ACTA

DE

SESSIÓ

DE

PLE

Identificació de la sessió
PLE2016/11
Caràcter :
Lloc :

EXTRAORDINÀRIA
Sala de Plens

Data :
Horari :

29/12/2016
de 19:30:00 a 20:34 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
Sergi O. Urzay Gómez
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

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

Imma Marcó Julià
Teresa Martorell Martí

Secretària accidental
Interventora Accidental

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

Absents :
Maria Deulofeu Garcia
Albert Rossell Mas

Regidora
Regidor

CiU
CAPGIREM SILS-CUP-PA

Observacions :

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació Pressupost municipal exercici 2017 - Expdt. 2016/921
Proposta de l’Alcaldia
Identificació de l’expedient: Pressupost municipal exercici 2017
245

CPISR-1 C
IMMA MARCO
JULIA

NOGUE SELVA
MARTI 40281779Q

Expedient: General: 2016/1562 - P.G.: 2016/921
Fets:
- Atès que s’ha elaborat el pressupost per l'any 2017, juntament amb la documentació i annexos
previstos en el text refós de la Llei d’hisendes locals.
- Atès que el secretari i la interventora han emès el corresponents informes;
Fonamentsdedret:
- Article 164, 168 i 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol VI de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
- Article 22.2 i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
- Article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
La Comissió informativa general del 22 de desembre de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici de l'any 2017, resultant anivellat
en la quantitat de 4.820.296,82 euros (quatre milions vuit-cents vint mil dos-cents noranta-sis
euros amb vuitanta-dos cèntims) d’acord amb el següent detall:
PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Capítol
Denominació
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
T O T A L ……………………

Import
2.293.000,00
50.000,00
938.975,00
1.399.107,85
60.760,22
--78.453,75
0,00
0,00
4.820.296,82

PRESSUPOST DE DESPESES:
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Denominació
Capítol
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
T O T A L …………………….

Import
1.743.485,66
2.048.436,16
29.186,08
392.342,78
20.000,00
435.120,06
0,00
0,00
151.726,08
4.820.296,82

SEGON.- Aprovar el límit de la despesa per l’exercici 2017 del 2,10% de la base computable
de l’exercici 2016 en compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
TERCER.- a) Aprovar inicialment la Plantilla de Personal al servei d’aquesta Corporació, que
comprèn tots els llocs reservats a funcionaris de carrera, personal laboral, segons el següent
detall:
DESIGNACIÓ PLAÇA

NÚM. TOTAL GRUP
VACANTS

1

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

1
1
1

2.1

Subescala gestió

3

A2

3

2.2

Subescala administrativa

5

C1

2

2.3

Subescala auxiliar

4

C2

0

1.1
1.2
1.3
2

OBSERVACIONS

3
A1
A1
A1

0
1
1

12

4
places
a
amortitzar
vinculades a la creació de
places del grup superior
1 plaça a amortitzar vinculada a
la creació d’una plaça vacant
de la subescala administrativa a
cobrir per torn lliure
3 vacants reservades a la
promoció interna
1 vacant reservada a la
promoció interna
1 vacant reservada al torn lliure
3 places a amortitzar quan es
cobreixin les 3 places de
subescala gestió
1 plaça a amortitzar quan es
cobreixi 1 plaça vacant de la
subescala administrativa
1 plaça a amortitzar
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3

Escala d’administració especial

15

3.1
Subescala Tècnica Admin. 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 Escala intermèdia
- Sergent de la Policia Local

2 places a amortitzar
vinculades a la creació de
places del grup superior
1 plaça a amortitzar

4
1
1

A1
A1

0
0

1
1

A2
A2

0
0

1

C1

1

3.2.2 Escala bàsica
- Caporal de la Policia Local

2

C2

1

- Agents Policia Local

7

C2

0

- Vigilant

1

AP

0

T O

Dedicació parcial

11

T A L

1 vacant reservada a la
promoció interna
1 vacant reservada a la
promoció interna
1 plaça a amortitzar vinculada
a la creació d’una plaça
vacant de sergent
1 plaça a amortitzar vinculada
a la creació d’una plaça
vacant de caporal
1 plaça a amortitzar

30

8 places a amortitzar (7
d’elles vinculades a la creació
de places del grup superior)

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI
22
(un cop regularitzades les promocions internes i les
seves corresponents amortitzacions)
PERSONAL LABORAL FIX
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)
- Oficial brigada obres i serveis

NÚM. TOTAL GRUP
PER VACANTS OBSERVACIONS
ASSIMILACIÓ

2
1
1

A2
A2

1
0

C1

1

C2
C2
C2
C2

0
0
0
2

5
5
5
1
1
1
2

2 vacants reservades a la
promoció interna
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Personal d’oficis no qualificat :
- Jardiner tractorista
- Oficial 1a brigada obres
- Oficial 2ª brigada obres
- Ajudant de jardineria – peó
- Conserge mantenidor
T O T A L

9
1
3
1
3
1

AP
AP
AP
AP
AP
21

1

2 places grup AP a
amortitzar
quan
es
cobreixin les 2 places de
personal qualificat d’oficis
C2

2 places
a amortitzar
vinculades a la creació de
places de grup superior

TOTAL PERSONAL LABORAL
19
(un cop regularitzades les promocions internes i les seves
corresponents amortitzacions)
b) De la plantilla i de l’oferta d’ocupació pública, es donarà trasllat a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- Sotmetre aquest acord a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província i en
el tauló d’anuncis, el qual romandrà exposat al públic durant el termini de quinze dies hàbils;
termini en el qual s’admetran les reclamacions i suggeriments davant del Ple de la Corporació,
que disposarà d’1 mes per a resoldre-les, segons el que estableix l’article 112.3 de la Llei 7/85
de 18 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 169.1 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació es considerarà definitivament aprovat.
CINQUÈ.- Del pressupost general definitivament aprovat, es remetrà còpia a l’Administració
de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
Debat :
Pere Mas (CiU): Manifesta en primer lloc, que a menys que el Sr. Batlle hagi recuperat les
competències delegades en el ple del 29 de juny del 2015, sorprèn que la proposta del
pressupost municipal no la faci el regidor pertinent, l’encarregat de l’àrea d’Hisenda, sinó que
vingui de l’Alcaldia.
En segon lloc, exposa el fet de copiar, fins l’extrem dels fonaments de dret de la llei 7/2007 de
l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, que esta derogada des de l’1 de novembre del 2015, que si
es dediquen a aplicar normes que no estan en vigor, estan demostrant desconeixement i manca
de rigor en fer la feina; seguint insistint en la llei de copiar perquè no s’observen canvis
significatius respecte els pressupostos de l’any 2016, els de l’any passat. Atès que en 4 ocasions
ha hagut de ser objecte de modificació pressupostària durant l’exercici; i, finalment, “el cortar
pegar” resulta de la inclusió de la provisió inicial de la plantilla municipal que és sotmet en el
ple per tercera vegada. Aquest any, l’últim fa escassament un mes en el ple del 9 de novembre
del 2016, i si és imprescindible fer-ho avui com se’ls va comentar a la comissió informativa, ja
ho saben que no era tan imprescindible fa un mes, com tampoc ho era abans de l’estiu, que per
cert, arran de l’advertiment d’aquest grup i que en el ple els van advertir no varen fer ni el
mínim cas i van haver de refer la proposta.
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Pel que fa a les variacions pressupostàries, en el ple de 9 de novembre de 2016, se’ls va
informar que no havia pujat l’impost de l’IBI. Aquest grup va dir que intuïa que amb la revisió
cadastral que estava en curs, suposaria un increment dels ingressos.
Manifesta que en aquest pressupost es confirma que un increment del 8.11%, i això suposarà un
ingrés d’uns 120.000 euros més.
També en el ple del 9 de novembre, va ser tema l’increment del 4.2857% de les escombraries a
particulars, ja van dir que no es justificava aquest increment. En aquest pressupost la variació
que es veu es del 0.60% per tant, es confirma que estàvem encertats quan vàrem dir que la puja
era exagerada i no justificada.
Exposa que, en la conjuntura actual que estem vivint, creuen que aquest pressupost es tindria
que haver potenciat i incrementat les partides socials per ajudar a pal·liar les mancances
bàsiques de gent necessitada i finalment en el pla polític des del seu grup han de lamentar que
en el seu moment l’equip de govern van retreure’ls el suport, la confiança que els van donar fa
just un any en la seva proposta de pressupostos, la qual van recolzar. Aquest fet només
desacredita a l’equip de govern, ells estudien i valoren el que se’ls proposa i voten
favorablement allò que veuen en positiu per Sils. En canvi, l’equip de govern critica qualsevol
cosa que vingui de part del grup CiU, encara que sigui un vot favorable, allò que com equip de
Govern els han proposat. Aquesta actitud no pot ser mereixedora de cap confiança i afegint totes
les raons que han explicat els portarà a votar no als pressupostos.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): En primer lloc excusa la no presencia del Sr.
Rossell que no ha pogut conciliar la seva feina laboral amb l’assistència al ple.
Manifesta que avui és l’últim ple del primer any natural de les passades eleccions, amb això i
aprofitant el debat sobre l’aprovació dels pressupostos de l’any 2017, des del grup de
CAPGIREM-SILS volen fer el balanç des del punt de vista pressupostari per anticipar el que
poden deparar-nos aquests nous pressupostos.
El passat mes de desembre, van tancar l’any amb una extensió pels pressupostos 2016 al·legant
els motius pertinents en el seu moment. Veien com han anat les coses amb la Junta de Govern
local de 21 de març de 2016 en la qual es legalitza la llicència d’obres del Nyap, diu que es
podia haver aprofitat en aquell moment per fer una modificació pressupostària tot canviant el
destí de la partida 09.1522.68900 que es la corresponent a l’enderrocament del Manix; podrien
haver canviat el nom d’aquesta partida a enderrocament Nyap i acatant així la desestimació del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 25 de gener del recurs d’apel·lació presentant per
l’Ajuntament de Sils i referent a la sentència del 2 de setembre deixant així de buscar escletxes
legals.
Posa de manifest que si es centrem en el pressupost que té lloc avui, volien dir-ne unes quantes
coses, en primer lloc, volen lloar la feina que s’està fent any rere any amb la reducció del dèficit
de l’Ajuntament, complint així amb la llei d’estabilitat pressupostària.
Però el que els preocupa i troben a faltar que en els pressupostos no s’hagin escoltat les
demandes de la policia local, són coneixedors que les prioritats de la nostra policia rauen en un
augment de la plantilla i en un canvi de la situació de les dependències. El primer factor sabem
que la llei no permet contractar més personal fixe, però són conscients que es poden contractar
tants agents interins com siguin necessaris pel poble, deixant de provocar la trista i lamentable
situació d’un sol agent de policia per torn. Amb la perillositat que això suposa, que no ho
vulgueu fer no és una cosa que hagin de pagar la resta dels Silencs. En un segon punt es
simplement una voluntat política, l’antiga Quitxalla és un lloc on és el més ideal per la policia
2
local de Sils, ja que deixaria de tenir un quarto de poc més de 50 m on se’ls i cau el sostre,
tenen formigues, cuques.. els vestuaris no estan habilitats per una agent femenina i seguint un
llarg etcètera que ja deuen conèixer tots els membres del govern. Demanen que no menystinguin
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el cos de la policia local de Sils, s’han d’escoltar les seves demandes ja que són els primers que
vetllen per la seguretat dels Silencs i Silenques. Amb això no cal anar gaire lluny, perquè de fet,
el regidor que avui dia ocupa aquest àmbit en el seu moment feia les mateixes demandes que
estan fent ells avui en dia i que seguiran fent fins que no es solucioni.
En el bloc d’iniciativa de Catalunya de Sils, en un post que va fer per els pressupostos 2014, va
fer un punt en el que deien que estaven d’acord en el seu moment quan van comprar el cotxe
nou per renting amb els 10.000 euros però que no estaven d’acord en pagar un lloguer de 6200
euros cada any per un local de l’estació de RENFE. Proposaven buscar un lloc de propietat
municipal i per tant, així tenir un estalvi a la llarga. Proposava contractar també altre gent durant
tot l’any i no només els mesos d’estiu. Les mateixes raons que justifiquen la contractació els
mesos d’estiu han de permetre la justificació tot l’any. Que permetria un millor servei als
ciutadans i millors condicions de seguretat al personal. Això és el que deia en el seu moment.
Tanmateix, en la resta del pressupost hi ha unes quantes partides que els hi agradaria saber que
ha passat, han desaparegut els pisos joves, partida 12.158.21200. La recollida d’escombraries ha
augmentat, també la neteja viària, la recollida selectiva, volen saber quins són els motius que
han portat aquest augment. Els ajuts a l’habitatge també han disminuït i que passa amb la
partida de participació ciutadana que veuen que hi ha 10.000 euros però volen saber que hi ha
d’això.
Imagina que després també se li contestaran les preguntes que va fer en la comissió, sobre la
policia més concretament, sobre les partides relacionades amb els afers socials. I per acabar, li
agradaria saber que de tot això exposat, l’únic que ha de dir es que espera que els pressupostos
s’hagin confeccionat amb la major concreció possible. Desitjant no tenir de nou una sorpresa
com la que van tenir en el passat ple del 29 de setembre. Manifesta que tant de bo no haguem de
pagar de nou la quantia integra de 7.000 euros de cop a un sol regidor, intentant-ho amagar,
posa de manifest que es varen assabentar d’això no pas gràcies a ningú d’aquesta taula sinó pel
personal laboral de l’ajuntament.
Juan Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA): No sap si amb 4 minuts li donarà temps a
contestar totes les preguntes i suggerències que se li han fet però mirarà de ser breu. I donar
contestació a tot el que han dit.
En primer lloc, en resposta pel que fa a lo de Convergència, les propostes que han fet o
comentaris que han fet sobre el tema dels pressupostos, exposa que no es un copiar pegar,
evidentment que els pressupostos es una declaració d’intencions és la que hi ha, es la que hi ha
hagut i es la que hi haurà. I si posen moltes partides que evidentment estan consignades i que
únicament reflecteixen allò que hi ha hagut històricament. Hi ha partides que estan
compromeses i no hi tenen incidència amb el que és el 100% del pressupost. Hi ha partides que
evidentment, pels compromisos que hi ha, s’han de mantenir, augmentar o disminuir.
En segon lloc, bàsicament hi ha hagut modificacions de l’exercici, n’hi ha hagut i n’hi hauran,
bàsicament pel tema de la incorporació dels romanents de tresoreria. Evidentment, quan es fa la
liquidació del pressupost anterior, hi ha un superàvit i a més la llei obliga que n’hi hagi i aquest
romanent s’ha d’incorporar, no es pot deixar aleatòriament sense execució. O sigui que, de cares
al 2017 evidentment que n’hi hauran de modificacions pressupostàries i bàsicament el motiu rau
en la incorporació del romanent de tresoreria a diferents partides.
Per la intenció que veu, i pel que sembla ser que votaran en contra, dóna la sensació que no
només en el pressupost del 2017, sinó del 2018, els pressupostos i totes les modificacions
pressupostàries que hi puguin haver. Evidentment, s’hi trobaran cada cop que hi hagi una
modificació, unes ordenances.... cada vegada que hi hagi un pressupost nou o una modificació.
Exposa respecte l’IBI, que com ve saben el tema de l’IBI és un impost de responsabilitat
compartida; l’ajuntament té incidència en el que són els tipus impositius i l’altre no es
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competència de l’ajuntament, és d’altres administracions o d’altres organismes. Pels tipus
impositius, ells ja ho van dir quan van presentar les ordenances que no es tocaven.
Comenta que les ordenances ja van quedar prou debatudes i prou exposades en el seu moment i
ells no van votar perquè en aquell moment van abandonar de la sala; no saben el seu pare però
es pot intuir. El tema de la taxa d’escombraries ja es va comentar bàsicament al que es degut les
pujades. És una consignació pressupostària, és una estimació del que pugui haver-hi en un futur.
Que no ha de ser exactament clavat al cèntim. S’aplica la pujada que en aquell moment era del
4.26% i ja es van argumentar quines eren les diferents partides o l’estudi de costos o els
diferents efectes que això produïa, també s’han deixat d’incloure un dia més del que és l’horari
d’obertura de la deixalleria d’un dia més. Bàsicament és això el pressupost que hi ha, sobte que
el dia de la comissió no hi hagin aquests dubtes perquè seria una comissió més amena i es
podrien resoldre molts més dubtes que tindrien i seria millor la qualitat de la resposta. Segons la
seva opinió.
En resposta als dubtes del grup CAPGIREM, manifesta que per una banda, el tema de la policia
com que hi ha vàries preguntes i no només fan referència el que es una qüestió monetària, és
una qüestió econòmica, els hi explicarà l’Albert.
Pel que fa referència a la segona pregunta, que celebren que es facin preguntes, perquè si el dia
de la comissió no es poden respondre es puguin respondre el dia del ple, per donar resposta a les
preguntes dels diferents grups.
En resposta a la pregunta de serveis socials exposa que la quantitat que esta consignada en el
pressupost de cares a aquest any són 198.741.98 euros i fan bàsicament referència, no dirà els
imports per no esplaiar-se gaire, però si diu 0 les partides a les que van destinats: a la
treballadora familiar, a plans d’ocupació, la brigada jove, sous de l’assistent social i l’educador,
ajuts familiars i a institucions sense ànim de lucre, ajuts d’habitatges, ajuts esportius, beques de
rendiment escolar a l’educació secundaria, beques d’estudi i d’investigació, ajuts
d’emprenedoria i diferents elements d’inversió, material d’oficina, llum, aigua i neteja
bàsicament; si que hi ha algunes partides que evidentment han vist minvar la seva quantia, no
només és un comparatiu de dos pressupostos sinó que també s’ha de tenir en compte la
liquidació que es portava en aquest exercici.
En son conscients que algunes partides que per les raons que sigui no s’han exhaurit o no s’ha
arribat al límit de la partida.
Manifesta que a efectes socials, cap família quedarà desatesa i si veuen que la partida no ha
quedat suficientment justificada o ha quedat curta, no dubtaran en ampliar-ho i atorgar les
ajudes que calguin.
Albert Miralles : En primer lloc demana disculpes perquè no va poder estar a la comissió
informativa i segurament alguna cosa que avui esta sortint aquí ho hagués pogut aclarir.
En segon lloc, referent a unes preguntes o un escrit que va presentar la CUP dies enrere, diu que
per causes de la seva no assistència i les vacances que aquests dies té el Secretari, ara s’ha
aclarit abans de començar amb el Sr. Urzay i espera donar aviat resposta.
Celebra la coincidència amb els companys de la CUP amb el que es la defensa i la potenciació
de la policia local, exposa que és una sort que aquí en el consistori tots els grups municipals
tinguin una idea de la importància d’aquest servei i de la necessitat de requalificar-lo de
potenciar-lo i de fer-lo més efectiu encara si cal. Ell creu que és molt positiu i que es un valor
que li sembla molt important.
Agraeix al Sr. Urzay el recordatori que el 2014, en el que deien que no només a l’estiu sinó que
tot l’any calia una persona més. En aquests moments hi és, és un interí, és un augment de
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plantilla temporal i circumstancial no pot ser de plaça orgànica per la llei Montoro, però hi ha
una persona més tot l’any.
Exposa que en aquests moments, com ja saben, s’ha acabat una primera fase, encara no
definitiva del que és la valoració dels llocs de treball; hi ha hagut una revalorització i un
reconeixement del treball de les persones i dels agents de la policia local.
En tercer lloc, exposa, hi ha també dins la policia dos places de promoció interna que ell pensa
que es un altre complement de cares a millorar tot el que seria el acompliment de la
professionalitat. Més enllà d’això diu també que en els pressupostos esta prou detallat el que
demana el Sr. Urzay però s’ha de fer una llegida. Però hi ha si no recorda malament la despesa
de la neteja, de la llum... esta tot bastant especificat. A tall d’exemple, li sembla que són 5000
euros en inversió material, i 3000 euros en mobiliari i estris. Hi ha una cura, una millora del que
són les dotacions en relació del que es la despesa ordinària vestuari, subministres de material en
general i altres despeses.
En aquest sentit ell creu que es molt bona la intervenció de la CUP en el sentit d’esperonar i
estimular que no ens quedem curts i que no tirem enrere. Però que ja tenim aquesta preocupació
compartida amb ells de treballar per unes millors condicions.
I referent al local, és un punt que a hores d’ara no tenim solució és un tema que s’ha parlat, s’ha
tornat a parlar i a hores d’ara no tenen solucionat el tema. Hi ha una relació que no és nova, ve
de temps enrere de l’anterior equip de govern, en el que quan es van fer les obres de reforma de
l’estació hi havia un PAXS que era l’espai del centre d’interpretació dels Estanys i la caserna.
Estant veien una mica, analitzant, estudiant pros i contres i a hores d’ara no podem donar una
resposta amb aquest tema tot i que es un tema pendent i amb voluntat de trobar una solució.
També s’ha demanat el tema de la participació ciutadana coneguda, s’ha publicat a diferents
quaderns, en els plens s’ha parlat vàries vegades hi ha algú més que la voluntat de que es faci un
procés participatiu de cares al que es el disseny del passeig i c/major, per tant, aquí hi ha previst
una sèrie de recursos que permetin tirar endavant aquest projecte i esperen que amb l’aprovació
d’avui i l’aprovació d’aquesta partida es pugui posar fil a l’agulla i immediatament faran una
reunió amb tots els grups municipals per explicar les coses en aquell moment com estan i com
les pensem treballar. Per part seva, només reiterar una qüestió que amb el tema social celebra
molt la preocupació dels companys de CIU creu que és molt bo també que hi hagi en aquest
sentit una coincidència de tots els grups a posar per davant els problemes de la gent i socials.
Però ho diu de primera mà creu que hi ha molt bona feina feta per part de la regidora, és a dir,
que la Mercè podria donar “pelos y señales” però no creu que sigui el moment, però des del
punt de vista la tranquil·litat, la voluntat, els recursos i les ganes de que ningú quedi desatès si té
problemes amb relació amb les dificultats que la crisi, aquesta crisi-estafa pugui tenir.
Pere Mas (CIU): Diu primer de tot dirigint-se al Sr. Andreu, que ja ho han dit algunes altres
vegades a la comissió informativa que és una comissió que tal com diu el nom és perquè se’ls
informi i el lloc de debat és aquest. Evidentment, si quan hi ha la comissió informativa a part de
llegir la proposta tal qual i preguntar si tenen algú a dir ho volen exposar o l’amplien o diuen els
arguments que els han portat a fer això a l’equip de govern, possiblement s’aconseguiran més
coses i més dubtes. Enceten el neguit de que ells tinguin dubtes i que els i preguntin. Com que
no es així han d’esperar mirar el que poden i contestar-ho aquí en el ple i s’han de senyir al que
és. Espera que tothom o tingui clar i que es el que els hi ha dit que havien d’aprendre.
Pel tema de que es presumeixi el que es votarà l’any 18 i l’any 19... demanaria que no li
condicioni la votació. Ells han dit que volen analitzar cada vegada el que hi ha. L’any passat van
fer una aposta a favor dels pressupostos perquè els veien bé i arrel de l’actitud de donar aquest
suport i aquesta confiança per matxacar, han de ser més prudents i això fa condicionar el vot. En
quant a les escombraries, tornant amb el tema de les deixalles, si sumes les tres partides que
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implicarien el total de les escombraries que també ha posat el lloc de recollida, la variació és del
0.70% i insisteix sobre el 4.28%. això és el que ell ha dit i ho deixa estar.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): Exposa respecte el tema de la policia local, que
els agraïments i les preocupacions no surten a treballar, ni patrullen, ni detenen a ningú, tot és
molt maco quan venen aquí sempre i es parla de la feina de la policia i es segueix tenint un
agent per torn. I aquí ho veuen. La promoció interna tampoc és un augment de la plantilla, esta
molt bé que ara tinguem un Sergent i que ara es tindrà un altre caporal, però no augmentarem la
plantilla. Seguirem amb un agent per torn, i els convenis que es firmen d’anys anteriors (tirant
pilotes fora), es poden trencar, i el conveni si no s’equivoca és per vigilants i ara són policies.
S’ha de cuidar una mica més això.
Respecte el tema de la participació ciutadana, la pregunta anava encarada a dir qui farà el
disseny? S’encarrega una empresa de tot això? Volem saber els detalls de tot això i com esta la
situació
Juan Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA): Es dirigeix al Sr, Mas, exposant que no vol
condicionar a ningú, només faltaria i tant de bo s’equivoqués i a les properes modificacions hi
hagués una entesa o hi hagi una entesa en que ells ho vegin clar. La seva intenció no és
condicionar a ningú. Cadascú es ben lliure de votar el que sigui i lliure de comentar el que veu
més adient i allò que creu més oportú.
Respecte el tema de les escombraries ja el deixaria per suficientment debatut fins la sacietat. El
Sr. Mas a tret el tema i ell l’ha contestat. És un tema de números, ells els veuen d’una manera i
nosaltres d’una altre. Evidentment, aquí es parla de percentatges i no de valors absoluts i no
entrarà pas en el debat d’un tema que ja haurien de tenir més que tancat, exposa que s’ha deixat
per alguna cosa el que és l’ampliació d’horari de la deixalleria, es va dir en el seu moment i ara
es torna a repetir.
Manifesta que s’ha deixat de contestar les observacions que ha fet el Sr. Urzay abans;
bàsicament les modificacions que hi ha hagut es l’increment que hi ha hagut en els diferents
tipus de servei, perquè esta parlant del tema de despesa i després amb el tema d’ingressos, la
pujada que hi haurà de cares al rebut de l’any que ve.
Amb el tema del funcionament de les comissions tampoc creu que sigui tema de debat, ell
sempre esta obert a resoldre aquells dubtes o aquelles coses, ho ha dit moltes vegades i no ha dit
pel 2019, ell només ha dit el de l’any que ve, ell no va més enllà d’un any vista.
S’ha comentat varies vegades que ell té la porta oberta pel que faci falta, resoldre un dubtes no
només per la comissió aquí evidentment que s’ha de debatre, però tots aquells dubtes
evidentment amb comissió informativa i al despatx pel que faci falta. Ho ha dit moltíssimes
vegades i ho repetirà fins la sacietat.
Diu que votar que no en aquests pressupostos significa que tota la banda d’inversions si us hi
heu fixat de cares a aquest exercici, aquestes no es podran dur a terme si no es tiressin endavant
els pressupostos, vol dir que totes aquelles obres, aquelles inversions que estan previstes tal com
el trasllat de la biblioteca, l’arranjament dels baixos dels pisos, el conveni que han de signar
amb el consell comarcal per destinar una partida pressupostaria per fer arribar la fibra òptica a
Sils, el carril bicicleta per l’avinguda Barceloneta, tota una sèrie de coses, una sèrie d’inversions
que es necessiten fer i són necessàries segons creuen ells pel municipi no es podrien dur a
terme. Votar que no o votar que si de fet és una qüestió de criteris vol dir que cadascú haurà
d’establir el criteri, l’ordre prioritari segons les necessitats que cregui o les necessitats dels
municipis.
Votació:
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Per una abstenció de CAPGIREM SILS-CUP-PA, tres vots en contra de CiU i 7 vots
a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IdS-PSC-PM s’aprova aquest acord.
-----------------2.- Adhesió contracte derivat 2015.05 D1, acord marc subministrament energia
elèctrica. Exp. 2016/1039
Proposta de l’Alcaldia
Identificació Expedient: Adhesió contracte derivat 2015.05 D1, acord marc subministrament
energia elèctrica
PG B 2016 /1039 General 2016/1752
Fets:
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6 d’octubre
de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall
d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA
ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS
NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se
a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27
d’octubre de 2016.
Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05)
de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a
la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la
licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de
conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre
els empreses seleccionades en l’Acord marc.
En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
En data 26 de març de 2013 el ple ordinari de l’ajuntament va adjudicar el contracte
administratiu pel subministrament d’energia elèctrica a favor de l’empresa Endesa Energia
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SAU, com a derivat de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica destinat als ens
locals de Catalunya, pel període que va des de l’1 d’abril de 2013 al 31 de març de 2014.
En data 27 de març de 2014 el ple ordinari de l’ajuntament va aprovar la pròrroga de l’adhesió a
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica per un termini de dotze mesos, fins el 31
de març de 2015.
En data 27 de març de 2015 el ple ordinari de l’ajuntament va aprovar la segona pròrroga de
l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica per un termini de dotze mesos,
fins el 31 de març de 2016.
En data 31 de març de 2016 el ple ordinari de l’ajuntament va aprovar la tercera pròrroga de
l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica per un termini de nou mesos,
fins el 31 de desembre de 2016.
En data 19 de desembre de 2016 la interventora emet informe.
Fonaments de dret:
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la
Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del CCDL
de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el
contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i
formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i
pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en
matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats
locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.
La Comissió informativa general del 22 de desembre de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Que l’Ajuntament de Sils s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de
desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per
lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
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Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Preu Adjudicat
€/MWh

Baixa tensió:

Tarifa/període

Sublot BT1

2.0A

112,158

Sublot BT2

2.0DHAP1

136,573

Sublot BT3

2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4

2.0DHSP1

135,3

Sublot BT5

2.0DHSP2

64,3

Sublot BT6

2.0DHSP3

52,7

Sublot BT7

2.1A

128,298

Sublot BT8

2.1DHAP1

150,298

Sublot BT9

2.1DHAP2

72,198

Sublot BT10

2.1DHSP1

150,298

Sublot BT11

2.1DHSP2

79,398

Sublot BT12

2.1DHSP3

64,898

Sublot BT13

3.0AP1

97,098

Sublot BT14

3.0AP2

83,098

Sublot BT15

3.0AP3

55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Preu Adjudicat
€/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

86,409

Sublot AT2

3.1AP2

78,578

Sublot AT3

3.1AP3

60,419

Sublot AT4

6.1AP1

102,467

Sublot AT5

6.1AP2

85,326

Sublot AT6

6.1AP3

78,542

Sublot AT7

6.1AP4

68,951

Sublot AT8

6.1AP5

62,489

Sublot AT9

6.1AP6

53,382

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
Baixa tensió

€/kW i any
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Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885 24,437330 16,291555

Alta tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

3.1 A

59,173468

36,490689

8,367731

6.1 A

39,139427

19,586654

14,334178

Període 4

Període 5

Període 6

14,334178

14,334178

6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31 de
gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre
(BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia
elèctrica-, que s'imputarà dins del pressupost municipal de l'any 2017, a càrrec de les
aplicacions pressupostàries:
Partida

Concepte

2017 01 920 22100
2017 10 132 22100
2017 15 164 22100
2017 15 165 22100
2017 15 1533 22100
2017 08 172 22100
2017 07 3322 22100
2017 03 342 22100
2017 07 323 22100
2017 16 337 22100
2017 04 323 22100
2017 16 337 22100

Energia Elèctrica: ajuntament
Energia Elèctrica: Policia Local
Energia elèctrica: cementiris
Energia Elèctrica: Enllumenat públic
Energia Elèctrica: Magatzem
Energia Elèctrica: Centre Inf. Estanys
Energia Elèctrica: Arxiu
Energia Elèctrica: Vestidors – Camp Futbol
Energia Elèctrica: Centre Cívic
Energia Elèctrica: La Laguna
E. Elèctrica: Escoles, Parvulari i Llar d’Infants
E. Elèctrica: Escoles Vallcanera, c/Girona, etc

Consignació
pressupostària
17.500’- €
2.500’- €
200’- €
190.000’- €
3.000’- €
1.500’- €
800’- €
34.500’- €
17.000’- €
11.000’- €
43.000’- €
7.000’- €

L’eficàcia del contracte per als exercicis 2017 i següents queda condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
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Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova,
2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Debat :
Pere Mas (CIU): Reitera el retret que s’han tornat a limitar-se a copiar, han agafat el model de
l’Associació Catalana de Municipis, el que té penjat a la web, i amb un afegidor, una vegada
més es superen a sí mateixos; exposant que l’acord que han afegit condiciona l’eficàcia del
contracte pels exercicis 2017 i següents a l’existència de crèdit adequat o suficient, tot i que per
l’exercici que ve se suposa que hi ha un informe de la interventora a 19 de desembre que s’ha
pronunciat sobre aquest extrem; i almenys pel que fa referència al 2017, segur que esta a favor.
Exposa que si s’aprova la disposició amb càrrec a les partides pressupostàries que indiquen,
sembla que al respecte no hi hauria d’haver-hi cap dubte d’aquesta condició suspensiva; no té
cap sentit, que implicaria això en la hipotètica inexistència de crèdit determinaria l’extinció del
contracte, ens quedaríem sense llum? A més si no tinguéssim diners a la caixa ens quedaríem
sense cap tipus de subministrament elèctric?, exposa que ni l’acord marc de la companyia,
imposa aquesta restricció, doncs perquè ens ho hauríem d’auto-imposar nosaltres.
Demana que se’ls i expliqui i si aquest afegit el millora el model que ja esta previst en
l’associació catalana de municipis, el referit afegitó esta en l’apartat segon al final després del
resum de les partides a baix, i reitera que és molt curt però té molta importància per l’eficàcia
del contracte pels exercicis 2017, que es el que estan aprovant i següents que queden
condicionada adequat i suficient. Finalment manifesta que, si no hi ha diners no hi ha llum.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA):Ells volen preguntar si no es considera un bon
moment per contractar les energies renovables com a prova pilot i també els hi agradaria saber
la seva opinió de la proposta Nova llei on el congrés dels diputats instaura al Govern espanyol a
paralitzar i regular el ramal de la MAT en data del 7 d’octubre.
Alcalde: aquesta proposta esta fora del punt de l’acord i no tindrà resposta.
Pere Mas (CIU): Manifesta que, desprès de comprovar-ho a l’ACM, en lloc obliga a la clàusula
de l’eficàcia del contracte i que a més es il·lògic perquè estem dient que condicionem que si no
hi ha diners no hi ha electricitat, no potser, una cosa es dir els futurs l’any 18 o l’any 19. El
contracte sembla ser que es a 4 anys encara que sigui renovable i es va renovant cada any, cada
any s’aprova. Un altre cosa seria dir que es preveies pels futurs perquè no ho sabem, el 18 o
així.. Però ara que s’acaben d’aprovar els pressupostos del 2017 i que hi ha un informe de la
interventora favorable en aquest tema, no té cap sentit això, que ens guardem aquest as a la
màniga i entén que es greu i creu que s’ha de treure, però si ho volen deixar...
Manifesta que si es treu, aquesta frase respecte l’eficàcia ells votaran a favor i sinó, no votaran
en contra però s’hauran d’abstenir.
Es dirigeix a la Sra. Imma Marcó, secretaria accidental, i tècnica l’administració general àrea
jurídica per saber la seva opinió al respecte.
Imma Marcó: Dona resposta exposant que no coneix el plec de condicions que regulen el
contracte marc i no pot opinar respecte aquests; però si que entén que no es tan greu amb el
sentit que ho estant explicant. L’eficàcia del contracte pels exercicis 2017 i següents queda
condicionada l’existència de crèdit adequat i suficient, essent i entenent que es una garantia per
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tots, tant per l’empresa subministradora com per l’Ajuntament. No deixa de ser una garantia
normativa; si existeix el crèdit i pot haver aquesta adhesió.
Pere Mas (CIU): Exposa que entén que en els pressupostos hi ha la partida consignada llavors
perquè en el 2017 que s’acaben d’aprovar, es condiciona si ja hi és el crèdit; diu que no voldria
faltar de cap manera a res i exposa que “agafarem els diners que tenim previstos per pagar la
llum els posarem en un altre cantó i no n’hi hauran? Jo entenc que no...”
Imma Marcó: Exposa en primer terme que en el moment que es fa la proposta, es fa la comissió
informativa, els pressupostos encara no estan aprovats.
Pere Mas (CIU): Manifesta que es correcte, per això demanen treure-ho ara.
Imma Marcó : En segon terme exposa que no hi ha d’haver problemàtica si s’han aprovats els
pressupostos i existeix aquesta partida i aquest crèdit, per tant, per més que la trèiem la frase
queda totalment vinculada normativament i acreditada aquesta frase, jurídicament parlant.
Juli Garcia (ERC): Dona resposta als companys de CAPGIREM, exposant que hauria estat el
moment oportú per tirar cap a unes energies netes com a conseqüències de la sol·licitud que es
va fer sobre informació sobre subministradors d’energies netes. Es va fer, es va consultar,
concretament a l’empresa SOM Energia pel tema d’energies netes i el tema esta en que per molt
que es volgués fer un pre-anàlisi o preestudi de costos partint de la base que SOM Energia són
el model cooperativista. Òbviament a un particular li pot ser avantatjós, no solament per tirar
d’energies netes sinó per també de qüestió de preus de costos i segons l’acord MARC d’acord a
la compra de paquets importants energètics, en aquest cas concedits a Endesa com s’ha dit
abans, si veiem la informació un escalat que va segons períodes amb baixa tensió i tarifes
s’adjudica segons els preus, uns preus que comparativament en aquesta empresa de SOM
Energia, estem lluny a nivell de costos, confirma que el que va comentar a la comissió
informativa que la diferència pot oscil·lar en un 20 o 22% ja que el preu kw de SOM Energia no
es un preu fixe, va en funció del mercat. Per altre, l’acord MARC que s’arriba a nivell, de forma
mancomunada la compra de paquets importants de kw del consum FECSA-ENDESA té una
sèrie d’escalats que en funció de les potències que se li compren els preus són més reduïts. Cosa
que un particular no té accés a aquests paquets de compra no treballa, els particulars no tenen
opció de mancomunar la compra de paquets energètics. SOM Energia de moment no treballa
amb aquest criteri i per tant, queda una mica lluny canviar a l’energia neta de l’energia que
consumim actualment.
Votació:
Per un vot en contra de CAPGIREM SILS-CUP-PA, tres abstencions de CiU i set vots a
favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA s’aprova aquest acord.
------------------

3.- Aprovació preu públic activitats formatives - Expdt. 2016/1016
Proposta a Ple.
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Identificació de l’expedient
Aprovació preu públic activitats formatives.
PG 2016/1016
Fets:
Ates que la corporació disposa de diversos equipaments municipals aptes per impartir activitats
formatives (entre ells destaca el Centre Cívic de Sils).
Ates que el finançament d’aquestes activitats és, en la majoria, mitjançant pagament de
quotes mensuals recaptades pel mateix Ajuntament a través de taxes o preus públics.
Es creu adient aprovar un preu públic per aquestes activitats formatives i culturals d’una hora i
mitja de durada a la setmana, i així complementar l’escala de preus públics de 15’- i 20’- €uros
actualment vigents per a les activitats d’una i dues hores a la setmana respectivament.
Provisió d’alcaldia de data 5 de desembre de 2016.
Informe del dinamitzador sociocultural de data 14 de desembre de 2016.
Informe del departament d’intervenció de data 16 de desembre de 2016.
Fonaments de dret:
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 22 de desembre de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Establir el preu públic de 22’50 €uros per la realització d’activitats formatives
d’una hora i mitja de durada a la setmana, organitzades per l’Ajuntament de Sils, amb un
mínim de 11 participants per curs.
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.
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Debat :
Pere Mas (CIU): En primer terme manifesta que entén que s’ha llegit bé la proposta, però no és
la que tenen ells en el full, en el que posa “Per tot això presento a la JGL, l’adopció del següent
acord”, manifesta que estem en un ple i no és una JGL, ja arribarà el dia en que conten seri però
de moment no hi son.
Posa de manifest que els sembla que abans d’aprovar-se els ingressos pressupostaris el mes
coherent seria que s’havia d’haver aprovat aquest acord, segurament es podia haver fet amb més
previsió. No veuen que es faci referència amb la preceptiva memòria econòmica-financera que
s’al·ludeix a l’article 9 de l’ordenança fiscal 30.01; així mateix, l’acord primer no especifica, un
fet que veuen bastant greu, si aquest preu públic és mensual, ja que no es diu enlloc, ells entenen
que es mensual. Exposa que es indispensable que posi per cada quan és un cop l’any, cada
semestre, es mensual.... .
Finalment exposa el súmmum de les matemàtiques de l’assumpte, les activitats d’una hora a la
setmana costa 15 euros al mes, les activitats de dues hores a la setmana, 20 euros al mes, i volen
que votin favorablement el preu públic de les activitats d’una hora i mitja a la setmana per 22,50
euros al mes, o sigui, que quan els comerços anuncien compri 3 i paguin dos, aquí ho proposem
al reves comprin dos i paguin tres.
Sergi O. Urzay (CAPGIREM): Comenta que el Sr. Mas se li ha avançat, però primer volia
escoltar ben bé, perquè pensava que havia estat un error. Pensaven que era un error, però quan
ho ha llegit l’assessora jurídica hem vist que segueix així que una hora són 15 euros i dos hores
són 20. Com pot ser que 1:30 siguin 22.50? . Exposa que en la comissió informativa volien
saber com es regulava aquest preu com el ficàvem, van dir que hi havia una escala, però és una
escala que té un forat al mig.
Alcalde: En resposta a l’exposat manifesta que errors tots en fem, i els que treballem més en
fem més que no pas vosaltres que no treballeu tant.
Manifesta que es evident que és un error material, com tants d’altres que es poden fer.
Es un error material com passa amb les coses que es fan, aquest escrit no l’ha fet ell, l’ha fet un
funcionari que quan ha escrit enlloc de posar-hi 30 i ha posat 20. No creu que s’hagi de fer tanta
parafernalia d’un error material. Però bé, ho és i demana disculpes.
Pere Mas (CIU): Exposa que ells no han fet parafernalia ells només han exposat el tema i han
fet un aclariment, que no se’ls acusi d’això. Tampoc podem consentir que els digui qui treballa i
qui no treballa. Creu que no toca. S’hauria de moderar una mica a faltar a l’altre gent, ell intenta
ser respectuós i ell ha l’alcalde no l’ha faltat mai fins al dia d’avui.
Alcalde: Diu que ell no ha faltat, ell ha dit que els que treballen més, segurament que
s’equivoquen més, que ha dit això, hi això és una veritat aplastant, agradi o no agradi.
Reitera que és un error material de posar 20 enlloc de 30 euros.
Pere Mas (CIU): El tema del mensual l’hi posaran o no?
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Alcalde: Diu que desconeix el fet aquest de l’import, però s’ho ha llegit més vegades del que
s’ho ha llegit el Sr. Mas. Diu també que ja l’hi posaran la coletilla de preus mensuals, per les
hores que siguin setmanals.
Pere Mas (CIU): volen saber com queda el redactat final.
Imma Marcó: Exposa que si els sembla posarem: “El preu públic de 22,50 euros mensual per la
realització d’activitats de 1 hora i mitja de durada a la setmana”
Pere Mas: Pregunta si es corregirà els preus de l’hora per 15 euros i 30 euros.
Imma Marcó: Exposa que és un error material, efectivament a l’informe del tècnic consta 15
euros i 30 euros i en la transcripció que s’ha fet en les propostes hi ha l’error de 20 euros a
30euros i es procedirà a corregir.
L’acord queda com a continuació es transcriu:
Identificació de l’expedient
Aprovació preu públic activitats formatives.
PG 2016/1016
Fets:
Ates que la corporació disposa de diversos equipaments municipals aptes per impartir activitats
formatives (entre ells destaca el Centre Cívic de Sils).
Ates que el finançament d’aquestes activitats és, en la majoria, mitjançant pagament de
quotes mensuals recaptades pel mateix Ajuntament a través de taxes o preus públics.
Es creu adient aprovar un preu públic per aquestes activitats formatives i culturals d’una hora i
mitja de durada a la setmana, i així complementar l’escala de preus públics de 15’- i 30’- €uros
actualment vigents per a les activitats d’una i dues hores a la setmana respectivament.
Provisió d’alcaldia de data 5 de desembre de 2016.
Informe del dinamitzador sociocultural de data 14 de desembre de 2016.
Informe del departament d’intervenció de data 16 de desembre de 2016.
Fonaments de dret:
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.
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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.
La Comissió informativa general del 22 de desembre de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :

Primer.- Establir el preu públic de 22’50 €uros/mes per la realització d’activitats formatives
d’una hora i mitja de durada a la setmana, organitzades per l’Ajuntament de Sils, amb un
mínim de 11 participants per curs.
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.
Votació:
Per una abstenció de CiU i deu vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CAPGIREM SILSCUP-PA i IDS-MES-IdSELVA s’aprova aquest acord.
------------------

4.- Atorgament subvenció extraordinària - Expdt. 2016/1064
Proposta de l’Alcaldia.
Identificació de l’expedient :
Atorgament subvenció extraordinària.
PG 2016 /1064
Fets:
El Ple extraordinari celebrat el dia 17 de desembre de 2015 va aprovar inicialment el pressupost
per a l’exercici 2016, resultant definitivament aprovat al no presentar-se reclamacions.
La Junta de Govern Local de data 7 de març de 2016 va atorgar subvenció a l’entitat Associació
per l’Organització de Festes i Activitats Culturals a Sils d’import 85.000’- €uros, d’acord amb
la Base 36 d’execució del pressupost.
En data 22 de novembre de 2016, l’Associació per l’Organització de Festes i Activitats
Culturals a Sils presenta el seu balanç actual, en el qual es reflecteix un dèficit de 15.000’- €uros
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i sol·licita una ajut complementari d’aquesta quantitat com a conseqüència del dèficit produït en
l’exercici de les difunts activitats que s’han portat a terme.
El Ple de la corporació en sessió ordinària de data 24 de novembre de 2016 va aprovar
inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 4/2016, en el qual, d’entre altres,
hi ha un suplement de crèdit de 15.000’- €uros a l’aplicació pressupostària 2016 16 338 48000
per fer front a la sol·licitud de l’entitat Associació per l’Organització de Festes i Activitats
Culturals a Sils.
Informe d’intervenció de data 19 de desembre de 2016.
Fonaments de dret :
Art.189.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
Art. 81 del Decret legislatiu 1091/1988 de 23 de setembre text refós de la Llei general
pressupostària.
Arts 9.2h i 59.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 1, títol 6 de
la
Llei 39/88 de 28 de desembre.
Art. 118 i següents i 123 del Decret 179/95 de 13 de juny, reglament d’obres, activitats i serveis,
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions a l’administració local.
Bases d’execució del pressupost.
Bases per atorgament de subvencions a Sils aprovades pel Ple de 30/05/2005.
La Comissió informativa general del 22 de desembre de 2016 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Atorgar a l’entitat Associació per l’Organització de Festes i Activitats Culturals a Sils
una subvenció extraordinària de 15.000’- €uros per atendre les despeses produïdes per la
realització de les activitats desenvolupades durant aquest exercici 2016.
Segon.- Avançar l’import total de la subvenció extraordinària a l’entitat atesa la seva causa.
Tercer.- L’entitat restarà obligada a justificar l’aplicació de les quantitats percebudes abans del
31 de gener del 2017.
Quart.- Donar trasllat del present acord a l’entitat Associació per l’Organització de Festes i
Activitats Culturals a Sils.
Debat :
Pere Mas (CIU): Exposa que vol realitzar un aclariment, del punt passat si se li permet.
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Alcalde: Diu que el punt passat ja està tractat i no es pot realitzar cap aclariment al respecte.
Pere Mas (CIU): Exposa que valoren positivament la tasca que fa la regidora de l’equip de
govern pel que respecte a l’associació i organització de festes i activitats a Sils. Entre d’altres
coses, per l’esforç, la voluntat, la capacitat de treball que té, la implicació i les ganes d’innovar.
Fins aquí, lloable tot. Però un nyap no és soluciona amb un altre nyap. Cap altre associació
municipal té aquest tracte i cadascú es responsable de la seva gestió i del seu dèficit. Si la gestió
deficitària, la premiem amb subvencions extraordinàries, estem fent al reves del que toca. Si el
que ha portat a aquest dèficit ha estat un canvi considerable en les programacions previstes, el
que veuríem bé es haver dotat per l’import suficient per atendre l’increment dels costos pel
canvi de programació. No a fets consumats. D’altre banda, algun dia ens hem de plantejar el
sentit de fer acció municipal a través d’una associació pseudo-privada que això no és res mes
que esquivar les dificultats que no pas resoldre-les. Estan a favor de que es quadrin els números.
Per tant, a data d’avui 29 de desembre, queden dos dies per tancar l’any, la subvenció
extraordinària hauria de ser l’import exacte del dèficit per tancar l’any a zero, perquè ja no es
farà cap altre activitat. No és així, s’ha fet un import rodó que no quadra amb l’import que falta.
Estan en contra de la filosofia de l’acord i el que implica aquest acord.
Sergi O. Urzay: Manifesta que ho hem hagut de petar molt aquest any per tenir un dèficit com el
que tenim perquè hem d’augmentar la subvenció amb un 17.34%. Volen saber com és que s’ha
arribat a aquest dèficit. Quins són els motius que han portat que estiguem amb aquesta situació
Dolores Jurado: En resposta a les manifestacions i preguntes realitzades respon que en el
pressupost d’aquest any no estava contemplat les activitats que s’han fet a la Laguna cada mes, i
aquestes no estaven contemplades, així com l’aniversari de les flors tampoc, es va fer un
concert, es van fer varies coses i en el pressupost no estava contemplat. I aquest es el dèficit que
hi ha. I a més a més afegir que l’SGAE ens ha cobrat 12.000 euros
Pere Mas: No discuteixen les activitats que s’han fet per endavant, les flors són al maig, i la
festa major és al setembre i com que es més oportú que com que és algú que és contracta, per
tant, per anticipat se sap que hi ha un cost de més, es faci per anticipat, no lo altre.
Votació:
Per set vots a favor d’Alberto Miralles (ICV-EUiA-E), Julio García (ERC-AM), Mª
Dolores Jurado (IDS-MES-IdSELVA), Mª Mercè Pascual (IDS-MES-IdSELVA), Mª José
López (IDS-MES-IdSELVA), Juan Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA) i Martí
Nogué (IDS-MES-IdSELVA), dos abstencions de Carles Taberner (CiU) i Silvia
Juanmiquel (CiU), i dos vots en contra de Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA) i
Pere Mas (CiU), s’aprova aquest acord.
------------------
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5.- Proposta verificació Text refós del Pla especial urbanístic per rehabilitar la masia
can Roca
Proposta de la regidoria de Règim Interior i Urbanisme.
Identificació de l’expedient : Sol·licitud d’aprovació de Pla Especial Urbanístic per rehabilitar
la masia Can Roca. Instruments de Planejament Urbanística
PG 2014/2.
Fets :
Aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic per rehabilitar parcialment la masia Can Roca
per la Junta de Govern Local de data 18 de maig de 2015, va estar sotmès a informació pública
durant el termini d’un mes mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.
108 de data 5 de juny de 2015 i al Diari de Girona de data 3 de juny de 2015
Durant el termini d’informació pública no es varen presentar al·legacions, i es va procedir a
sol·licitar els informes pertinents a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, pel
Departament de Cultura, pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural i per l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Direcció General de Carreteres del Ministeri
de Foment i a ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias).
Que aquest Ple en data 5 de novembre de 2015, va aprovar provisionalment el Pla Especial
Urbanístic per rehabilitar parcialment la masia Can Roca.
Que en data 25 de novembre de 2015, va ser trames l’expedient del Pla especial per la
rehabilitació del masia Can Roca, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per tal que
procedís a la seva aprovació definitiva.
Que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 4 de febrer de 2016, va
adoptar l’acord de suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per rehabilitar la
masia Can Roca, fins que mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que va atorgar
l’aprovació provisional de l’expedient, es complissin les prescripcions següents:
“1.1.- S’haurà de plantejar la proposta de manera que es conservi la configuració actual de la
coberta (en dues cobertes diferenciades), així com la composició general de les façanes,
d’acord amb l’article 9.2 de les normes urbanístiques del Catàleg. Així mateix, s’haurà
d’aclarir el nombre d’habitatges que resulten del desenvolupament del Pla especial.
1.2.- Caldrà suprimir la modificació proposada a l’article 9 de les normes urbanístiques del
Catàleg.
1.3- S’haurà d’incorporar als plànols la delimitació de l’àmbit del Pla especial i completar la
informació referent a l’errada en les referències cadastrals, amb la documentació cadastral
adequada per demostrar els canvis en número i superfície de parcel·la.
1.4.- Clarà incorporar les prescripcions de l’informe de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Catalunya del Ministerio de Fomento de data 13 de novembre de 2015. Així mateix,
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s’haurà de sol·licitar informe a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de
fomento i incorporar, si escau, les seves prescripcions.
....”
Que en data 29 de juliol de 2016, i registre d’entrada 2549, el Sr. J. C. i P., va presentar davant
aquest Ajuntament dues copies del Text refós, requerit per la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Que en data 20 de setembre de 2016, l’arquitecte municipal va emetre informe pel qual es
manifesta que el Text refós dona compliment a les diferents prescripcions demandes per la
CTUG, a manca de la incorporació de les prescripcions de la normativa de la normativa del Pla
Especial i de l’informe de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento,
procedint a requerir s’esmeni el mateix en data 30 de setembre de 2016
Que en data 27 d’octubre de 2016, i registre d’entrada 3499, el Sr. J. C. i P., va presentar el Text
refós degudament esmenat segons els requeriment efectuat.
Que en data 28 de novembre de 2016, l’arquitecte municipal va emetre informe pel qual es
manifesta que el Text refós dona compliment a les diferents prescripcions demandes per la
CTUG, a manca de l’acreditació de la preexistència de dos habitatges, descrits en la memòria
del Text refós, abans de l’executivitat del Catàleg de masies i cases rurals, segons estableix
l’article 6.1 del mateix, procedint a requerir s’esmeni el mateix en data 30 de novembre de
2016.
Que en data 14 de desembre de 2016, i registre d’entrada 4079, el Sr. J. C. i P., presenta el Text
refós degudament esmenat segons els requeriment efectuat.
Que en data 19 de desembre de 2016, el serveis jurídics emeten informe favorable del Text refós
presentat en data 14 de desembre de 2016 i registre d’entrada 2016/4079, atès que es dona
compliment a les prescripcions establertes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona,
en sessió de data 4 de febrer de 2016.
Fonaments de Dret:
- Els articles 67, 68, 69, 78 i següents del Text refós de la Llei d'urbanisme aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
- Els articles 22, 23, 92 a 94, i 101 i següents del Reglament de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol (en tot el que no s'oposi al Text Refós de
la Llei de urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost).
- El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- Els articles 21.1.j) 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
La Comissió informativa general del 22 de desembre de 2016 va dictaminar favorablement.
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Donar conformitat al Text refós del Pla Especial Urbanístic per rehabilitar parcialment
la masia Can Roca.
Segon.- Remetre en el termini de deu dies des del present acord l’expedient complet del Pla
Especial Urbanístic a la Comissió Territorial d’Urbanisme, als efectes de la seva aprovació
definitiva.
Debat :
Pere Mas (CIU): Manifesta que és una delícia mirar aquest expedient, en tan que resulta que el 5
de novembre de 2015, es va aprovar el pla especial i casualitats de la vida, perquè com que
vostès no s’equivoquen mai, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona suspèn l’aprovació
i el torna l’expedient a l’Ajuntament per deficiències. Això és tal com va anar i com ho entén
tampoc s’ho van mirar. El més de juliol de 2016, l’interessat presenta dues còpies del text refós
requerit, i el 20 de setembre, l’arquitecte municipal requereix perquè s’esmeni per manca
d’incorporació de la normativa i de l’informe de la direcció general d’aviació civil , o sigui,
anar-li demanant papers. Quan a l’octubre l’interessat torna a presentar el text refós llavors li
demanen que subsani el requisit de l’acreditació de preexistència de dos habitatges, exposa que
d’això se’n diu marejar el personal; en definitiva, aquest expedient deu portar 3 anys o 3 anys i
mig en tràmits, es va aprovar inicialment aquest pla fa més d’un any i aquí ningú s’ha mirat res
fins fa 4 dies.
Exposa que ja es pot presumir de potenciar activitats econòmiques perquè fent-ho d’aquesta
manera es pot arribar a que una persona presenti un projecte als 30 anys i li arribi l’aprovació en
el moment de la jubilació.
Es dirigeix a l’Alcalde el Sr. Nogué i li manifesta que ja s’ha vist que de les propostes d’avui no
se’n ha llegit cap, perquè han copiat, hi ha errades i tot són errors però no se’n han llegit cap i
que ell és qui veu per tot arreu obsessions malaltisses i prestant tanta atenció a aquestes teories
conspiratòries no s’adona que la seva gestió és més que deficient i que i la seva obsessió fos
treballar una mica més i millor, s’estalviaria alguns ridículs
Alcalde: En resposta a l’exposat manifesta que no pretén ser Déu com algú altre pretén ser-ho,
que ho mira tot i ho sap tot i entén amb tot, ell per sort o desgràcia entén amb lo que entén i
altres coses que no entén, per això hi ha els serveis tècnics que l’assessoren per fer-ho.
Es dirigeix al Regidor Sr. Mas i li diu que de serveis tècnics ja els va dir que en té d’altres molt
més bons dels que nosaltres tenim a l’Ajuntament.
No ha dit de més bons, sinó altres que t’assessoren d’una manera diferent. Molt bé, allà tu amb
els teus assessors.
Posa de manifest que en quan als terminis que han passat, els serveis tècnics fan la seva funció i
quan detecten una mancança la demanen, i ha de dir-ho i ho diu aquí públicament, que aquest
expedient se li ha ajudat des del primer dia a tirar-lo endavant en el particular, com no pot ser de
cap altre manera, i com és fa a tothom. Els terminis són els que són, presenten una cosa i la
presenten al cap d’uns dies, els serveis tècnics ho informen i se’ls i contesta, i els tècnics dels
particulars són els que ho presenten quan ho presenten, per això duren el que duren, si les coses
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es fessin bé per part dels particulars des del primer dia que es funció dels seus tècnics que per
això se’ls paga perquè ho facin bé, això ja estaria passat i ja estaria l’obra feta suposa, si es que
es intenció de fer-ho. Només dir això, els serveis tècnics d’aquí, miren, revisen i informen. I els
terminis són els que són en funció de quan porten la documentació.
Pere Mas: Exposa que primer de tot, el que ell ha dit es que seria molt millor que quan es troben
mancances per part dels serveis tècnics es diguessin totes les mancances que hi ha en una sola
vegada, i no una i quan en portes el projecte modificat una altre. Felicita als serveis tècnics
perquè des del 14 de desembre fins cap aquí si que hi ha hagut una acceleració, el 14 de
desembre el propietari va portar el projecte, el dia 19 el tècnic assessor jurídic va informar
favorablement, el mateix dia 19 se’ls i va comunicar a la comissió informativa, vol dir que ja
estava en el punt incorporat, i avui el debatem a ple, això si que es treballar bé i felicita als
serveis tècnics.
Així mateix també manifesta que ell no ha dit mai si té tècnics o no, que quan se li van dir
perquè no ho preguntava als serveis tècnics municipals, ell va dir que si havia de preguntar
alguna cosa a algun assessor pot preguntar-ho als de l’Ajuntament, i ho ha fet alguna vegada,
però pot preguntar-ho fora, depèn de com ho tingui a fora és allà on ho fa. Mai ha dit ni que
fossin més bons ni millors, senzillament diferents; i moltes vegades a dit que no s’ha d’intentar
evitar coses jurídiques perquè hi ha molta interpretació i molts punts de vista i es veu de forma
diferent.
Alcalde: Diu que ell veu de forma diferent les coses de com ho veuen la resta
Votació:
Per una abstenció de CAPGIREM SILS-CUP-PA i deu vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERCAM, CiU i IDS-MES-IdSELVA s’aprova aquest acord.
------------------

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari,
dono fe.
L’alcalde president,

La secretària accidental,
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