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PLE2017/1
Caràcter :
Lloc :

Data :
Horari :

ORDINÀRIA
Sala d’actes

26/01/2017
de 19:30:00 a 20:12 hores.

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

Alcalde President
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde

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

Secretari
Interventora accidental
Regidora
Regidor

CiU
CAPGIREM SILS-CUP-PA

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1.- ACTA
Es sotmet a votació l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior del dia 24/11/2016,
resultant aprovada per unanimitat dels onze membres presents.
Tot seguit es sotmet l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 29/12/2016 a votació,
resultant aprovada per unanimitat dels onze membres presents.
2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
2.a) Informacions de l’alcaldia. Les actuacions més destacades realitzades des de l’alcaldia i a
traves de les diferents regidories, són les següents

Organització i assistència a l’acte del dia contra la violència de gènere.
Reunió amb els voluntaris de Càritas, mossèn i la tècnica de Serveis Socials per fer una
valoració de l’any i valorar noves propostes.
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Assistència a la taula de Regidors de joventut al Consell Comarcal de La Selva,
juntament amb el tècnic per la presentació i elaboració d’un nou pla d’actuació
territorial de joventut.
Trobada amb el tècnic de joventut i la Fundació Gentis per la presentació de diferents
programes dins la garantia juvenil que duran a terme al C. Cívic de Sils.
Trobada amb Càritas d’ECOSOL per la presentació de programes de formació i
d’inserció per a joves de Sils
Trobada amb els tècnics del Consell Comarcal per la presentació del PDC (Pla
desenvolupament comunitari ) que es durà a terme a Sils.
Assistència i participació als C. Escolars dels diferents centres del municipi per a la
constitució dels corresponents C. Escolars
Organització de les diferents activitats de nadal promogudes per l’Ajuntament
Organització i reunió amb els Amics dels Reis, brigada i policia local amb motiu de la
Cavalcada de Reis
Organització i participació en la rebuda del pelegrí de Tossa al seu pas pel nostre
municipi
Trobades amb l’associació “Tocs de Flor” per a llur creació i programació anual
Reunió amb tècnic esportiu per a la programació activitats
Programació II Ironkids
Trobada amb l’organització MicBasketball
Com a actes protocol·laris es destaquen les assistències a:
Trobada a la Sala d’Actes amb la Presidenta de la Federació de Comerç, membres de
l’Associació de comerciants de Sils i l’Obra Social “La Caixa” per fer –nos l’entrega de
joguines dins la campanya solidària de “cap nen sense joguines”
Pessebre vivent protagonitzat per els avis a la Residència de Sils
Rebuda dels Reis a l’edifici de l’Ajuntament
Rebuda del pelegrí a Tossa en representació del municipi
Presentació del curs de Coneixement Industrial dins el Programa de Garantia juvenil
Entrega trofeus 10 hores de pàdel en benefici d’Oncolliga Girona en categoria femenina
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 morositat 4rt 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.- Ratificació resolució JGL d'aprovació del Pla de gestió del servei integral de
recollida selectiva de residus i neteja viaria de Sils per el 2017, PG 2016/1082.
Proposta de l’Alcaldia

Identificació de l’expedient : Aprovació "Pla de gestió del servei integral de recollida selectiva
de residus i neteja viària de Sils 2017"
Fets :
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La Junta de Govern Local del 30 de desembre de 2016 va aprovar el “Pla de gestió del servei
integral de recollida selectiva de residus i neteja viària de Sils 2017” presentat pel Consell
Comarcal de la Selva on recull les noves necessitats sorgides des de l’inici de la prestació per
millorar el funcionament del servei.
Fonaments de dret :
- Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya
La Comissió informativa general del 19 de gener de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Donar compte al Ple i ratificar la resolució de la Junta de Govern Local del 30 de desembre de
2016 “Pla de gestió del servei integral de recollida selectiva de residus i neteja viària de Sils
2017”, Exp 2016/1082.
Debat:
M. Deulofeu: Manifesta que les propostes no s’acompanyen amb la documentació necessària.
Saben que es pot consultar, però no acompanyar-la és un inconvenient per ells i per qualsevol
ciutadà això provoca que no tenen elements suficients per poder valorar les propostes i votar.
Creuen que és necessari que hi hagi més transparència i no entenen que si la Junta de Govern
Local té competència per aprovar el Pla de Gestió, per què en el ple s’ha de ratificar.
Alcalde: Manifesta que ho porten a ple per transparència. Pel tema de la documentació, en
l’expedient hi és tota com no podria ser d’una altra manera i es pot consultar.
M. Deulofeu: comenta que la documentació que se’ls hi ha enviat no hi era tota, no ha dit que
no es pogués consultar.
Alcalde: Recorda que es va dir que s’enviaria tot el que es pogués enviar. El que no faran és
escanejar tot l’expedient per enviar-ho. Tots els regidors tenen al seu abast l’expedient.
Votació:
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA i quatre abstencions
de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU s’aprova aquest acord.
------------------

4.- Aprovació definitiva plànol delimitació mesures de prevenció incendis forestals.
Exp. 2015/562
Proposta de l’Alcaldia

Identificació Expedient: Plànol de delimitació per mesures prevenció incendis forestal PG
B 2015 /562 General 2015/977
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Fets:
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava obligacions a les
urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan
destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i
urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que
multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de delimitació
de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per
aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels
treballs de realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de municipis de
menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les urbanitzacions,
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22
d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Vist el “Plànol de delimitació de Sils” que ha realitzat el Consell Comarcal de la Selva a petició
de la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions,
les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l’ajuntament
d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al
Departament de Medi Ambient”
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 10 de juliol de 2015.
En data 23 de juliol de 2015 el ple de la corporació va aprovar inicialment el plànol de
delimitació per mesures de prevenció d’incendis.
L’acord ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis i a la web
municipal sense que s’hagi presentat cap al·legació.
La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat ha emes l’informe favorable.
La Comissió informativa general del 19 de gener de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament el plànol delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal de la Selva.
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Debat :
M. Deulofeu: Entenen que el plànol de delimitació de Sils està correctament elaborat. Els hi
agradaria que s’hagués adjuntat més documentació a la proposta. Amb la documentació de la
qual disposen no és suficient, ja que ells no saben de tot ni ho saben tot. Però votaran a favor.
Alcalde: Hi ha la documentació que ha elaborat el Consell Comarcal i tenen tota la
documentació a la seva disposició.
Votació :
Per unanimitat dels onze membres presents s’aprova aquest acord .
-----------------5.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA: votació del Quadern fóra de Comissió

Informativa. Exp. 2017/36
Identificació Expedient: moció per la votació del quadern fora de comissió informativa PG
B 2017 /36 General 2017/63
Per evitar els plens extraordinaris i els costos que se’n deriven presentem un seguit de mocions
que van en direcció a la resolució de potestats/competències atribuïdes a comissions
informatives fora d’aquest organisme.
Vista la possibilitat de l’aprovació del Quadern el darrer divendres 2 de desembre en una sessió
informal amb els grups municipals del consistori.
La Comissió informativa general del 19 de gener de 2017 va emetre el dictamen corresponent.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Abstenir-se de convocar Comissió Informativa General de caràcter extraordinari en
la què l’únic punt de l’ordre del dia sigui “Contingut del Quadern Municipal de Sils”.
A tal efecte, i abans de que el Quadern de Sils sigui publicat o distribuït, es convocarà una
reunió de caràcter informal o trobada per part d’algun representant dels grups municipals
per conèixer el contingut d’aquest.
Segon.- Tot això sense perjudici de que el butlletí en qüestió (Quadern de Sils) es sotmeti a
consideració de la següent comissió informativa que es celebri.

Debat :
M. Deulofeu: Tot i que el redactat s’ha millorat, no estan d’acord en saltar-se les normes. El 6
de febrer del 2008 es va publicar al BOP el reglament que regula com funciona el quadern. Si
arran d’aquesta aprovació de fa 9 anys, el poble ha canviat tant, el reglament no s’ajusta al
municipi, el que cal és modificar el reglament. Per això, no votaran a favor d’aquesta moció.
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Votació :
Per vuit vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CAPGIREM SILS-CUP-PA i IDS-MESIdSELVA i tres en contra de CiU s’aprova aquest acord.
------------------

6.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA: millora del portal de transparència de
l'Ajuntament de Sils. Exp. 2017/38
Identificació Expedient: moció per la millora del portal de transparència de l'ajuntament de
Sils
PG B 2017 /38 General 2017/65
Exposició de motius:
La transparència en la gestió dels recursos públics i en l’acció de govern és un objectiu
fonamental dels responsables de l’administració pública. El ciutadà, té dret a ser informat
d’aquesta activitat de la manera més senzilla possible. Per tant, és obligació del ple municipal
posar a la disposició de la ciutadania tota la informació rellevant, en un format adequat, sobre
aquells actes de govern que tenen a veure amb la correcta utilització dels fons públics.
És habitual que tots aquells països, els quals han estat sotmesos a llargs períodes dictatorials, la
transparència no formi part dels hàbits polítics. Això comporta, en primer lloc, l'aparició de la
reiterada corrupció, que introdueix el germen de la desconfiança i de la sospita a la vida pública;
a més ocasiona, en segon lloc, el deteriorament del prestigi de la política i d'aquells qui la
practiquen, fet que dificulta la feina. D'aquí emana la gran importància de la transparència en la
vida política.
El progrés tecnològic ha revolucionat la forma habitual d'interconnexió entre l'Administració i
els ciutadans, al permetre posar a disposició d'aquests segons, per mitjà de dispositius
electrònics, tota la informació de la que disposa l'Administració, de forma immediata, lliure,
fàcilment accessible i gratuïta, ja que al cap i a la fi, aquesta està finançada per ells mateixos.
Des de Capgirem Sils, estem al costat de promoure i facilitar al ciutadà tota aquella informació a
la que tinguin dret d'accedir i fer del nostre Ajuntament, no només un Ajuntament transparent,
sinó també entenedor amb aquella informació que publica.
Gràcies a la realització d'un petit estudi, el qual està a disposició de tot aquell que el vulgui
consultar, s'ha constat el que ens temíem: el precari estat del nostre portal de transparència. Tot
això s'ha fet d'acord amb els ítems de transparència proporcionats per l'AOC (Administració
Oberta de Catalunya). Tanmateix, es constaten els resultats obtinguts per InfoParticipa, plasmats
en l'estudi realitzat.
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A més a més, el municipi ha de disposar de les actes de les Juntes de Govern Local. Aquestes
donen als ciutadans informacions de caràcter general, que interpel·la a cadascun de nosaltres i
que ens afecta de manera directa i indirecta. Són en aquestes sessions on la sobirania ciutadana
s’expressa de manera indirecta a través dels seus representants, és per això que sobiranament el
poble n’ha de ser coneixedor d’immediat.
Recordem que la publicació d’aquestes actes en retard suposa un seguit de greuges comparatius
entre el govern i la població en relació de, per exemple, acords, convocatòries, contractacions i
que resten a exposició del poble amb terminis d’al·legacions sense que aquest ni en tingui
constància.
Els fonaments de dret de la nostra demanda són:
- Llei 39/2015, d’1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, Article 13 del Dret de les persones en les seves relacions amb les administracions
públiques.
- Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) a l’article 71.4 de l’Administració de la Generalitat,
ratifica que “L’Administració de la Generalitat, d’acord amb el principi de transparència, ha
de fer pública la informació́ necessària perquè̀ els ciutadans enpuguin avaluar la gestió́ .”
- Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG) dins
l’apartat 3 del preàmbul diu que “entén la transparència com una obligació a càrrec de
l’Administració, que ha de facilitar de manera proactiva – és a dir, sense necessitat de demanda
expressa– la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials
respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió
dels recursos públics.”
A més, especifica dins l’article 5 de Transparència en l’activitat pública que “La informació
subjecta al règim de transparència s’ha de fer pública en les seus electròniques i els llocs web
dels subjectes obligats, d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable (…) han de
garantir la transparència de la informació pública per mitjà d’un sistema integral d’informació
i coneixement en format electrònic.”
La Comissió informativa del 19 de gener de 2017 va emetre el dictamen corresponent.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Millorar el flux d'informació del portal municipal de transparència, actualitzant la
informació, com a mínim, trimestralment.
Segon.- Que el primer a publicar, en un període no superior a dues setmanes des de l'aprovació
d'aquesta proposta, sigui un currículum personal de cadascun dels membres del consistori, la
plantilla del qual serà proposada a la Comissió Informativa prèvia.
Tercer.- Que les Juntes de Govern Local siguin publicades amb la major celeritat possible i, en tot
cas, en un termini màxim de 30 dies naturals, pel seu accés públic i enviades als regidors.

Quart.- Que els sous i indemnitzacions de la totalitat del regidors es publiquin en un apartat
concret, de manera independent, clara i entenedora.

Debat :
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M. Deulofeu: Creuen que la transparència en el consistori és essencial i votaran a favor
d’aquesta moció.
S.O. Urzay: Des del primer moment van veure que era una moció era necessari. Perquè com ja
van dir a la comissió informativa, es va posar a disposició dels membres de l’ajuntament un
informe que es va fer sobre el portal de transparència i només els hi ha demanat el partit de CIU.
El portal de transparència està compost per 130 ítems, l’ajuntament només té el 36% d’aquests.
Dels 48 que hi ha a l’ajuntament, el 81% d’aquests són automàtics. Van veure la urgència
d’aquesta moció per millorar el tema de la transparència a Sils.
Pel tema dels currículums se’ls va dir que primer s’havia d’aprovar un model. Per les JGL, se’ls
va fer modificar l’apartat perquè deien que en les dues setmanes que ells proposen era
impossible. Perquè l’acta de la JGL s’aprova en la junta següent. Que són precisament al cap de
15 dies. Per tant, no hi ha temps material. El que pregunta és que si un cop s’ha aprovat l’acta de
la JGL anterior, no es pot enviar? Quin criteri es fa servir per enviar el conjunt de les actes
perquè si donen una ullada al que han anat rebent, tarda una mitjana de 41 dies a enviar totes les
actes de les JGL. Hi ha vegades que es triga més i vegades que es triga menys, per tant, li
agradaria saber quin criteri es fa servir a l’hora d’enviar-les totes.
Alcalde: Manifesta que en dues setmanes és impossible, perquè moltes vegades encara no estarà
aprovada l’acte i per tant, no es pot enviar. I un cop està aprovada, entén que primer, a part
d’enviar les actes als regidors, s’han de fer altres coses. Els acords s’han d’enviar a qui
corresponen. Ja va dir que tot i posar-hi 30 dies naturals, mirarien de fer-ho en el menor temps
possible.
S.O. Urzay: Entén que un cop aprovada es pot enviar?
Alcalde: Hi ha altres prioritats abans d’enviar-les. Primer s’envien administrativament tots els
acords i procuraran enviar-les quan més aviat millor.
Votació :
Per unanimitat dels onze membres presents s’aprova aquest acord .
-----------------PREGS I PREGUNTES
C. Taberner: Camí de Sant Jaume. Des de fa uns dies ha estat tallat arran d’unes obres que
s’estan fent. Creuen que aquest camí té un valor religiós i cultural i s’hauria de fer una mica més
d’esforç per mantenir-lo en cura. Creuen que s’haurien de donar alternatives al tall que s’ha fet i
a més a més es tingués una senyalització adient que tampoc hi és.
Arran de les obres per convertir la N-II en autovia, des de fa uns dies direcció Barcelona, quan
s’arriba al desviament de Vidreres-Sils, està tallat. A més es, dóna la circumstància que no hi ha cap
indicació. No tenen constància que l’ajuntament hagi fet cap gestió com a mínim per informar. Ja
que evidentment les obres son competència del ministeri de Foment. Però quelcom més es podria fer
perquè la gent es troba que quan arriba a aquest lloc han d’anar cap a Maçanet.
També, quan hi ha un transport de matèries perilloses és impossible anar al polígon sense fer
cap infracció.
Mercat setmanal, les parades es posen al carrer Joan Maragall que es dóna la circumstància que
creua el Jacint Verdaguer. A aquest carrer no es talla el trànsit i això pot provocar algun

accident. Demanarien a la policia que fes un informe a veure si això és correcte o si hi ha alguna
manera de millorar-lo i no posar en perill els nostres ciutadans i els que ens visiten.
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Fa uns quants plens, van demanar com estava el tema de la cuina del pavelló, encara no han
tingut resposta.
També van fer una pregunta al ple sobre uns elements al carrer major que impedien la circulació
fluida per la gent que va en cadira de rodes, la gent que porta un cotxet i tampoc tenen resposta i
a més a més també van demanar saber com estava el tema de la fiança per veure com es pot
resoldre.
No s’han demanat disculpes sobre el que va succeir al ple de l’octubre del 2015, quan es va dir
al Sr. Pere Mas havia faltat a un tècnic municipal i quan s’ha posat en manifest de forma
reiterada que aquest tècnic mai no va dir això, públicament. Demanarien que es procedís a
rectificar. Un polític que no és capaç de rectificar perd tota la credibilitat.
Tenen coneixement que Sils serà la seu del bàsquet MIC, una cosa nova d’aquest any. Sils
també és seu del MIC en futbol, demanen que se’ls hi faci arribar el conveni que s’ha subscrit
amb aquesta entitat.
S.O. Urzay: Diu que sí que es pot publicar en el portal de la transparència que la carretera està
tallada. Serveis i tràmits, estat dels serveis, incidències de trànsit. Allà és on s’ha de publicar.
Pregunta que se sap de la prohibició de vehicles pesats de la GI-555.
Sobre els Estanys, volen saber quins criteris es tenen per fer la neteja dels vorals de l’estany i la
riera. En quines èpoques de l’any es fa, si es tenen en compte les espècies protegides que hi ha
en els estanys perquè han vist que s’ha fet un recompte d’espècies per experts. Que pel que es
veu afecten les espècies que hi ha a l’estany i li agradaria saber que és cert de tot això.
Alcalde: No en té coneixement que el camí de Sant Jaume estigui tallat per obres.
P. Mas: Està tancat en el terme municipals de Sils, encara que les obres estiguin en el terme de
Caldes. Les tanques que impedeixen el pas de vianants està en el terme de Sils. Després hi ha el
camp de golf i després venen les obres de Caldes que tampoc es pot passar. Actualment, fa
temps que està tallat, però com a mínim per anar a peu el prudent seria senyalitzar-ho, desviarho o donar una alternativa de pas.
Alcalde: Diu que no tenia coneixement d’aquestes obres que s’estan fent, suposa que ha de ser
en el terme de Caldes. Ho comprovarà evidentment, és un camí que ha d’estar obert. Si l’han
tallat en el terme de Sils, no ho poden fer.
Les obres a la N-II, la senyalització és tema de Foment. Manifesta que no té coneixement del
tipus de senyalització que s’ha posat. Només van enviar un correu electrònic informant que
durant 15 dies estaria tancada la sortida de la N-II en direcció Can Claret. Ho van comunicar a
la policia perquè estiguessin al cas. Creu que la senyalització de les obres no pertoca a
l’ajuntament.
C. Taberner: La seva pregunta anava enfocada a les seves competències, les d’informar els
ciutadans com a mínim.
Alcalde: Manifesta que està informada la policia local.
C. Taberner: La policia si però els ciutadans són molts més que no pas la policia.
Alcalde: Del mercat setmanal es demanarà un informe a la policia però de totes maneres, tallar
el carrer Jacint Verdaguer, dificultarà molt més la circulació. Però se’n parlarà amb la policia i
la informació que els doni la policia la traslladaran i es prendrà una decisió.
Referent a la cuina del pavelló no sap de què li parla. Hi ha el mateix que hi havia.
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Amb relació a les disculpes de l’octubre 2015 on s’havia faltat un tècnic, el tècnic va dir que
s’havia sentit menyspreat per l’actitud. No en vol parlar més.
Sobre els pals elèctrics del carrer major, han tret tota la informació que tenien d’això. Endesa va
demanar llicència d’obres l’any 2007 i se’ls hi va concedir. El Grup Estel promoció, teòricament
va pagar a Endesa per fer les obres consistents en 180 metres, travessar la carretera C-63,
soterrar, passar per la carretera fins a Cal Ferrer baixant en unes cases cap a la Laguna. Endesa
deia que havia de fer tot aquest tram. Quan varen anar per fer les obres alguns veïns tant d’una
banda com de l’altre es van oposar. I això va quedar parat. L’empresa promotora va
desaparèixer i des d’aquell moment s’han fet gestions i no s’ha tret aigua clara. S’ha fet un escrit
a Endesa una mica més contundent perquè els donin una explicació, perquè segons ells l’obra
està tancada.
Diu que també hi ha un altre pal al carrer major que també s’ha de treure.
Prohibició de vehicles pesats per la G-555, és una notícia que va sortir al diari. No sabien res, ni
des del Consell Comarcal. Van trucar al departament de Territori i Sostenibilitat a Girona i
tampoc en sabien res. Això venia d’una instrucció i precisament ahir des dels mateixos cap dels
mossos, els va explicar que ni els seus agents sabien que havien de fer ni com funcionava això.
Aquesta instrucció de del 27 de desembre restringia el recorregut de vehicles en ruta a partir del
dia 19 de gener. Ahir va anar al lloc i no va veure cap senyalització. Creu que els mossos ara de
moment avisen però no multen.
La neteja dels Estanys, es fan als hiverns que és quan toca fer-les i el pla ho preveu.
A. Arredondo: Pel que fa al MIC primer de tot, celebren com entitat esportiva que és, tingui en
consideració el municipi de Sils per fer els diferents esdeveniments esportius. Ja fa uns anys que
es fa el futbol i ara de cara a aquest any volen fer el MIC pel bàsquet a diferents seus de la
província de Girona. Com que ja tenen experiència treballant amb ells han decidit que Sils
també podria ser una seu no només per acollir un esdeveniment esportiu sinó per la promoció
que se li dóna al municipi per setmana santa. Es va acordar fer un conveni en una reunió fa 15
dies i l’estan elaborant. Del futbol sí que ja el tenen i està firmat a tres bandes amb el club de
futbol, amb l’ajuntament i amb l’entitat. Estan a l’espera de signar el conveni que reguli en certa
mesura el MIC de bàsquet.
P. Mas: La carretera G-555, demanen que facin el màxim d’esforç perquè no es prohibeixi el
trànsit de camions des de la rotonda de mallorquines a la rotonda del Rolls, perquè si ve un
camió amb matèries perilloses de la banda de Riudarenes, que potser ha d’anar al polígon de
Sils, lo adequat és que pugui anar pel Rolls, que volti pel parador de la Selva i entri al polígon.
Cosa que si no haurà de passar pel poble amb el risc que això provoca. Un incident així ja va
passar aquests dies amb el tallament de la nacional que no està senyalitzat. Un camió es va
trobar a l’hostal de mallorquines, havia d’anar al polígon amb matèries perilloses i va haver-ho
d’incomplir per força.
Pals elèctrics del carrer Major, quan una empresa constructora fa unes obres o un particular, un
dels requisits és que hi hagi una fiança perquè els serveis quedin endreçats i les voreres quedin
en bon estat perquè no hagi de repercutir als veïns. La fiança en aquest cas segur que hi és i ells
demanen que l’ajuntament procedeixi amb aquesta fiança perquè els serveis quedin recollits. No
val que Endesa digui que l’expedient està arxivat, però el poble no ha de permetre i per això hi
ha les fiances per restituir les voreres.
Carrer Jacint Verdaguer, quan convé per les escoles es talla, en canvi pel mercat setmanal no es
pot tallar. La seva proposta si governessin, seria posar les parades de mercat de fruita a dins la
plaça Canigó que per això es va fer l’espai de plaça dura i si es posessin les parades a dins la
plaça, ja no haurien de travessar el carrer.

Alcalde: Referent a la G-555, és una instrucció que no correspon al municipi. Ja està en vigor i
poca cosa hi poden fer. Només que senyalitzi bé des de tots els llocs i vol pensar que ho faran
bé. Ja es va dir al Consell perquè és una cosa supramunicipal i se’ls hi va demanar.
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S.O. Urzay: Dels Estanys només li ha dit que les feines es fan a l’hivern, i ell ha preguntat més
coses, vol saber com actua l’ajuntament quan fa la neteja dels Estanys, quins criteris fan servir,
si es tenen en compte les espècies protegides i si l’acció de l’ajuntament afecta la nidificació
dels ocells.
Alcalde: Evidentment que es fa en el temps que està establert que es pugui fer. Amb temps de
nidificació no es fa que és a la primavera.
J. Garcia: Referent al tema dels Estanys, tenint en compte els diferents estudis d’ornitòlegs,
naturistes, etc. que han passat de diferents universitats fent estudis dels Estanys. Ja fa temps es
va arribar a un punt de conclusió d’una qüestió que és la següent; tenim uns estanys amb una
diversitat de flora i fauna que tant sigui l’època de l’any que es vulgui fer qualsevol acció
sempre hi ha una afectació de qualsevol tipus de fauna, microfauna o inclòs rèptils o també la
part de floració de diferents tipus de flors que tenim o de tipus vegetal. Per tant, la determinació
de quan s’ha de fer la millor època de fer-ho és la que s’ha fet a l’hivern, perquè és la que afecta
menys als diferents tipus tant de fauna com de flora. Evidentment, sempre que es fa una acció
d’aquest tipus sempre hi ha una repercussió. El dia que s’hagi de dragar la bassa, que aviat ha de
ser perquè ha pujat el nivell de pòsits i sediments doncs evidentment hi haurà una afectació,
potser més o menys important. S’han de prendre decisions que afectin el menys possible.
S.O. Urzay: On és l’estudi?
J. Garcia: De totes les intervencions que han fet els ornitòlegs, com turistes des de l’oficina
d’informació sempre s’ha fet un recull. Aquestes estan a l’oficina a l’arxiu, però hi ha hagut
sempre opinions, sempre s’ha preguntat el com el que i el de quina manera.
-----------------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,

