplements de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
de l’exercici 2015 i generació de crèdit.
- Informe de Secretaria de data 15 de novembre de 2016 sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
- En data 15 de novembre de 2016 s’emet informe de la interventora que informa
favorablement.
Fonaments de dret:
-

Els articles 169, 170, 172 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

-

Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. De 20 d’abril, pel que es desenvolupa el
capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
local, en matèria de pressupostos.

-

Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

-

L’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

-

El reglament de la Unió europea nº 2223/96 relatiu al sistema europeu de comptes
nacionals i regionals (SEC-95).

-

L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

-

L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.

-

Resolució del 14 de setembre de 2009, de la Direcció general de coordinació financera
amb les comunitats autònomes i amb les entitats locals, pel que es dicten les mesures
pel desenvolupament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

-

Capítol III de les Bases del Pressupost per a 2016.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 4/2016, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplements de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria de
l’exercici 2015 i generació de crèdit, d’acord amb el següent detall:
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Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses
Descripció
2016 15 164 62200
2016 15 161 61900

2016 15 165 61900

2016 15 1533
60901

Construcció nínxols
cementiri Vallcanera
Millores i adequació xarxes
municipals abastament
aigua
Millores i adequació
instal·lacions municipals
enllumenat exterior
Nova vorera connexió
carrer A. Vivaldi i C/
Mallorquines
TOTAL DESPESES
T O T A L S DESPESES

Consignació
inicial
0

Crèdit
extraordinari
14.000,00

Total
14.000,00

0

200.000,00

200.000,00

0

50.000,00

50.000,00

0

22.000,00

22.000,00

0,00
0,00

286.000,00
286.000,00

286.000,00
286.000,00

Suplements de crèdit en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària
2016 04 323 46500
2016 01 920 21600
2016 16 338 48000

2016 09 1531
22199
2016 15 1531
22199
2016 01 920 22400
2016 07 338 22609
2016 03 342 22799
2016 07 3322
21200
2016 03 342 21201
Regularització
baixa expedient
3/2016

Aplicació
pressupostària

Descripció
Consell Comarcal:
Transport Escolar
R.M.C.: Equip informàtic
Transferències a
associacions culturals i
socials
Altres subministres:
Mobiliari urbà
Altres subministres:
Material tècnic i especial
Primes d’assegurances
Activitats culturals
T.R.A.E.: Pavelló
R.M.C.: Arxiu

Consignació Suplement de
inicial
crèdit
12.050,00
12.450,00

Total
24.500,00

46.000,00
145.920,00

6.000,00
15.000,00

52.000,00
160.920,00

10.000,00

7.000,00

17.000,00

30.000,00

12.000,00

42.000,00

18.000,00
20.000,00
36.300,00
1.000,00

2.000,00
7.000,00
10.800,00
1.000,00

20.000,00
27.000,00
47.100,00
2.000,00

R.M.C.: Zona Esportiva
Paviment Pl. Esports

20.000,00
6.000,00

4.000,00
-6.000,00

24.000,00
0,00

TOTAL DESPESES
TOTALS DESPESES

345.270,00
345.270,00

71.250,00
357.250,00

416.520,00
702.520,00

GENERACIÓ DE CRÈDIT - DESPESES
Descripció
Consignació Suplement de
inicial
crèdit

Total
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2016 01 920 13101
2016 01 920 16000

Aplicació
pressupostària
2016 01 45050

Joves en pràctiques
Garantia Juvenil
S.Social serveis generals
TOTAL

0

36.750,00

36.750,00

164.500,00
164.500,00

18.250,00
55.000,00

182.750,00
219.500,00

GENERACIÓ DE CRÈDIT – INGRESSOS
Descripció
Consignació Suplement de
inicial
crèdit
SOC: Subvenció joves
0
55.000,00
pràctiques Garantia
Juvenil
TOTAL
0
55.000,00

Total
55.000,00

55.000,00

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les.
Tercer.- Aquesta modificació pressupostària, definitivament aprovada, es publicarà en el
butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació.
Quart.- Trametre una còpia de l’expedient al Departament de la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d’Hisenda.
Debat :
Carles Taberner (CiU): Comenta que aquesta modificació pressupostària serà la quarta si no ho
tenen mal entès des de principi d’any. Evidentment, sempre han dit que és molt difícil fer un
pressupost ajustat però que en aquesta creuen que tenen unes despeses extraordinàries que
arriben amb un import de 286.000 euros que creu que és un valor a tenir en compte. Creuen que
per aquest motiu no s’ha fet bé la feina i que les previsions no han estat massa acurades. Malgrat
tot també han de felicitar a l’equip de govern perquè creu que hi ha unes partides en les quals
s’ha fet bé la feina que són: garantia Juvenil contractació de 5 joves per l’Ajuntament. Tot
seguit realtizen les següents consideracions:
-

No tenen informació sobre una partida que va en millores d’abastaments d’aigua de
200.000 euros.
Una altra partida que va a associacions culturals que hi ha un increment de 15.000
euros.
La partida de transport escolar hi ha un desfasament de 12.450 euros.
Un increment amb activitats culturals que són 7.000 euros.

Agrairia que se’ls hi especifiquessin aquestes partides amb què aniran destinades i com és
gastaran si es que no estan gastades.
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Juan Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA): La modificació pressupostària ja es va
comentar en la comissió informativa és bàsicament la incorporació de romanent. Si s’hi fixen,
tot va a càrrec del romanent de tresoreria. El pressupost entra en vigor l’1 de gener de cada any i
després cap al mes de febrer és quan es calcula si hi ha un romanent de tresoreria si hi ha hagut
superàvit. Aquesta és la part que incorporem i no afecta la part del pressupost inicial que hi
havia aprovat sinó que a l’hora d’incorporar aquest romanent de tresoreria es veuen en
l’obligació de fer les modificacions pressupostàries oportunes. Només fa un matís de naturalesa,
no són despeses, hi ha molta inversió, com a mínim hi ha 250.000 que són 200.000 que
s’incorporaran de cara a l’exercici següent que són les millores en l’abastament d’aigua el gruix
més important que hi ha més els 50.000 són les millores en l’àmbit energètic, d’enllumenat
bàsicament. Aquestes es generen ara i s’incorporaran a l’exercici 2017. El tema del transport
escolar és perquè ens han portat les dues factures ara, la d’aquest any i la de l’any anterior.
Carles Taberner (CiU): Hi ha dues partides previstes sobre el tema d’activitats culturals.
Juan Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA): S’han fet audicions de sardanes i alguna cosa
més a nivell cultural que no estava contemplat inicialment i s’ha fet durant el curs de l’any.
M. Mercè Pascual (IDS-MES-IdSELVA) : Agraeix la valoració que ha fet el Sr. Taberner sobre
els joves de la garantia juvenil. Comenta que és l’únic poble de la Comarca de la Selva que ha
incorporat a 5 joves per fer pràctiques. Que la subvenció són 55.000 euros que provenen de la
comunitat europea que per l’ajuntament és import 0.

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

4.- Aprovació inicial Ordenança reguladora prestacions personals en benefici de la
comunitat. Exp. 2016/108
Proposta de la Regidoria de Via pública, governació i participació ciutadana.
Identificació Expedient: Ordenança reguladora prestacions personals en benefici de la
comunitat
PG B 2016 /108 General 2016/183
Fets:
Provisió de l’Alcaldia de data 8 de novembre de 2016 en la que es posa de manifest l’interès per
aquest municipi en l’aprovació d’una ordenança municipal que reguli les prestacions personals
en benefici de la comunitat com a mesures alternatives al rescabalament de responsabilitats
econòmiques, i com a reversió a la comunitat per a ajuts socials.
El secretari de l’ajuntament ha emès informe en data 8 de novembre de 2016.
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La Comissió d’estudi convocada el passat 9 de novembre de 2016 va elaborar l’avantprojecte
d’Ordenança municipal reguladora de prestacions personals en benefici de la comunitat.
Fonaments de dret:
Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
Els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
La Comissió informativa general del 18 de novembre de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de prestacions personals en
benefici de la comunitat.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o
associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un termini
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i
en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular
les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’acord exprés pel Ple.
Debat :
Mª Mercè Pascual (IDS-MES-IdSELVA): Comenta que van recollir una proposta el 28 de gener
del grup municipal CAPGIREM SILS-CUP-PA a través d’una moció que es va presentar. Es va
redactar aquesta ordenança i els hi van fer arribar el 19 de setembre (fa dos mesos) per correu
electrònic. No li consta que cap dels dos grups municipals hagi fet cap aportació ni cap
suggeriment i no s’ha obtingut cap resposta per part d’ells. Comenta que han fet la seva feina i
que esperaven algun comentari. En vista de tot això s’abstindran.
Pere Mas (CiU): Diu que és veritat, el text de l’ordenança el van rebre el dia 19 de setembre.
Però entre altres coses, aquesta ordenança en aquest moment és estèril des del seu punt de vista
perquè a l’article 1 objecte diu “aquesta ordenança té per objecte la regulació de prestacions
personals en benefici de la comunitat com a mesures alternatives al rescabalament de
responsabilitats econòmiques i a les sancions econòmiques i com a reversió a la comunitat per
a ajuts socials.” A l’article 2: a l’àmbit d’aplicació, apartat a) diu “totes les matèries que per
ordenances municipals o per altres disposicions legals comportin sancions econòmiques i la
competència sancionadora sigui de titularitat municipal”. Aprovar una ordenança, en aquests
227

moments, en què en l’últim ple extraordinari el 19 de novembre, fa just 15 dies, es va aprovar la
ratificació del decret d’alcaldia on es delegava el que quedava de la potestat sancionadora en el
Consell Comarcal de la Selva. Li agradaria que el contestessin en quin moment podran fer ús
d’aquesta ordenança per aplicar-ho amb algú perquè pugui rescabalar. Perquè està tot delegat al
Consell Comarcal, s’està aprovant una ordenança municipal que diu “que la competència
sancionadora sigui de titularitat municipal”. Per tant, no caldria fer-hi aportació, li sap greu
perquè és una ordenança que la veuen bé i que es va debatre en el seu moment a proposta de
CAPGIREM SILS-CUP-PA, però ja és casualitat que es porti a ple just quan s’ha traspassat tota
la potestat sancionadora.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): Comenta que tothom defensa l’ordenança però
sembla que no s’aprovará. Dirigint-se a la Sra. Pascual,diu que ells no tenien coneixement, de
fet van tenir una comissió informativa i com moltes vegades passa, d’això no es va parlar. Per
tant, ho troba una falta de respecte que ho digui en el dia del ple. Se’ls hi recrimina al grup de
CiU que no participen en la comissió informativa i després el dia del ple surten tots els mals
haguts. Creu que no hi ha voluntat de diàleg i que hi ha altres mitjans com correus electrònics
per reclamar diàleg. Creu que aquesta actitud situa a l’oposició en una situació de menys
teniment. Estan oberts a tornar a estudiar la proposta. Per tant, si és una proposta tan
engrescadora, doncs endavant cal defensar-la i aprovar-la encara que sigui en el proper ple.
Mª Mercè Pascual (IDS-MES-IdSELVA): Respon dient, que està cansada sempre de les
mateixes excuses de què no els hi ha arribat.
Si després de dos mesos de tenir una moció no se li dóna cap resposta, no creu que sigui ella la
que li hagi d’anar al darrera. Diu que té moltes coses a fer i que no només està pendent d’una
ordenança. Creu que en lloc d’enviar tants correus està aquí a l’ajuntament cada dia i pensa que
és millor que es vegin de cara a cara i se li pot donar més informació i explicar tot el que li
demani.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): Pel que fa al correu, és tan vàlid intercanviar
opinions tant per via virtual com per via física. Per tant, el temps de que disposa, pot ser tant
virtualment com físicament i que no entén aquest argument.
Alcalde: Diu que la titularitat no s’ha delegat mai en el Consell Comarcal sinó que s’ha delegat
la capacitat de gestió.

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

5.- Aprovació inicial Ordenança municipal reguladora autoritzacions de terrasses
i vetlladors al terme municipal de Sils. Exp. 2016/883
Proposta de la Regidoria de Via pública, governació i participació ciutadana
Identificació Expedient: Ordenança municipal reguladora autoritzacions de terrasses i
vetlladors al terme municipal de Sils
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PG B 2016 /883 General 2016/1505
Fets:
Provisió de l’Alcaldia de data 8 de novembre de 2016 en la que es posa de manifest l’interès per
aquest municipi en l’aprovació d’una ordenança municipal que reguli el règim jurídic a què ha
de sotmetre’s la instal·lació, en domini públic municipal, de terrasses i vetlladors annexes a
establiments d’hostaleria, restauració o similars.
El secretari de l’ajuntament ha emès informe en data 8 de novembre de 2016.
La Comissió d’estudi convocada el passat 9 de novembre de 2016 va elaborar l’avantprojecte
d’Ordenança municipal reguladora d’autoritzacions de terrasses i vetlladors al terme municipal
de Sils.
Fonaments de dret:
Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
Els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
La Comissió informativa general del 18 de novembre de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora d’autoritzacions de terrasses i
vetlladors al terme municipal de Sils.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o
associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un termini
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i
en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular
les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’acord exprés pel Ple.
Debat :
Pere Mas (CiU): Diu que a l’ordenança anterior sí que se’ls hi havia enviat el 19 de setembre,
però que aquesta la van rebre el dia abans i perquè ho va reclamar. Agrairia, ja ho va insinuar a
l’últim ple que s’acostumin a enviar per correu electrònic documents que tenen sentit a
l’orientació del seu vot o que el poden fer decidir el que voten.
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L’ordenança de convivència ciutadana i d’activitats a la via publica és la que regula actualment
les terrasses. Es va aprovar el 13 de gener de 2.011. Tot just fa gairebé 6 anys. Creuen que es
poden fer les modificacions oportunes si hi ha alguna urgència en aquests moments per ajustarho a les necessitats que hi hagi ara, llevat que l’interès sigui un altre.
Manifesta que primer s’enderroca el Manix, de forma urgent i després es farà el procés
participatiu que no urgeix. Ara s’aprova una ordenança municipal on segons poden veure al
capítol 3, article 9 apartat 3, diu “de manera excepcional per raons de dinamització de
determinats entorns urbans, degudament motivades es podrà autoritzar la instal·lació de llocs
propers a l’establiment, no junts a l’establiment. En el cas de places o passeigs centrals.
L’autorització permetrà l’ocupació del tram del sòl situat davant de l’establiment,
excepcionalment es pot autoritzar una ocupació longitudinal major quan l’esmentada ocupació
sigui compatible amb els seus usos existents.” L’article 10, superfícies d’ocupació, el veuen
molt greu, creu que és una ordenança feta a mida per ocupar les vies públiques especialment el
passeig i creuen que ara no toca. Primer, els Silencs i Silenques han de poder dir la seva. No
creu adequat aprovar una ordenança en la qual es permet que a través d’una llicència s’hipotequi
un espai sense que s’hagi fet prèviament un procés de participació ciutadana.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): Creu que és incongruent que la presumpta
esquerra vetlli per la privatització dels espais públics i la presumpta dreta local estiguin
defensant el contrari. Troben encertades les aportacions del grup de CiU, no es pot fer cap mena
de recollida de signatures però si que es pot muntar una estufa a la via publica. Diu que ell
s’obriria al debat i el faria més extensiu i fins i tot filosòfic. Insta a demanar que se li defensi el
motiu de privatitzar l’espai públic per exemple, hi ha un article que diu que en el cas de la
façana de l’edifici ocupi 50 metres com és el cas del CAP d’aquí a Sils. En el cas que fos un
servei de bar, podria ocupar els 50 metres de llarg amb el percentatge proporcional del passeig.
Julio García (ERC-AM): Diu que evidentment des del punt de vista d’esquerra, no tenen gens
d’interès a privatitzar res sinó tot el contrari. Per tant, és una interpretació molt particular i
maliciosa. Contestant al Sr. Mas, diu que està clar que tothom es queixa que Sils és un poble
mort. Es fa una ordenança per tal de dinamitzar el poble i a més donar-li tots aquells elements
que afavoreixin a la relació veïnal, al comerç de tot tipus i donar-li un altre aire. Evidentment, el
passeig ocupa un plànol important però no s’ha fet una ordenança a mida d’un passeig. Aquesta
ordenança parla dels espais i de les ocupacions puntuals i especialment ara per les pròximes
festes nadalenques, revetlles de sant Joan, Nadales, festa major. Vol ordenar el domini públic
principalment pel que fa a taules i cadires. Evidentment estem parlant de la restauració i dels
bars. Amb aquesta ordenança, justament el que s’intenta és dinamitzar l’espai en aquest aspecte.
No cal rebuscar interpretacions de privatitzacions o d’exclusivitats sinó tot el contrari, és una
ordenança generosa encara que a l’hivern s’hagin de posar estufes i això es veu arreu de ciutats i
arreu de viles.
Aquesta ordenança garanteix que les estufes s’assegurin els elements de prevenció, de risc i
perill.
Reitera que el que es pretén amb aquesta ordenança és únicament dinamitzar l’activitat
comercial, possibilitant que els bars i restaurants puguin muntar taules i cadires a les terrasses
de forma adequada i rebutja que aquesta qüestió pugui ser objecte d’atac partidista o polític.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): L’ús de sociabilitat o dinamització entén que no
ha de passar pel consum privat al qual es refereix el Sr. Juli. La gent es pot organitzar sense cap
mena de servei privat, per exemple fent servir els bancs d’ús públic.
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Pere Mas (CiU): Fins ara hi ha una ordenança, hi ha taules al carrer i si n’hi poden haver més o
menys. Però el que cal o que hem de preservar és que s’ha de decidir el que es fa amb el
passeig.
Juli García (ERC-AM): Una qüestió és el procés participatiu del passeig. Però aquest no té res a
veure amb l’aprovació o discussió de les ordenances dels espais públics. Cada cosa ha d’estar al
seu lloc. Quan arribi el moment de parlar de participació ja es farà. Quan arribi el moment de
donar l’aprovació del que han decidit els veïns de Sils també es farà.
Alcalde: Fa una puntualització que sobre les llicències o permisos són anuals i que cada any
s’ha de renovar. Per tant, es poden anar rectificant sobre la marxa.

Votació:
Sis vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis en contra de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU.
Es repeteix la votació, donant el mateix resultat.
Aquest acord resta aprovat amb el vot de qualitat de l’Alcalde.
---------------

6.- Moció equip de govern: contra judicialització de la política catalana. Exp.
2016/913
Identificació Expedient: Moció equip de govern: contra la judicialització de la
política catalana
PG B 2016 /913 General 2016/1552
En els darrers temps, estem assitiïn a una creixent utilització del poder judicial com eina al
servei de una política de confrontació per part del govern d’Espanya.
Rebutgem aquesta practica, que considerem que busca crear una confrontació de les institucions
catalanes amb les de l’estat.
Aquesta estratègia pretén amagar i dificultar la necessitat de vies de diàleg per solucionar per
vies polítiques el reconeixement dels drets nacionals de Catalunya.
La Comissió informativa general del 18 de novembre de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al ple l’adopció del següent:
ACORD:
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Primer.- Ens manifestem en contra de la judicialització de política catalana i manifestem la
nostre rebuig contra el govern d’Espanya en aquesta estratègia de confrontació i demanem que
l’abandoni per obrir una via de diàleg.
Segon.- Trametre aquest acord a la Mesa del Parlament i a la Delegació del govern d’Espanya a
Catalunya.

Debat:
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): Demana afegir una esmena o un tercer punt si és
possible. La defensa de les seves institucions i els seus representants.
Pere Mas (CiU): Diu que es ven curiós que el grup de govern sovint presenta mocions, fa un
copiar i enganxar tal qual. Fins i tot, amb errors deixant en el text el poble o partit que la
presenta. Aquesta vegada s’ha modificat tot, s’ha deixat una moció esqüeta. El partit d’ERC té
una moció genèrica molt i molt ben elaborada, molt ben defensada i amb criteris objectius i molt
correctes on parla de la judicialització de la política catalana. Amb un afegit petit però molt
important que tota la judicialització fins ara, estem quasi tots d’acord és pels que tenen idees
independentistes o que defensen l’independentisme. Dels que s’estan judicialitzant no n’hi ha
cap que pensi d’altre forma. Per tant, no és només a la política catalana sinó que és política
catalana i que siguin independentistes.
Resulta que aquesta vegada no s’ha fet copiar i enganxar sinó que ho han tret i així no s’ha
hagut de posar això. Diu que és trist que per voler fer una moció ens venguem o no defensem
uns criteris que sempre hem dit que defensàvem.
Juli García (ERC-AM): Declara que és cert que Esquerra han fet una moció al respecte que és
per tindre molta consideració.La llàstima és que només hagi estat Esquerra. I aquesta és la part
que falla una mica.
No s’ha fet un copiar i enganxar, s’ha fet un resum concret i curt de l’esperit de la moció i es diu
clarament: els darrers temps estem assistint a un creixement d’utilització del poder judicial com
a eina al servei de la política per la confrontació per part del govern d’Espanya.
Independentistes o no, òbviament va directa als independentistes, això està clar. Però va de ple
als que els defensen i els representen. Són institucions qui les representa sigui qui sigui. Però el
que és clar és que les vies que ha agafat el govern central de confrontació i judicialització de
tots els processos que tenen a veure amb Catalunya i especialment en el procés independentista
que es el que ens ocupa. Això s’ha de mirar d’acabar i amb el nou govern que s’ha creat no creu
que això s’acabi. Per tant, és hora de començar a dir les coses pel seu nom és cert que la moció
que ha fet esquerra es digna de mirar-se-la amb molt d’afecte.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): Com ajuntament es vol incorporar en la moció
una defensa de les seves institucions i dels seus representants.
Juli García (ERC-AM): Diu que denunciar el procés de judicialització del procés
d’independència de Catalunya ho engloba tot i no té cap problema d’incloure-ho, ja que al cap i
a la fi de comptes estan parlant pràcticament del mateix.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): Manifesta que no parla en cap cas de
representants i institucions fa referencia a política catalana en general. Com que és en genèric,
per això es demana si es pot afegir aquest tercer punt.
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-Seguidament, amb el consens de tots els grups, la incorporació de l’esmena presentada pel grup
CAPGIREM SILS-CUP-PA, es proposa el següent:
ACORD:
Primer.- Ens manifestem en contra de la judicialització de política catalana i manifestem el
nostre rebuig contra el govern d’Espanya en aquesta estratègia de confrontació i demanem que
l’abandoni per obrir una via de diàleg.
Segon.- Ens manifestem a favor de la defensa de les nostres institucions i dels seus
representants.
Tercer- Trametre aquest acord a la Mesa del Parlament i a la Delegació del govern d’Espanya a
Catalunya.

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

7.- Manifest 25 de novembre de 2016 - Dia Internacional eliminació violència
envers les dones. Exp. 2016/889
Proposta de la Regidoria de Joventut, serveis socials, polítiques d'igualtat i salut.
Identificació Expedient: Manifest 25 de novembre de 2016 - Dia internacional per a
l'eliminació de la violència envers les dones
PG B 2016 /889 General 2016/1520

“Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la nostra
ferma voluntat de treballar fins eradicar-la.
Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i que el fet de
vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una manca de
reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones.
És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments feministes i
dels grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista i van crear grups de
suport i d’assessorament a les dones que la patien. D’aleshores ençà, el rebuig social no ha
parat de créixer i les mesures impulsades des de les administracions públiques per donar-hi
resposta han augmentat.
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Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i
homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de l’equitat entre
homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada. Tot i això, lamentablement,
una sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns articles concebuts per promoure
la igualtat al món laboral.
Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a Catalunya
volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no podem obviar que és en
l’àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, ara per ara, moltes discriminacions que
allunyen les dones d’una situació d’igualtat efectiva respecte els homes. És per això, que les
polítiques d’igualtat de gènere són un eix estratègic del país que construïm conjuntament des de
les institucions públiques i la societat civil.
També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i enfortiment d’una
xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets reconeguts per a totes les dones que
es troben en situació de violència masclista.
El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model
d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també avançar
en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica.
Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les violències
sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers les dones. En aquest
sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat formal entre dones i homes, les violències
sexuals no són socialment contestades de manera contundent, ans al contrari, la prevalença del
sexisme en l’ordre simbòlic hegemònic de la nostra societat indueix a qüestionar la dona
víctima de l’agressió.
Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no percep
l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades conductes d’abús i
control com a formes d’exercir violència masclista. Actituds d’imposició, de menyspreu,
amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a pràctiques normalitzades en les relacions i
les creences tradicionals al voltant de l’amor romàntic afavoreixen aquesta tolerància juvenil
cap a la violència masclista.
Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat que les dones
vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En aquest moment històric,
però, és imprescindible construir models culturals que reprovin les violències sexuals en totes
les seves manifestacions i desautoritzin l’apologia d’aquestes violències.
Així, la denúncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'internet que incitaven a la violència
masclista i que acumulaven més d'un milió de visites, per part del Consell Audiovisual de
Catalunya i del govern, és un pas molt important que ens encoratja a treballar en aquesta línia.
Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme que nega
la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns estereotips i rols de
gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat amb la feminitat. És necessari
que sumem les voluntats i els sabers dels moviments feministes i grups de dones, i que comptem
amb la implicació de tota la ciutadania, que a través d’accions col·lectives i individuals, actuen
per eradicar aquesta xacra social.
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Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un model
d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador amb la
difícil tasca de prevenir la violència masclista fins eradicar-la definitivament.
I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina Simone que
afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por.”
Com cada any, el 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència contra les Dones. Amb aquest manifest es vol revalidar el compromís polític i generar
més consciència social per lluitar conjuntament per a la consecució de l’eradicació de qualsevol
tipus de violència a la nostra vila.
La Comissió informativa general del 18 de novembre de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Aprovar l’adhesió al Manifest Dia Internacional contra la violència envers les dones.

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

-----------------Prèvia declaració d’urgència per unanimitat dels dotze membre presents, s’acorda el tractament
del següent assumpte no inclòs dins de l’ordre del dia:

8.- Moció per la declaració de no festiu el dia 6 de desembre. Exp. 2016/937
Després de l’11 de setembre d’enguany han canviat moltes coses en el si de la consciència
política dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats. Una d’aquestes és la determinació de la
ciutadania per realitzar accions decidides per la defensa de la cultura i la nació catalanes. En
aquest sentit els dies previs al passat 12 d’octubre moltes escoles, ajuntaments i fins i tot
empreses i comerços, van demostrar la seva disconformitat a la celebració d’unes festivitats que
no reconeixen com a pròpies. I van explicitar-ho acudint als seus llocs de feina com qualsevol
altre dia laborable. La intenció de treballar el dia 12 d’octubre i el 6 de desembre es fonamenta
que aquestes no són unes festivitats en les quals s’identifiqui el poble de Catalunya. Si no tot el
contrari, ja que precisament són dates que recorden esdeveniments que fan sentir poc orgulloses
el poble català de pertànyer al poble espanyol. El 6 de desembre se celebra el dia de la
constitució Espanyola, aquella carta que s’ha fet servir tantes vegades per imposar voluntats
contra el nostre poble. Des de la negació d’una realitat nacional diferenciada, l’abolició del
sistema d’escolarització en català i fins i tot l’amenaça d’una intervenció militar en el suposat
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cas que Catalunya vulgui exercir el seu dret a l’autodeterminació. El principi fonamental dels
drets humans. Com que al nostre entendre aquestes dues dates no representen el poble català,
seguirem lluitant per ser cada dia més lliures i menys còmplices d’esdeveniments i legislacions
vergonyants que justifiquen l’ús de les armes per imposar encara el dia d’avui unes estructures
d’estat per sobre dels sentiments de llibertat i desig dels pobles. És per això que des de
CAPGIREM Sils volen proposar al ple de l’ajuntament que adopti els acords següents:
1. Crear una taula rodona amb els càrrecs electes del consistori per tal d’establir un acte
cívic i solidari.
2. Dur a terme amb els càrrecs que se sentin identificats un acte cívic i solidari de rebuig a
la constitució espanyola.
3. Manifestar-se en contra de la festivitat d’aquest dia i des dels càrrecs electes declarar-lo
no festiu duent a terme un acte simbòlic i finalment donar trasllat d’aquest acord a
l’AMI (associació de municipis per la independència) impulsora d’aquest acord.”
Seguidament el Sr. Urzay textualment diu:
“Durant molts anys hem sentit parlar als nostres polítics sobre com en va ser de modèlica la
Transició de la dictadura a la democràcia. Avui en dia, per sort, creiem que pràcticament ningú
es creu aquesta rondalla, i podríem considerar que la majoria creu que la Transició va donar
continuïtat a un franquisme “estrany”. Sobretot perquè no hi va haver un trencament total amb
el règim anterior.
El franquisme no va morir juntament amb el dictador Franco. Els partidaris de la continuïtat
del règim franquista i tots aquells que li donaren suport d’una forma directa o implícita el que
varen fer és iniciar unes converses amb les forces de l’oposició, per a així construir un nou
model d'Estat que es basa en imposicions.
Amb totes aquestes converses, els franquistes es varen garantir la impunitat, i d'aquesta manera
no se'ls jutjarà pels crims comesos. Tot això gràcies a la Llei 14/1997, de 15 d'octubre,
d’Amnistia.
Amb tot això, els grups antifranquistes renuncien a la seva estimada República i com a moneda
de canvi accepten una democràcia imperfecta amb un nou sistema de “llibertats”; la
legalització de partits polítics i sindicats; l'amnistia de presos polítics amb el seu retorn de
l'exili.
D'on rau tot això? D'una Constitució que és paper mullat, perquè en certs aspectes vulnera la
democràcia.
En aquest país se segueix honrant la memòria dels franquistes, que encara conserven honors i
privilegis tals com títols honorífics, estàtues, carrers, avingudes, places dedicades a preservar
la seva memòria.
Tampoc no ens podem deixar totes aquelles persones assassinades i enterrades en fosses
comunes, amb familiars desesperats que no es poden emparar en una Llei de la Memòria
Històrica que no és més que una pedra en el seu ja dolgut camí.
A tots aquests fets que per descomptat ens haurien d'avergonyir com a persones humanes i com
ha ciutadans, hem de sumar-hi un factor determinant, i és que a l'estat espanyol encara no s'ha
il·legalitzat ni jutjat el franquisme. Vergonya ens hauria de fer veure com països infinitament
més democratitzats com Alemanya, o repúbliques Llatinoamericanes com Argentina i Xile
s’avergonyeixen profundament del seu passat i reneguen completament d’ell. A què es deu
aquest fet al nostre estat?
Potser a una passivitat descarada de la política en general? o potser al fet que en el fons mai
no s’ha volgut acabar de passar pàgina del tot?
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Així doncs, el proper 6 de desembre no és un dia per celebrar res. La Constitució és l’herència
d’un passat fosc. I la ciutadania i els polítics hauríem de fer un exercici col·lectiu de memòria
que ens permetés condemnar-lo. Potser això seria el primer pas per avançar cap a una societat
més democràtica, on es permetés als ciutadans votar més enllà dels quatre anys, on els
programes electorals no fossin enganyosos, on la corrupció política i les xarxes de finançament
il·legal no es permetessin, on s’entengués que una Constitució és una llei no escrita per Déu i,
per tant, modificable quan la ciutadania ho demana.
No hem d'oblidar la importància dels gestos simbòlics. I el nostre, ahir, avui i sempre que faci
falta, és el de rebutjar la Constitució Espanyola.”
Juli García (ERC-AM): Manifesta que no està d’acord ni en desacord amb el que ha dit. De
totes maneres la moció diu declaració de no festiu pels càrrecs electes pel dia 6 de desembre. A
què fa referència? Que aquest dia els càrrecs electes treballen o que els càrrecs electes declaren
aquest dia 6 festiu?
Diu que ell com a càrrec electe del govern, està treballant les 24 hores del dia els 365 dies de
l’any. Que sempre està a disposició. Per tant, li és igual el dia que sigui. Comenta que ell
s’abstindrà perquè com ajuntament no poden decidir canviar unes dates que els agradin o no
estan marcats per llei i amb calendari laboral pactat. Aquí hi ha implicacions de les decisions o
l’esperit que conté la moció en si. Ell s’abstindrà, no posarà una barrera que no li correspon
inicialment. Li agradaria que li aclarissin aquest títol que després es repeteix en el tercer punt
que fa referència als treballadors.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): El sorprèn que el plantejament constitucionalista
vingui justament d’Esquerra.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): Manifesta que li hagués agradat que l’equip de
govern li hagués dit alguna cosa. Ja que van entregar la moció amb temps precisament per això,
per poder-la debatre. En resposta al Sr. Juli Garcia, diu que és una declaració d’intencions
aquest dia. Que no es posiciona al marge de la legalitat. I si es fixa en els altres dos punts, la
moció el que busca és que el dia 6 els càrrecs electes que s’hi vulguin sumar facin un acte en el
qual mostrin el seu rebuig a la constitució espanyola. També comenta que el sorprèn l’abstenció
i sobretot el que es va comentar a la comissió informativa perquè sembla mentida que algú que
representa un partit com Esquerra Republicana no estigui del tot d’acord i que surti
constitucionalista. Vol saber si coneix al Sr. Heribert Barrera secretari general d’ERC. En el
moment en què hi havia el canvi de la transició, aquest home en la consulta que es va fer en
aquell moment demanava el no. Vol saber que queda de la ideologia d’Heribert aquí a Sils.

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

9.- PRECS I PREGUNTES
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Alcalde: Abans de continuar reconeix que en el passat ple segurament no va encertar amb les
paraules que realment volia dir. Relatiu al dret a rèplica. El punt que s’estava tractant que era les
taxes d’escombraries al seu entendre i així es pot veure en el vídeo que reprodueix. Es pot
constatar que aquest assumpte estava suficientment debatut. El ROM preveu 4 minuts
d’intervenció per grup en el primer torn. El Sr. Mas havia utilitzat el doble, i també en un segon
torn sense cap interrupció.
La seva intenció aquell dia era constatar un fet que és indiscutible i per tant, sense dret a rèplica
que era deixar clar que en el consell comarcal tots dos, el Sr. Mas i ell, van votar a favor d’uns
increments de les escombraries i que això fa que el cost dels serveis s’incrementi també a Sils i
no pot ser cap altra manera. Però demana disculpes al respecte.
Pere Mas (CiU): Accepta les disculpes del Sr. Alcalde i aclareix que les tarifes aprovades en el
consell comarcal és del 0.89% independentment de què en alguna partida hi ha algunes puges
considerables i a Sils les deixalles per l'any vinent és del 4.2857%. Repeteix que s’accepten les
disculpes i s’agraeix.
Li recorda que es deuen unes disculpes sobre el tema que es va recordar fa un parell de plens
ordinaris que hi havia hagut una falta amb un tècnic/a municipal. Manifesta que ara ho sap
positivament i que ha aclarit amb la tècnica que no la va ofendre. Convida a l’alcalde a revisar
el vídeo i rectifiqui el que ha dit.
Problemàtica del carrer Jacint Verdaguer, diu que fa pocs dies hi va haver un incident. Es
refereix al que va passar a l’hora de la sortida del col·legi, per sort el que podia haver estat molt
greu, no ha estat així, tenen constància de què l’ajuntament en té coneixement. Volen recordar
que ells van presentar una moció el 14/10/15 per trobar solucions satisfactòries per tothom. I és
necessari que hi hagi més seguretat. No s’ha fet res per donar-li solució al problema. En canvi,
el seu grup va intentar que hi hagués una proposta que fos adequada per tothom. Es va dir des
de l’ajuntament que tenien un document, que ni tan sols l’han vist ni reclamat, un document de
la directora del col·legi, de l’associació de pares i de la policia local. Aquest tema no està resolt
i s’ha dit ara perquè ha passat aquest incident. Demana que ho reconsiderin i que en poden
parlar més endavant.
Mercat del pagès, se’ls va explicar que era un mercat o fira sense cost, ara resulta que sense cost
és pels que van muntar el mercat, ja que se cedeix gratuïtament l’espai. Però qui organitza
cobra. L’organitzador cobra 50 euros més una garantia de 10 euros per cada parada que vingui
aquí. Els que venen a la fira i paguen aquest import, lògicament han de vendre per poder
recuperar l’import. La qual cosa va contra el comerç local. Volen que en tinguin constància.
També volen saber en quin article s’han recolzat per cedir el passeig gratuït i no cobrar les taxes
estipulades. Aquest any sí que en les ordenances s’hi ha fet un afegit on es contempla que per un
interès especial es poden cedir gratuïtament els espais. Però l’any anterior no hi era i no estava
contemplat.
Un altre tema és el local de notaria gratuït, ho posa al quadern, “prestació pública notarial”. Se
cedeix un local que tant el notari de Santa Coloma com de Vidreres per fer actes protocol·laris
gratuïts. Creu que és discriminació, perquè només contempla el servei gratuït per dos notaris. El
servei de notari, qualsevol persona pot anar a qualsevol professional d’allà on vulgui de
qualsevol lloc on hi hagi plaça a fer una escriptura. Per tant, perquè només aquests dos? No té
cap sentit. I no sap si en seran responsables o no d’entregar el document que se signa en còpia
simple. I probablement, si no es posen aparells en aquest espai, no es podran fer. Tampoc poden
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descomptar o no cobrar el desplaçament i les taxes, no poden treure la gratuïtat en el
desplaçament.
És curiós que els grups municipals que esperaven que amb les ordenances s’aprovés la cessió de
locals gratuïtament per poder-se expressar i parlar amb el poble de tot el que pensen, no s’hagi
fet.
Tornant el tema dels professionals i les taxes, si un gestor del poble vol fer una reunió amb una
comunitat i demanen un local públic perquè se’ls i cedeixi també l’han de pagar.
Van informar d’irregularitats en l’últim ple en el bar del pavelló per les males olors. Van dir que
s’ho mirarien i que ho arreglarien. L’endemà mateix van anar amb el Sr. Coronado notificant-li
que no fes més ús de la planxa perquè en Pere Mas l’havia denunciat, en Pere Mas i quatre més
del seu grup. Diu que no sap qui són aquests quatre, ja que ells són tres. Manifesta que ells
només van informar del que passava i l’ajuntament va dir que ho miraria i l’únic que han fet és
crear crispació en el poble que és el que passa molt sovint. Quan tinguin resolt el tema del
pavelló, poden resoldre el problema en el centre cívic. Perquè el problema també hi és. Si
havien considerat que era una denúncia ara en serà un altre. Ell entén que només és informar.
Llums de la zona Mallorquines Est, la zona de Can Cabirol amb el C/Mallorquines, estan
enceses tota la nit i a tots els que carrers. Per responsabilitat i per estalvi d’energia no és
necessari que estiguin enceses.
Al carrer Major 15-17 hi ha uns impediments, en via publica, donat que es van fer unes obres
d’uns pisos del que era abans Can Madí. Quan es fan obres tothom sap que hi ha la llicència i
també hi ha unes fiances per runes i per reposició de les voreres que quedin com han de quedar.
Quant s’acaba l’obra la fiança d’aquesta, es fa ús per si el promotor no restaura la vorera i no la
deixa amb condicions tal com ha de que quedar, l’ajuntament té el dret de fer ús de la fiança per
fer-ho ell. En aquest cas si ja s’ha acabat l’obra, s’entén. Perquè no fa ús de la fiança i s’aprofita
per restaurar allò? Ja que és un impediment pels discapacitats. Algú ha donat la fiança o ha fet el
retorn de l’aval? Perquè fa molt de temps.
Voreres de solars que no estan fetes, el Sr. Alcalde li va respondre personalment que ho diria els
tècnics i que s’ho mirarien. El dia d’avui continua igual.
I pel que respecte a una finca en concret, parla de la finca carretera Santa Coloma 31,
s’anomena can Rieró. Volen dir que arran de mirar aquest expedient, posen en coneixement del
poble que aquesta finca just allà on està per la seva delimitació és sòl urbà consolidat. Aquesta
finca formava part d’una finca més gran que formen part d’una unitat d’actuació i que el dia que
s’urbanitzi si s’urbanitza, tots han de tributar i aquests diners van al poble. Podem destinar-los
com més millor a la gent necessitada. Les segregacions no se’n deixen fer, urbanisme no ho
aprova. A finals de febrer del 2013, amb un informe favorable de què no feia falta el requisit
d’expedient de segregació fet per l’assessor jurídic Secretari en J.A.G.B es va permetre que el
propietari anterior de la finca total pogués segregar aquesta finca després de 15 dies d’haver-se
demanat.
A mitjans de juliol del 2013, hi va haver una compravenda i a sobre, es passa tot a sol urbà
consolidat sense contribuir els impostos que toquen en el poble; les càrregues urbanístiques,
10% de l’aprofitament mitjà, vials i zones verdes, etc. Això no és just, no és ètic ni estètic, i a
més creu que hi ha hagut una bona predisposició per ajudar que es faci això. S’ha de denunciar
perquè no ho veuen bé. I se n’ha de ser coneixedors.
En el quadern de l’octubre a la pàgina 24, hi ha un escrit sobre l’evolució dels masos de Sils. Fet
per un tal Martí Noguer Vilà, troba que està molt ben redactat. Trobaria bé que, per no
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confondre, s’hi posés d’on és aquest senyor perquè no porti confusió. Suposa que el Sr. Alcalde
li donarà credibilitat a aquest escrit. En el punt nou diu, “amb la divisió dels terrenys es
construeixen dos masos nous, ca l’estudiant i can Gorja blanc, el segon ha desaparegut, només
en queden un piló de runes. Aquests, tenien l’accés pel camí de l’hort d’en Jonquet, que
rodejava l’antiga finca.” Aquesta finca, ja va tenir problemes l’any 2006, perquè es va fer un
fotomuntatge en el qual constava que hi havia la finca quan la casa no s’aguantava dreta i així el
signant de l’escrit ho reflecteix. Després de comprovar el catàleg de masies l’única que no té
foto és aquesta, no tothom ha tingut l’opció i l’oportunitat de legalitzar i que consti en el catàleg
de masies amb la manera que s’ha fet en aquesta. No és just això, també se’n cuidaran.
La consellera de governació va venir aquí a Sils, creuen que el gest adequat seria haver-ho
notificat a l’oposició. Per si volen o no ser-hi presents. Seria un gest que toca segons creuen ells.
També ha vingut a l’ajuntament el director general de governació i tampoc els han informat.
Pel que fa als correus i com funciona el tema de comunicació amb l’oposició. Informan que
l’última junta de govern que tenen és del 18 de juliol del 2016. Això no és transparència i
voluntat d’informar.
Carles Taberner (CiU): Tema serveis, a l’abastament d’aigües a les parts altes del poble aquest
últim dia s’ha tingut una baixada de pressió bastant important i que afectava el servei i que no
han tingut notificació per part de ningú. Vol saber si se’n sap alguna cosa i si no se’n sap res i
encara és més greu.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): Diu que hi està totalment d’acord amb el que ha
dit el Sr Mas. Agraeixen l’excusa de l’alcalde encara que estigui una mica enverinada.
Consideren que no va estar bé el fet de no donar dret a rèplica al grup de CIU.
Pel que fa a l’extraordinarietat dels plens no diran res de nou. Consideren que els plens
extraordinaris s’han d’evitar i que es poden intentar col·locar els assumptes en els plens
ordinaris. Això faria que s’estalviés uns 2.200 euros aproximadament al municipi. Reconeix que
és complicat però que es podria intentar.
Fan una denúncia a la direcció dels plens, moltes vegades ratllen la falta d’educació, inclòs
ratllen els valors fonamentals per la convivència i arriben a enfrontaments personals i vol
recordar que aquí hi són per fer política. Per tenir disputes ideològiques. Esperen que es tingui
en compte, a part no se’ls permeten les rèpliques cal agrair a l’alcalde la flexibilitat a la direcció
del ple. Estant oberts a propostes noves.
Pel que fa a cultura, cal apropar als Silencs a les troballes celtiberes que es van fer a l’N-II. No
sap si tenen previst fer alguna cosa, un centre d’interpretació o qualsevol cosa que vagi en
l’abast del coneixement del patrimoni.
Pel que fa al procés participatiu, fa deu anys que hi ha governs d’esquerres, i la flamant
regidoria de participació ciutadana encara no s’ha estrenat. No s’han posat en marxa els acords
de governabilitat en aquesta matèria.
Pel que fa al consell ciutadà, és un dels pilars de participació, aquest no existeix. A Santa
Coloma incorporen en el pressupost una partida participativa que en aquest cas disposa de
100.000 euros. Aquí han començat amb partides per joves, creu que tenen molt a envejar a
Santa Coloma. També ho han fet altres ajuntaments.
Critica que la festa local no és el model que defensa. La festa del pagès per exemple, és una
empresa que se’ls hi cedeix una propietat pública i en el fons és pel seu benefici privat. Com
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repercuteix això, no hi ha sinergia amb les entitats. Creuen que s’ha d’evitar aquesta
mercantilització de les festes.
Pel que fa a les dietes dels càrrecs, quins criteris se segueixen?
Juli García (ERC-AM): Agraeix la preocupació pel mercat artesanal. L’any anterior ja es va
criticar el fet del mercat acusant-los d’haver pagat. La pregunta que es va fer va ser quant havia
costat. I aquest cop igual que l’any anterior va respondre que el contracte amb els organitzadors
d’artesans quan fan aquest mercat diu ben clar que no té cap cost per l’ajuntament. L’única cosa
que ha de fer l’ajuntament és cedir un espai. A canvi, ells organitzen i ofereixen les parades. Les
qüestions d’organització d’aquesta gent si cobren o no cobren no és alguna cosa que vinculi al
municipi. Tota la publicitat que fan va a càrrec d’ells. L’ajuntament no té cap cost. Aquest tipus
de mercat sempre porta visites veïnes. Aquest serà el segon any que se celebrarà. L’han trucat
gent d’altres indrets preguntant si podien venir a fer parada, òbviament els ha derivat a
l’organització. És d’interès de tots que vinguin veïns d’altres poblacions aquí al poble. El poble
com a benefici obté l’afluència de gent.
En relació a les troballes de l’N-II. Comenta el procés i diu que quan es tingui l’informe, es farà
públic. Es demanarà que es puguin posar les troballes en exposició publica.
Pel tema de participació ciutadana, és feixuc i lent. El Regidor encarregat, el Sr. Miralles
treballa juntament amb la Diputació.
Per les llums enceses de Can Cabirol, és tot un conjunt d’il·luminació, potser sí que és un cost
excessiu. Potser a partir de certes hores, no cal que estiguin enceses.
Alcalde: Comenta que de cada dues lluminàries enceses una no ho està. Que és el que van dir
els serveis tècnics que era el mínim que hi havia d’haver d’il·luminació. Reitera que no estan
totes enceses des del primer dia.
M. Dolores Jurado (IDS-MES-IdSELVA): Pel que fa a les obres o pals de llum del carrer Major
ja en té coneixement i s’han posat en contacte diverses vegades amb els promotors. Ho
preguntarà i l’informarà.
Dirigint-se al Sr. Taberner, diu que no han tingut cap trucada ni cap reclamació d’aquesta
baixada de pressió. Però que també s’informarà.
M. José López (IDS-MES-IdSELVA): Fa referència a l’incident del carrer J. Verdaguer, de
seguida van ser avisats, no només per la persona que havia patit aquesta incidència sinó amb el
centre educatiu i amb el president de l’AMPA per tal d’aclarir els fets. La tanca havia estat
posada 10 minuts després del que pertocava. Aquell cotxe va entrar de males maneres i és una
llàstima que no estigui el company Miralles que és el coneixedor de l’assumpte. Conclou que és
un problema que cal resoldre.
Alcalde: Diu que li van fer arribar la denúncia al responsable del pavelló sobre les olors. Cosa
que ja sabien. Li van explicar que no podia fer fums dins del pavelló perquè no hi havia les
instal·lacions adequades. I van quedar que ho deixarien de fer. En el centre cívic no en tenia
constància.
Per les escombraries és cert que el Consell Comarcal pujava a 0.88%, però que sap perfectament
que de l’augment que van aprovar en el Consell passa de 19 a 30 euros la tona d’ús a
l’abocador. Això incrementa el preu que s’ha de pagar des de l’ajuntament la tarifa que hi havia.
Pel tema de l’escrit al quadern, és l’escrit del seu tiet i igual que qualsevol persona ho pot
escriure. I també es poden fer suggeriments respecte del dret de rèplica que ha escrit.
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Pel tema de l’excusa, creu que ja en van parlar en acabar l’anterior ple, i en aquell moment ja li
va reconèixer que potser no havia estat del tot encertat amb les paraules.
Pel tema dels plens extraordinaris es fan els que s’han de fer i així està previst.
Respecte a les dietes, que ell sàpiga no se n’han cobrat mai. De dietes potser l’únic que n’ha
cobrat ha estat en Carles Taberner, quan estava a l’equip de govern pel seu desplaçament. Creu
que són les úniques dietes que s’han pagat en aquest ajuntament. Manifesta que si s’equivoca
que li rectifiqui el Sr. Carles Taberner.
Les voreres del carrer Santa Coloma 31. A l’apartat de voreres de regidors o familiars de
regidors. “Voreres envoltades de sectors o àmbits a desenvolupar. Aquells supòsits en els quals
ens trobem amb finques urbanes que es troben envoltades d’un àmbit o sector encara no
desenvolupat i en conseqüència les voreres del seu entorn i confrontant a aquestes no estan
executades, dona a lloc que l’execució de la vorera no tingui servei ni interès públic ni general,
en tant que fins que el seu entorn no es desenvolupi aquesta no té cap funcionalitat ni té
continuïtat; alhora que la seva execució podria ser errònia en tant que es desconeixen els
paràmetres tècnics i urbanístic del entorn al qual s’hauran d’adaptar.
En conseqüència queden vinculades les voreres envoltades de sectors o àmbits a desenvolupar
a que el seu entorn s’hagi executat, i obligant en el moment que es vulgui edificar en la finca a
prestar garantia suficient per l’execució de la vorera en el moment que correspongui.”
Dirigint-se al Sr. Pere Mas, li manifesta que espera que aquesta argumentació dels serveis
tècnics jurídics de l’ajuntament el satisfaci i si té algun dubte o suggeriment contra aquest
informe aquests estan a la seva disposició.
Un cop s’hagi aclarit aquesta qüestió li demana que s’acabi aquesta persecució obsessiva i
malaltissa cap a familiars seus. Tant del Pere Mas com de les xarxes socials tan properes que
sembla que són del seu grup polític. Els que segons diuen, els que ho miren, l’eleven prop de la
divinitat. En canvi a ell i a la seva família, el difamen sense contemplacions, senzillament
penós. I més emparant-se en l’anonimat. Reitera obsessiva perquè pot dir clarament que després
d’un any i mig de ser regidor, l’única documentació que s’ha demanat és la llicència d’obres de
les seves filles. Ho va llegir tot, ho va fotografiar tot, està en el seu dret. I no solament això, el
passat dia 02/08/16 personalment va sol·licitar al registre de la propietat de sta. Coloma de
Farners la nota simple de la finca en qüestió. Disposa del certificat del registre de la propietat
que així ho acredita.
El 17/08/16 la societat Mavasils de la que és representant, ho va dir aquí, que en tenia
participacions. És aquella societat que junt amb altres propietaris van presentar un contenciós
administratiu contra l’ajuntament de Sils i el van perdre. Té la sentència que ho justifica perquè
des de l’ajuntament se’ls hi va desestimar la seva petició de construir dintre del sector 152
habitatges de més de les que s’hi podien construir per normativa. Aquesta societat va tornar a
demanar aquesta nota simple i de tres més a nom de les seves filles, pocs dies després van sortir
aquests documents escanejats al Facebook de forma anònima. Aquest Facebook que tant eleva
al Sr. Mas i tant per terra el deixen a ell. Hi va haver una sèrie de comentaris contra ell i contra
les seves filles i emparança en l’anonimat. No són capaços de dir-ho al davant. Per tant, dirigintse al Sr. Mas li pregunta si té alguna opinió respecte als documents que suposadament va
demanar que va sortir escanejat a aquest Facebook? Manifesta que disposa del paper del registre
de la propietat i de la sentència de l’ajuntament.
Pere Mas (CiU): Dirigint-se a l’Alcalde, li diu que ho va mirar perquè té dret a mirar-ho.
Manifesta que el que diu té dret a dir-ho, però que ell hi ha coses que també sap i que no les
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dirà. Ell sempre ha estat educat, amb tot el temps que porten aquí mai l’ha faltat, mai l’ha atacat
personalment. Només ha mirat i és veritat aquest expedient, arran de què els tècnics municipals
van dir que tot el sòl urbà consolidat que hi havia a Sils i en global Kingpark, tot el poble de Sils
i fins al carrer de Mallorquines, l’entrada a Mallorquines, tot el que fos sòl urbà urbanitzat es
farien les voreres. Complissin els requisits que complissin. Els tècnics van dir que ho havien
enviat a tothom, i va preguntar perquè en aquesta finca no s’havien fet i arran de què no es
varen aclarir, va mirar aquesta documentació. Si han sortit documents, que ho miri l’alcalde
perquè no té raó i no té cap dret d’acusar-lo perquè no són els seus, o almenys els que ell va
treure. Que comprovi qui més ha demanat informació al registre. Les seves còpies no són.
Dirigint-se a l’alcalde li diu que acusa i que ho sap tot. Li recrimina que li han fet moltes
preguntes i constantment la resposta és, no ho sé, ja ho miraré o ja ho preguntaré. Resulta que
quan es tracta d’opinar i saber les coses dels altres que no en té cap constància ho sap tot, ho sap
de veritat, sap el que faran en els pactes, ho sap tot, no en té cap prova i no és així. Els seus
documents no han sortit de casa seva. Li demana que miri qui més a tret els documents i en el
proper ple, després d’haver mirat tota la documentació digui si és veritat o no si algú més ha
demanat còpies. I que no l’acusi més de coses que no són.
Manifesta que li poden agradar més o menys els escrits del Facebook, que no comparteix la
manera d’escriure que tenen. I que l’alcalde ho sap. I que no hi ha cap persecució per part seva,
cap ni una en res. Si ell està aquí, és perquè l’Alcalde és qui és. Si el Sr. Nogué no fos l’alcalde,
ell no seria a l’ajuntament segurament. El que li motiva, el que l’esperona per estar aquí és
perquè ell està d’alcalde. No hi té res en contra en l’àmbit personal. Hi ha coses que són greus i,
ja que ell va a totes, s’ha d’anar a totes. Si no aclareix com s’aconsegueix un informe, com es
pot fer una segregació perquè no vagi a urbanisme, si no ho aclareix, ja aniran a la instància
superior a aclarir-les.
Diu que l’alcalde es creu que està en l’ús de la raó, amb el dret de la paraula i no donar-la a
ningú. I no demana disculpes, l’alcalde els va faltar al respecte en el ple i dient noms i cognoms.
L’alcalde va faltar a la llei de protecció de dades i diu que ha trucat a l’agència catalana de
protecció de dades i si ells ho denuncien, l’amonestaran i tindrà una petita multa simbòlica però
la tindrà, i li posa en coneixement.
No sap que faran, ho decidiran ells, però l’avisa. Li diu que hauria de corregir i no faltar tant a la
veracitat de les coses i li manifesta que contamina l’entorn. Reitera que ell no l’ha faltat
personalment mai en cap ple. I en canvi, l’alcalde l’ha acusat de persecució i això no és així.
Alcalde: Manifesta que vol que quedi clar que si el Sr. Mas està aquí, és perquè ell hi és. Quina
raó pot tenir el Sr. Pere Mas per estar aquí? Potser està aquí perquè des d’aquí se li va denegar
una reparcel·lació. Aquí a dalt, a l’ajuntament, va venir el Sr. Mas i els seus advocats i més gent
i li va dir a l’Alcalde que se'n recordaria. Les seves paraules van ser “ te’n recordaràs i ho
pagaràs Martí” en el despatx de l’alcalde. Aquesta és la seva obsessió. Diu que això no ho
havia dit enlloc abans però que ara ho vol fer públic.
Manifesta que aquesta persecució hi és. Sembla que del Facebook no en sap res. Però ha dit que
miri algun altre que ho ha fet, per tant, considera que n’està molt assabentat. I que alguna cosa
sap perquè hagi dit això.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): Manifesta que mai ha assistit en un partit de tenis
del que va canviant de banda constantment. Li sap greu que no hagin parlat ni dos minuts de
participació ciutadana. Diu que li agradaria tenir propietats per poder entrar en el debat però que
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ho farà d’una altra manera. Fen al·lusions a la confidencialitat que el regidor Sr. Juli ha parlat
d’on treballa el seu company Sergi, i aquestes són dades privades.

-----------------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,
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