ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00 - Fax 972 85 36 17

Núm.: 2017/3
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

ordinària
30/03/2017
19:30 a les 20:450 hores.
Sala d’actes

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
Silvia Juanmiquel Font
Albert Rossell Mas
Sergi O. Urzay Gómez
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell
Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

Absents:
Maria Deulofeu Garcia

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

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

Secretari
Interventora accidental

Regidora

CiU

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

1. ACTA
Es sotmet a votació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 26/01/2017, resultant
aprovada per unanimitat dels dotze membres presents.
Tot seguit es sotmet l’esborrany a votació del dia 3/2/2017, resultant aprovada per unanimitat
dels dotze membres presents.
--------------

2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
Informacions de l’alcaldia.
Les actuacions més destacades realitzades des de l’alcadia a través de les diferents regidories
són les següents:
























Reunió a la Diputació de Girona i representants de Rimavisi per tractar la connectivitat
del projecte Carril Bici entre municipis
Reunió a urbanisme a Girona
Reunió amb la junta de King Park per coordinar la seva recepció
Reunio al Consell Comarcal amb el delegat territorial d’infraestructures per tractar
diferents temes que afecten al municipi
Assistència a la reunió organitzada per CILMA per tractar el tema de les colònies de
gats
Assistència a la convocatoria de la Xarxa de municipis Lliures de trata
Trobada amb les directives i AMPAs dels centres educatius de Sils per establir els
criteris de les bases de la nova ordenança de subvencions per estudis.
Reunió amb els pares, nens i joves que participen en el projecte “junts fem deures” per
presentar el projecte i informar-los del seu inici.
Trobada amb els participants de la Taula Comunitària de Salut de Sils per organitzar
una semana d’activitat física al municipi.
Assistència a les xerrades de l’SLOF curs 16-17 traslladades als centres educatius.
Organització i assistència a l’acte del Dia Internacional de la Dona a la sala d’Actes de
l’Ajuntament.
Assistència a les jornades sobre les polítiques relacionades amb la problemàtica de
l’ocupació irregular al col·legi d’advocats de Girona.
Assistència a la reunió convocada pel Centre de Recursos Pedagògics de La Selva per
fer una valoració dels diferents projectes a la comunitat que es duen a terme i la
signatura d’un conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’entitat.
Assistència i participació a la CAD técnica d’ensenyament amb la participació de la
comissió de garanties d’admissió per a establir els criteris i baremació a la matrícula
viva
Assistència i participació al C.Escolar de l’Esc Els Estanys per l’aprovació pressupost
any 2017
Assistència i participación a la trobada amb veïns de l’Avda Barceloneta convocada
pels integrants de Rimavisi per tal de tractar el desenvolupament del primer tram urbà
del carril bici
Assistència i participación amb el representant del Consell Comarcal i l’equip docent de
la Llar d’Infants per tal de valorar el servei de menjador
Reunions amb els tècnics de temàtica diversa: Subvencions, liquidació, pressupost, etc.
Reunions amb el tècnic d’esports per a la gestió d’activitats esportives, compra de
material esportiu, inversions, programació d’activitats
Signatura del conveni MicBasketball
Coordinació del Carnestoltes 2017
Coordinació de les Festa de les Ofrenes a Sils i Vallcanera
Coordinació de la Festa de les Flors, Fira de St. Isidre i St. Ponç

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




Entrega de premis d’aparadors nadalencs a Vidreres
La Festa del Ranxo de Vidreres en representació del municipi
Festa dels avis
---------------

3.- ASSABENTATS.
3.a) Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des de l’últim Ple ordinari.
3.b) Es dóna compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local dels dies 6 i 20 de febrer, i
6, 13 i 20 de març de 2017.
3.c) La Interventora dóna compte de la liquidació de l’exercici 2016 que presenta un romanent
de tresoreria de 980.000€ aproximadament, en compliment de l’establert en l’article 193.4 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals i l’article 90.2 del Reial Decret 500/1990 i que resumida queda així :
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016
COMPONENTS

IMPORTS ANY 2016

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
774.426,50
(+) de pressupostos tancats
1.217.629,03
(+) d'operacions no pressupostàries
174,21
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
360.353,80
(+) de pressupostos tancats
24.024,28
(+) d'operacions no pressupostàries
527.877,14
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments efectuats pendents
0,00
d'aplicació definitiva
(+) pagaments efectuats pendents
0,00
d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3
+ 4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II
- III)

1.216.778,20
1.992.229,74

912.255,22

0,00

IMPORTS ANY
ANTERIOR 2015
1.396.252,24
1.925.548,81
876.540,74
1.047.844,31
1.163,76
801.121,85
277.779,41
17.422,95
505.919,49
0,00
0,00
0,00

2.296.752,72

2.520.679,20

706.088,69
6.408,68
1.584.255,35

581.871,35
61.178,74
1.877.629,11

3.d) Es dóna compte de la modificació pressupostària 1/2017 per incorporació de romanents de
crèdits, Exp 2017/224, aprovat per Decret de l’Alcaldia de data 2 de març de 2017.

La Interventora manifesta que el resultat prové de l’any anterior, de tot el que va quedar pendent
d’executar. Es fa la primera modificació pressupostària que és obligatòria per acabar de dur a
terme les obres pendents que ja estaven adjudicades i això presenta un import de 680.000€
aproximadament.
3.e) Es dóna compte de l’Informe d’intervenció de compliment de l’estabilitat pressupostària,
sostenibilitat financera i previsió del compliment de la regla despesa de la liquidació de
l’exercici 2017.
La Interventora manifesta que hi ha un avanç de la liquidació 2017, que si recorden l’any passat,
es va aprovar un PEF en el ple del 31/03/2017 perquè no es complia amb la regla de la despesa.
Aquest any tampoc es compleix però com té una vigència de 2 anys, tenim fins a final d’aquest
any 2017 per complir-ho. Aquí es detallen una sèrie d’ajustaments que es faran per poder-hi
arribar. Bàsicament, no es van fer totes les despeses que eren les inversions sostenibles i també
hi va haver un increment de despeses. Aquest any s’intentarà i si no s’haurà de fer un altre PEF.
P. Mas: Pregunta si pot ser que el romanent siguin de 700.000€ en lloc de 900.000€
Interventora: Aclareix que són 980.000€ aproximadament.
------------------

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :
4.- Aprovació inicial ordenança reguladora de la concessió de subvencions per a estudis,
Pg Am 2017/389
Fets:
Per Provisió d'Alcaldia de data 17 de març de 2017 es va sol·licitar informe de Secretaria en
relació amb el procediment i la Legislació aplicable per aprovar l'Ordenança municipal
reguladora de la concessió de subvencions per a estudis.
Aquest informe va ser emès en data 17 de març de 2017, i s’ha elaborat l'avantprojecte per la
Comissió d'estudi de l'Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions per a
estudis, sol·licitat per l'Alcaldia.
S’ha realitzat la tramitació corresponent i la competència correspon al Ple.
Fonaments de dret:
Articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
Article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Article 63 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
La Comissió informativa general del 23 de març de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la concessió de
subvencions per a estudis.
SEGON. Donar audiència prèvia als diferents Centres escolars i a les corresponents
Associacions de Pares d’alumnes.
TERCER. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini mínim de
trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d'acord exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
http://www.sils.cat.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
Debat :
M. Pascual: Comenta que la proposta preveu un canvi de model, perquè les bases s’han de
publicar cada any en canvi l’ordenança queda com a base permanent i així també es poden
agilitzar els tràmits administratius.
S’ha canviat pràcticament la totalitat de la gestió i funcionament de les bases per diferents
situacions i dificultats que s’han anat trobant últimament i també per la demanda que els hi han
fet arribar els centres educatius. Els projectes educatius han canviat i tant les despeses com els
conceptes són diferents a cada centre i curs.
Hi continuaven havent impagats, per això es van reunir amb els centres educatius i amb les
AMPA’s per recollir les seves inquietuds, suggeriments, conèixer la despesa de cada curs, com
es gestiona i qui gestiona el tema dels llibres i el material. S’ha pogut fer un recull d’informació
i a partir d’aquí poder crear unes noves bases que millorin les actuals i cobreixin les noves
necessitats.
Considera que és molt important recordar que la finalitat de la subvenció i l’objectiu prioritari és
que tot infant que rebi la beca pugui tenir garantit el projecte educatiu i no pugui quedar-ne
exclòs.
Hi ha hagut canvis en els conceptes subvencionables. Els ajuts seran de caràcter individual per
alumne i curs. Les beques no universitàries l’import màxim per alumne becat és de 275€. En
aquests moments no hi ha cap projecte educatiu que arribi a aquest import. Les beques
universitàries s’han incrementat i ara són de 350 euros.
S’ha de considerar que Sils és dels únics municipis que donen beques universitàries. En principi,
la Generalitat i altres departaments són els que tenen la funció de becar als universitaris.
Seran becats els alumnes d’infantil, primària i secundària que realitzin els seus estudis en els
centres educatius del municipi.
Fins ara, totes les sol·licituds les han fet els pares, ara es contempla que els joves que són majors
d’edat puguin fer la sol·licitud ells mateixos.
Els abonaments dels ajuts passaran directament als centres educatius i les AMPA’s, aquests
hauran de presentar un document acreditatiu de l’import de l’alumne per fer la seva justificació

aquí a l’ajuntament. Fins ara les instàncies s’havien fet a l’ajuntament, ara amb les noves
tecnologies es podran fer per mitjans telemàtics. Creuen que això és una millora per tothom.
A. Rossell: Manifesta que ja va quedar prou clar el dia de la comissió informativa el tema de les
beques. Creu que a través dels nous mecanismes de comunicació s’hauria de fer arribar a la
població. Ja que molta gent ho desconeix i són reticents a acostar-se a l’ajuntament.
M. Pascual: Comenta que s’ha pactat amb els centres educatius i aquests faran arribar el
document de la sol·licitud a les famílies que tinguin la necessitat de demanar-ho.
Votació :
Per una abstenció de Sergi Urzay de CAPGIREM SILS-CUP-PA i onze vots a favor
d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CAPGIREM SILS-CUP-PA, CiU, i IDS-MES-IdSELVA
s’aprova aquest acord.
------------------

5.- Aprovació inicial del projecte Ampliacions, millores i renovacions a les xarxes
municipals d'abastament d'aigua potable, Pg Am 2017/214 II
Fets:
Vist que amb data 14 de febrer de 2017 per l’Alcaldia es va detectar la necessitat de realitzar
obres Ampliacions, millores i renovacions a les xarxes municipals d'abastament d'aigua
potable, per tal d’Incrementar als nuclis de Vallcanera i Les Comes la capacitat de
subministrament als abonats per evitar, especialment en èpoques estivals, millorar els sistemes
de telegestió de les xarxes i clausurar alguns pous en desús al nucli de Vallcanera, que es pot
qualificar com obres de reforma.
S’ha emès Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir i en el
qual es considerava que la motivació de la necessitat de projecte resulta suficient.
L’enginyer municipal ha emès l'informe de supervisió del Projecte.
Fonaments de dret :
Articles 22 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Els articles 121 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Llei 3/2007, de 4 de Juliol, d’Obra Pública.
La Comissió informativa general del 23 de març de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d'obres Ampliacions, millores i renovacions a les
xarxes municipals d'abastament d'aigua potable.

SEGON. Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
TERCER. Sol·licitar que es redacti informe/autorització a l’Administració competent segons la
legislació sectorial que sigui aplicable.
QUART. Rebuts els informes i en el cas de no presentar al·legacions al projecte, emeti's
Informe-proposta de secretaria i es doni trasllat al Ple de l'expedient per a la seva resolució.
Debat :
A. Rossell: Pregunta si s’ha estudiat la possibilitat de municipalitzar el servei d’aigua
Alcalde: Considera que aquest és tema d’un debat diferent.
Votació :
Per dos vots en contra de CAPGIREM SILS-CUP-PA i deu vots a favor d’ICV-EUiA-E,
ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA s’aprova aquest acord.
------------------

6.- Aprovació Pla Pressupostari a mig termini 2018-2020 - Expd.: 2017/291
Fets:
- El Ple de l’Ajuntament en data 3 de febrer de 2017 va aprovar el pressupost per a 2017.
- L’article 29 LOEPSF estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla
pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i
mitjançant el qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius
d’estabilitat pressupostària i de deute pública.
- El marc pressupostari si no es va incloure en l’aprovació del pressupost de 2016, s’ha
d’aprovar abans del 15 de març de 2016.
Fonaments de dret:
-

Article 29 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

-

Article 6 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per les quals es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

La Comissió informativa general del 23 de març de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar el pla pressupostari (2018-2020) que garanteix una programació coherent
amb els objectius d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera, deute públic i de conformitat
amb la regla de la despesa:

ELABORACIÓ PLA PRESSUPOSTARI A MIG
TERMINI ANYS 2018-2020
ESTAT D'INGRESSOS
A) DETALL D'INGRESSOS
CORRENTS

Capítols 1 i 2. Impostos directes i
indirectes
Impost sobre béns immobles
Impost sobre activitats econòmiques
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre increment valor terrenys
Impost sobre construccions, inst. i obres
Cessió d'impostos de l'Estat
Ingressos de capitol I i II no inclosos
anteriorment
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres
ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Participació tributs de l'Estat
Resta de transferències corrents (resta
cap. 4)
Capítol 5. Ingressos patrimonials
TOTAL INGRESSOS CORRENTS

B) DETALL D'INGRESSOS DE
CAPITAL

Capítol 6. Alienació d'inversions
Capítol 7. Transferències de capital
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

C) DETALL D'INGRESSOS
FINANCERS

Capítol 8. Ingressos per actius financers
Capítol 9. Ingressos per passius financers
TOTAL INGRESSOS FINANCERS

ANY 2017
(Estimació
dels drets
reconeguts
nets)

ANY 2018
(Estimació de
les
previsions
inicials)

ANY 2019
ANY 2020
(Estimació de (Estimació de
les
les
previsions
previsions
inicials)
inicials)

2.343.000,00
1.637.000,00
205.000,00
351.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00

2.394.720,00
1.674.720,00
215.000,00
355.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00

2.456.350,00
1.729.350,00
215.000,00
362.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00

2.519.800,00
1.783.800,00
215.000,00
371.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

938.975,00
1.399.107,85
1.110.000,00

960.500,00
1.430.530,00
1.135.530,00

984.500,00
1.465.900,00
1.163.900,00

1.009.000,00
1.502.000,00
1.193.000,00

289.107,85
60.760,22
4.741.843,07

295.000,00
55.000,00
4.840.750,00

302.000,00
55.000,00
4.961.750,00

309.000,00
55.000,00
5.085.800,00

ANY 2017
ANY 2018
ANY 2019
ANY 2020
(Estimació
(Estimació de (Estimació de (Estimació de
dels drets
les
les
les
reconeguts
previsions
previsions
previsions
nets)
inicials)
inicials)
inicials)
0,00
0,00
0,00
0,00
78.453,75
80.250,00
82.250,00
84.300,00
78.453,75
80.250,00
82.250,00
84.300,00
ANY 2017
ANY 2018
ANY 2019
ANY 2020
(Estimació
(Estimació de (Estimació de (Estimació de
dels drets
les
les
les
reconeguts
previsions
previsions
previsions
nets)
inicials)
inicials)
inicials)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

4.820.296,82

4.921.000,00

5.044.000,00

5.170.100,00

ESTAT DE DESPESES
A) DETALL DE LES DESPESES
CORRENTS

Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses en béns corrents i
serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Fons de contingència
TOTAL DESPESES CORRENTS

B) DETALL DE DESPESES DE
CAPITAL

Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
TOTAL DESPESES DE CAPITAL

C) DETALL DE DESPESES
FINANCERES

Capítol 8. Actius financers
Aportacions patrimonials
Altres despeses en actius financers
Capítol 9. Passius financers
TOTAL DESPESES FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
SALDOS I ALTRES MAGNITUDS
Saldos operacions corrents
Saldos operacions de capital
Saldos operacions no financeres
(+/-) ajustos pel càlcul de capacitat o
necessitat
de finançament SEC-95

ANY 2017
ANY 2018
ANY 2019
ANY 2020
(Estimació
(Estimació de (Estimació de (Estimació de
dels drets
les
les
les
reconeguts
previsions
previsions
previsions
nets)
inicials)
inicials)
inicials)
1.743.485,66
1.769.700,00 1.796.300,00
1.823.250,00
2.048.436,16
29.186,08
392.342,78
20.000,00
4.233.450,68

2.095.550,00
21.000,00
401.300,00
25.000,00
4.312.550,00

2.147.940,00
18.000,00
411.330,00
25.000,00
4.398.570,00

2.201.630,00
15.000,00
421.610,00
25.000,00
4.486.490,00

ANY 2017
ANY 2018
ANY 2019
ANY 2020
(Estimació
(Estimació de (Estimació de (Estimació de
dels drets
les
les
les
reconeguts
previsions
previsions
previsions
nets)
inicials)
inicials)
inicials)
435.120,06
456.548,50
493.349,70
531.347,54
0,00
0,00
0,00
0,00
435.120,06
456.548,50
493.349,70
531.347,54
ANY 2017
ANY 2018
ANY 2019
ANY 2020
(Estimació
(Estimació de (Estimació de (Estimació de
dels drets
les
les
les
reconeguts
previsions
previsions
previsions
nets)
inicials)
inicials)
inicials)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.726,08
151.901,50
152.080,30
152.262,46
151.726,08
151.901,50
152.080,30
152.262,46
4.820.296,82
4.921.000,00 5.044.000,00
5.170.100,00
ANY 2017
508.392,39
-356.666,31
151.726,08

ANY 2018
528.200,00
-376.298,50
151.901,50

ANY 2019
563.180,00
-411.099,70
152.080,30

ANY 2020
599.310,00
-447.047,54
152.262,46

-113.312,47

-110.000,00

-110.000,00

-110.000,00

Capacitat o necessitat de finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
A llarg termini
Ràtio deute viu/Ingressos corrents

38.413,61
838.383,33
0,00
838.383,33
17,68%

41.901,50
686.481,79
0,00
686.481,79
14,18%

42.080,30
534.401,49
0,00
534.401,49
10,77%

Segon.- Trametre el Pla Pressupostari a mig termini de l’Ajuntament al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques pels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte.
Debat :
C. Taberner: Manifesta que sap que s’ha de fer una previsió, però si es te en compte el període
que s’agafa ja estaran fora de la legislatura i creu que és una petita hipoteca pels que vinguin
darrere.
Votació :
Per dues abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA i deu vots a favor d’ICV-EUiA-E,
ERC-AM, CiU, i IDS-MES-IdSELVA s’aprova aquest acord.
------------------

7.- Implantació d'un tram de carril bici i de millores en la mobilitat viària al nucli urbà,
Pg Am 2017/391
Fets:
Per complir els objectius que el pressupost municipal per enguany preveu i donar compliment al
projecte d’implantació d’un tram del carril bici al nucli urbà de Sils, els Serveis tècnics
municipals han elaborat una proposta en la que es contempla també els anàlisis de la
problemàtica en la mobilitat del trànsit viari i la seguretat dels vianants redactada amb la
col·laboració de la Policia Local.
La implantació d’un tram de carril bici en l’Av. Barceloneta es motiva atenent a diverses causes,
una avinguda ampla, connexió de zones escolars i connexió amb el projecte RIMAVISI
(acrònim de les poblacions en les que es pretén unir centres escolars amb un carril bici,
actualment projecte en estudi per la Diputació de Girona.
Atès que aquest projecte requereix la participació de tots els grups municipals, es considera que
el Ple de la Corporació pot ser l’òrgan adequat per recollir les manifestacions i motivacions dels
diferents representants polítics municipals.
La Comissió informativa general del 23 de març de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Sotmetre a debat municipal el projecte per a la implantació d’un tram de carril bici i
de millores en la mobilitat viària al nucli urbà.

42.262,46
382.139,03
0,00
382.139,03
7,51%

Segon.- Instar a l’Alcaldia perquè es redacti el corresponent projecte pels Serveis tècnics
municipals, i es sotmeti a la tramitació reglamentària per a la seva aprovació definitiva.
Debat :
C. Taberner: Entenen la declaració d’intencions, saben que és un projecte supramunicipal.
Considera que ara que es té el suport de la diputació seria un bon moment per tornar-se a
plantejar la connexió Sils-Vallcanera. Creu que es podria aconseguir la modificació de la GI555 amb un pas soterrat per millorar la mobilitat.
A la GI-555 a Riudarenes, en el projecte no es contempla enlloc la possibilitat de fer un pas que
ens millori la mobilitat. Aquesta seria una de les aportacions que fa el grup de CiU amb aquest
aspecte. Considera que s’hauria d’aprofitar aquest projecte per poder tirar endavant aquests
passos que són necessaris. Si tenen en compte que la GI-555, ha de ser un tram del quart
cinturó.
A. Rossell: Aquesta moció tracta en un mateix paquet el carril bici i un projecte de mobilitat
urbà. Considera que aquests dos punts s’han de tractar per separat perquè tenen poc a veure, ja
que un parla de mobilitat sostenible i l’altra parla de mobilitat amb vehicles de motor.
Creuen que s’ha de fer un debat molt ampli, veu poques aportacions, poques voluntats i poques
defenses de l’argumentari de l’equip de govern i dels tècnics.
A l’avinguda Barceloneta s’hi farà una prova on s’articularà un carril bici que comunicarà els
dos centres educatius, Jacint Verdaguer i CEIP Els Estanys, tot aquest carril passa íntegrament
per la Barceloneta. Consideren que s’ha de replantejar el projecte. Vol saber quina necessitat
real hi ha de passar per la Barceloneta. Considera que hi ha poques problemàtiques veïnals,
força extensió i pocs habitatges. La bicicleta ha de ser un vehicle sostenible, no només un
vehicle d’oci. Creu que s’hauria d’articular el comerç, les urbanitzacions i el tram urbà, ja que la
gent s’ha de poder moure lliurament i comunicar els diferents serveis que presta Sils. El pas més
natural és la carretera de Lloret a Santa Coloma i no el carril a la avinguda Barceloneta. Posa
com a exemple la comunicació de l’estació Renfe amb Mallorquines, amb serveis i amb el
comerç.
El seu grup va presentar una moció on es tractava el projecte d’un carril bici pel tram urbà o una
possible comunicació entre eixos i articular els nuclis. Considera que no se’ls va fer cas i se’ls
va dir que la trama urbana no la podien tocar i que aquest projecte de carril bici només pretenia
enllaçar municipis i ara veuen que hi ha interès en el tram urbà.
Reitera que la mobilitat de vehicles de motor consideren que no s’hauria de tractar en aquesta
moció.
A. Miralles: Comparteixen totalment la preocupació què hi hagi sobre aquests enllaços per fer
unes vies segures entre Riudarenes-Sils i Sils-Vallcanera, dir que hi va haver una reunió amb la
diputació fa pocs dies aquí a l’ajuntament. Va venir un tècnic que realitza reunions amb els
ajuntaments per mirar quin és el traçat més fàcil i més segur. Ja es va anunciar en aquest sentit
que la diputació té una previsió de cost zero, llavors, hi ha molta voluntat i pocs diners.
Coincideixen amb les demandes que ells plantegen, és a dir, necessiten aquests passos segurs
per fer viable el tipus de transport que s’està plantejant.
Pel que planteja el grup de CAPGIREM, creu que en primer lloc s’ha de tenir en compte que a
vegades el més important és poder iniciar les coses, és com els processos, el més important és
que s’iniciïn i continuïn. Aquest primer pas seria que hi hagués carril bici a Sils. Això no és
fàcil, perquè significa que a part dels passos segurs, s’ha de trobar la manera de compartir el
tràfic de cotxes, persones i bicicletes, això és molt complex.

La reunió que es va fer amb els veïns de l’avinguda Barceloneta, es va convocar des del
RIMAVISI. Hi va haver el comentari d’una persona que és agent municipal a Girona i explicava
la quantitat d’atestats que havia de fer per accidents de ciclistes contra vianants. No només s’ha
de protegir els ciclistes del vehicle de motor, sinó també protegir al vianant de les bicicletes.
Recordem que no fa massa temps, una companya va tenir un accident mortal a Barcelona en ser
envestida per una bicicleta. S’ha de treballar el tema amb molta cura no només pels passos
segurs sinó també per trobar una forma de convivència pels diferents tipus de transport.
En aquesta mateixa reunió, una persona va fer una aportació d’Amsterdam, allà hi ha el tramvia,
els cotxes, les bicicletes i els vianants i tothom circula pel mateix lloc i no s’atropellen. Però
això és un tema cultural. Fa tot aquest preàmbul per considerar que aquesta primera posada en
marxa del carril bici en aquest espai, connecta els tres centres educatius i tindrà una utilitat fent
una primera proposta circuit. Aquest comunicaria la part de baix de la Barceloneta i després
connectaria amb la via verda. Més endavant també es preveu que pogués arribar als Estanys. És
a dir, ja permetria una sèrie de connexions.
La previsió és que connecti el carril amb els diferents pobles. Seria dels primers trams que faria
connexió dins i fora del poble. Interessa que el carril bici tingui una connexió garantida i segura
dins el tram urbà. De moment si hi hagués un ús urbà, s’obririen moltes possibilitats en relació a
tenir uns usos que ara no són possibles. Creu que és important que es valori aquest primer pas.
C. Taberner: Dirigint-se al Sr. Miralles, s’ha tingut una reunió amb els tècnics de la Diputació,
considera que com a grup polític tenen dret a poder participar si se’n fa alguna altra.
A. Rossell: Manifesta que no se’ls hi ha respost el perquè es tracta aquest projecte en conjunt
de carril bici i mobilitat de vehicles de tracció. És un primer pas però considera que potser serà
una cosa molt cara. Creu que s’hi pot conviure, perquè la Barceloneta és una zona on els cotxes
passen lents i disposa d’una vorera força ampla perquè hi passin els vianants.
Vol saber quina necessitat real hi ha de connectar els tres centres educatius, no creu que ningú
vagi a buscar la ruta dels tres centres educatius. Aquest carril ha de comunicar entre tram urbà,
urbanitzacions, serveis i comerços. No només entre centres educatius. Proposen un eix
vertebrador en lloc d’eix lúdic, o de via de salut.
A. Miralles: Es presenta conjuntament perquè es respecten les tres coses en el pla municipal de
mobilitat. El carril bici l’afecta perquè ocupa una part de la calçada que ara és carrer i passarà a
ser carril bici. Això ja es va contestar en la comissió informativa. I la vertebració és un projecte,
aquesta és una primera fase que està feta per part de les AMPA’s dels centres educatius que
tenen molts usuaris i famílies. En segon lloc, perquè és una primera idea de connexió del carril
del RIMAVISI i en tercer lloc, perquè considerem que és una declaració d’intencions. Seran el
primer ajuntament que haurà executat una obra del RIMAVISI.
Alcalde: El pressupost no són 10.000 € sinó que seran 25.000€.
Votació :
Per cinc abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU i set vots a favor d’ICV-EUiAE, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA s’aprova aquest acord.
-----------------MOCIONS:
8.- Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, Pg Am 2017/397

Identif icació Expedient: Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional
relativa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Fets:
Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017, s’han declarat
inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de
l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori Històric
de Guipúscoa, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència
d’increments de valor.
Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les
modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes.
Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU continguda al
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 d’aquesta llei és pràcticament
idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa declarades inconstitucionals, raó
per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi de pronunciar sobre els esmentats articles del
TRLHL que regulen el que popularment es coneix com a pressupost sobre la plusvàlua, ho farà
en termes equivalents als de la Sentència de referència.
Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments haguessin de
procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en relació a terrenys que
no havien experimentat un increment de valor, com a conseqüència d’una regulació estatal
incorrecta els efectes negatius de la qual no s’han d’assumir, en cap cas, pels ens locals afectats.
La Comissió informativa general del 23 de març de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei de
modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del sòl
deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes establerts a l’esmentada
Sentència del TC.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per
a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, per efecte d’una
Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades
en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals no havia experimentat
cap increment.
Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la gestió i
liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de Naturalesa Urbana.
Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant del
finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes administracions sostenibles
econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient les competències que els pertoquen.

Cinquè.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, a l’ACM i a l’FMC.
Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord.
------------------

9.- Moció d'ERC-AM referent als beneficis fiscals en l'IBI de les autopistes de peatge, Pg
Am 2017/350
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El món local pateix les disfuncions d’un sistema de finançament municipal que s’ha demostrat
insuficient per a cobrir el conjunt de necessitats de despesa dels Ajuntaments. A part de no
atendre la reivindicació històrica del municipalisme per un sistema de finançament més just,
l’Estat espanyol ha aprovat diverses normatives que han tingut un impacte negatiu en les
finances locals, sense articular les corresponents compensacions econòmiques o bé sent aquestes
clarament insuficients.
L’atorgament de beneficis fiscals a les empreses concessionàries de les autopistes de peatge és
un clar exemple de com una mesura adoptada per l’Estat espanyol ha repercutit directament
sobre els ingressos municipals, reduint la recaptació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)
provinent de les autopistes. Les empreses concessionàries han gaudit d’un benefici fiscal del
95% de la base imposable de la Contribució Territorial Urbana, benefici que s’estendria com
a màxim fins a la finalització de la concessió tal com estableix l’article 12 a) de la llei 8/1972,
de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió.
La posterior aprovació de la Llei d’Hisendes Locals reconvertia la Contribució Urbana en
l’Impost sobre Béns Immobles i, mitjançant la Disposició Transitòria Segona, s’establia la
transposició dels beneficis fiscals reconeguts per a la Contribució Urbana, fins a la data de la
seva extinció o bé fins al 31 de desembre de 1992.
Aquesta mesura adoptada per l’Estat espanyol repercutia directament sobre els ingressos
municipals, reduint la recaptació de l’IBI provinent de les autopistes. Diversos municipis van
considerar que era de justícia exigir una compensació econòmica a l’Estat en la mesura que una
llei estatal havia provocat una minoració dels recursos municipals, i emparant-se en l’article 9.2
de la pròpia llei d’hisendes locals, que estableix que “les lleis per les quals s’estableixin
beneficis fiscals en matèria de tributs locals determinaran les fórmules de compensació que
corresponguin”.
Per la seva banda, l’Estat sempre s’ha negat a compensar els municipis afectats provocant
nombrosos litigis, amb sentències de diferents Tribunals Superiors favorables als municipis i
una sentència final del Tribunal Suprem (STS 7142/2011) que donava la raó a l’Estat.
La pròrroga de les diferents concessions a les empreses explotadores de les autopistes de peatge
va provocar l’ampliació dels terminis per als beneficis fiscals, entre ells el de l’Impost sobre
Béns Immobles. Una vegada més l’Estat espanyol mostrava la seva deslleialtat institucional
amb el món municipal, posant per davant els interessos de les grans empreses concessionàries.
Aquesta ampliació de les concessions queda regulada al RD2346/1998, de 23 d’octubre, pel
qual es modifiquen determinats aspectes de la concessió de “Autopistas, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima” (ACESA). La clàusula V del conveni que figura a l’Annex

d’aquest decret estableix que, malgrat la concessió s’estén fins al 31 d’agost del 2021, els
beneficis fiscals recollits a l’article 12.a) de la llei 8/1972 es mantindrien només fins al 31
d’agost del 2016. Per tant, a partir d’aquest any 2017 les empreses concessionàries han d’abonar
el 100% de l’IBI corresponent a les autopistes. Els municipis afectats per aquest decret són
aquells pels qual transcorre algun dels trams de pagament de les següents autopistes:


AP-7, de La Jonquera a Tarragona



AP-2, d’Aitona a Banyeres del Penedès



C-32, de Montgat a Palafolls



C-33, Barcelona a Montmeló

La mateixa clàusula V del conveni estableix que els concessionaris de les autopistes hauran
d’abonar 20,9M€ a l’Estat durant els darrers 5 anys de la concessió, és a dir, durant el període
2017-2021, a raó d’un 20% anual.
Les continues mesures adoptades els darrers anys per l’Estat espanyol en favor de les grans
corporacions en àmbits estratègics com l’energia, telecomunicacions, infraestructures, etc.
ens obliga a vetllar per la extinció definitiva d’aquest benefici fiscal que gaudeixen les empreses
concessionàries de les autopistes.
La Comissió informativa general del 23 de març de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Donar compliment a la finalització del benefici fiscal que gaudeixen les autopistes
encarregant als serveis de gestió tributària responsables del padró de l’IBI que facin les gestions
i actuacions necessàries per garantir el cobrament del 100% de la quota de l’IBI a l’empresa
concessionària.
Segon. Demanar al Govern de l’Estat espanyol que no aprovi cap altra mesura destinada a
prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries de les autopistes de peatge.
Tercer. Exigir a les empreses concessionàries i al Govern de l’Estat espanyol que en cap cas
traslladin el major cost que suposa la supressió dels beneficis fiscals a les tarifes que paguen les
persones usuàries.
Quart. Instar al Govern de l’Estat espanyol que destini els imports pendents d’abonar pels
concessionaris, recollits al RD2346/1998, a compensar els municipis afectats per la bonificació
del 95% en l’IBI de les autopistes.
Cinquè. Exigir que no es renovin les concessions de les autopistes de peatge més enllà dels
terminis establerts per la normativa vigent.
Sisè. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Debat :
A. Rossell: Endavant i que paguin.

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

10.- Moció d'ERC-AM referent a la taxa per l'ús privatiu o aprofitament especial del
domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i
hidrocarburs, Pg Am 2017/354
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els darrers anys les companyies subministradores de serveis bàsics, i particularment les
elèctriques, han vist incrementats els seus ingressos alhora que la ciutadania ha patit un
increment desmesurat de les tarifes. Aquesta situació ha posat en risc l’accés de moltes famílies
als subministraments essencials, accentuant la problemàtica de la pobresa energètica.
Per la seva banda, l’Estat espanyol enlloc de vetllar pels interessos dels ciutadans ha optat per
prioritzar els interessos econòmics de les grans corporacions, algunes vegades per acció i altres
vegades per omissió. Els ajuntaments també hem patit la posició de poder d’aquestes
companyies que, amb la complicitat de l’Estat, sovint han trobat els mecanismes legals per
eludir el pagament de taxes municipals.
Un exemple clar és la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic que
han d’abonar les empreses de subministraments per les instal·lacions de generació, transport i
distribució. La llei d’hisendes locals recull a l’article 20.3.k) la possibilitat d’establir una taxa
per gravar les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, aigua i gas que ocupin el sòl, subsòl
o el vol de vies públiques o d’altres terrenys de domini públic local.
A més, l’article 24 de la llei d’hisendes locals defineix els mètodes de càlcul de la quota
tributària ja sigui a través de la valoració de la utilitat de mercat derivada de l’ús o aprofitament
o bé de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtingui l’empresa
subministradora al terme municipal per l’aprofitament especial del sòl, subsòl o vol de les vies
públiques municipals.
Les companyies afectades per aquestes taxes han presentat nombrosos recursos davant els
tribunals demanant l’anul·lació de les ordenances fiscals que les regulen, argumentant que la
quota exigida no estava prou fonamentada o bé era desproporcionada.
Atès que mitjançant les ordenances fiscals els municipis poden exigir –com alguns ja fan des de
fa temps- a les empreses explotadores de serveis de subministraments que, actuant com a
distribuïdores i/o comercialitzadores, presten serveis que resulten d’interès general o afecten a la
generalitat o a una part important del municipi una taxa de l’1,5 per cent sobre els ingressos
bruts generats al municipi.
Atès que les sentències del Tribunal Suprem estableixen que els ajuntaments també podran
establir una taxa per a les empreses que compten amb xarxes que travessen el terme municipal,
però que no van directament vinculades a la prestació de serveis al municipi.
Atès que segons el que estableix la doctrina del Tribunal Suprem es pot determinar com a base
imposable el valor de la utilitat que reporta l’ús privatiu o aprofitament especial del domini
públic, i aquesta utilitat pot calcular-se partint del valor cadastral del sòl amb construccions,
considerant construccions les pròpies línies elèctriques d’alta tensió, així com altres elements de
la instal·lació.

La Comissió informativa general del 23 de març de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Dur a terme els tràmits necessaris per aprovar l’ordenança fiscal relativa a l’ús privatiu
o aprofitament del domini públic fet per aquelles empreses que, sense prestar directament
serveis de subministraments bàsics al municipi, compten amb instal·lacions de transport
d’energia elèctrica, gas, aigua o hidrocarburs que transcorren pel terme municipal, aplicant com
a base imposable el valor de la utilitat derivada de l’aprofitament especial o l’ús privatiu del
domini públic local, calculat aquest valor a partir dels valors cadastrals amb construcció.
Segon. Dur a terme els tràmit necessaris per aprovar l’ordenança fiscal relativa a l’ús privatiu o
aprofitament especial del domini públic fet per aquelles empreses explotadores de serveis de
subministraments quan presten serveis que resulten d’interès general o afecten a la generalitat o
una part del municipi, exigint una quota de l’1,5 per cent sobre els ingressos bruts procedents de
la facturació que obtingui l’empresa al municipi.
Tercer. Destinar els majors ingressos obtinguts per l’aplicació d’aquestes taxes per implementar
polítiques per combatre situacions de pobresa energètica).
Quart. Exigir al govern de l’Estat espanyol que, en cap cas, traslladi el major cost suportat per
les companyies a les tarifes o peatges que paguen els usuaris per serveis essencials com el gas,
aigua o electricitat.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Debat :
C. Taberner: Pregunta si es competència municipal poder posar aquestes taxes.
J. Garcia: Entre altres qüestions de la part expositiva, el Tribunal Suprem estableix que es pot
establir una taxa per les empreses que tenen xarxes que travessen el terme municipal i que no
van directament vinculades a la prestació dels serveis del municipi. És a dir, hi ha una sentència
del Tribunal Suprem que permet que els ajuntaments fixin unes taxes per aquests conceptes.
Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord.
------------------

Proposta urgent
Prèvia declaració d’urgència per cinc abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU i set
vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, s’acorda el tractament del
següent assumpte no inclòs dins de l’ordre del dia.

A requeriment del senyor Sergi Urzay de CAPGIREM SILS-CUP-PA l’alcalde manifesta que la
urgència ve motivada per la finalització del contracte el 15/04/2017 i abans no hi ha cap ple
previst per l’encàrrec de gestió d’aquest servei que té el Consell comarcal de la Selva.
11.- Delegació de competències al Consell Comarcal de la Selva per al manteniment i
conservació de les Estacions de Bombament d’Aigües Residuals del King Park i Antiga
paperera de Sils, Pg Am 2017/438
Fets:
El Ple ordinari del 22 de gener de 2009 va delegar les competències de sanejament en alta i la
conseqüent gestió dels sistemes de sanejament en alta corresponents al municipi de Sils al
Consell Comarcal de la Selva, en l’exercici de les competències d’aquest municipi en matèria de
tractament d’aigües residuals establertes per l’article 66.3.I, del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret
Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya i Decret 130/2003 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
serveis públics de sanejament, atesa la major especialització, infraestructura i personal que en
aquest àmbit ja disposa el Consell Comarcal.
Per Decret de l’Alcaldia de data 1 d’abril de 2016 es va encarregar al Consell Comarcal de la
Selva la conservació i manteniment d’equips de l’estació de bombament d’aigües residuals de la
urbanització King Park.
Els Serveis tècnics municipals en data 30 de març de 2017 posen de manifest que per assegurar
el correcte funcionament de sanejament de les EBAR i mantenir el nivell de servei pel que van
ser projectades aquestes instal·lacions, prevenint possibles avaries i realitzant, quan procedeixi,
reparacions, reposicions, reemplaçaments, subministraments consideren adient delegar al
Consell Comarcal les tasques corresponents al seu manteniment i conservació.
Fonaments de dret:
Article 8, 9 de Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Articles 52 i 66.3.l) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Delegar al Consell Comarcal de la Selva les competències de la gestió de les Estacions
de Bombament d’Aigües Residuals anomenades King Park i antiga paperera associades a la
delegació del sanejament en alta.
Segon.- Transferir recursos econòmics necessaris a favor del Consell Comarcal de la Selva
derivats de la gestió d’aquestes EBAR.
Tercer.- Facultar, tan àmpliament com sigui necessari, a l’Alcalde o persona en qui delegui
perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, subscrigui la documentació oportuna per a
l’execució de l’anterior acord.

Quart.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Selva pel seu coneixement per
l’inici de les tasques.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província.
Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord.
------------------

12.- PREGS I PREGUNTES
S. O. Urzay: En la passada comissió informativa es va fer un comentari en el qual deien que el
passat 21 de març es va realitzar una taula rodona d’alcaldes a la Diputació de Girona per tractar
el tema d’habitatges ocupats. Es va dir que no s’hi havia assistit perquè la diputació va avisar
tard, això és mentida. Han parlat amb la diputació i amb el servei d’habitatge, aquests els hi han
comunicat que a la taula rodona d’alcaldes es va avisar amb una setmana d’antelació juntament
amb les jornades que es feien en el col·legi d’advocats.
Pel tema de la convocatòria de la borsa de treball de la policia local, s’ha de dir que s’han dit
mentides. Des del seu grup, s’ha demanat moltes vegades que es fessin contractacions de
policies interins perquè era necessari. Se’ls va dir que no es podia. Quan ho demanaven ells no
es podia, que ha passat en aquest període de temps que ara si sembla que es pot. Consideren que
poden donar unes quantes raons; podria ser gràcies a ells per insistència seva, per una necessitat
imperiosa de millorar la seguretat del poble o bé perquè falten dos agents que estan de baixa.
Aquests fets porten a tenir una plantilla de 5, que no és una plantilla de 4 perquè un dels agents
no pot anar sol. Volen saber el motiu pel qual ara s’ha fet.
Volen saber per què no se’ls va respondre a unes preguntes que van fer al Facebook quan es va
publicar la borsa de treball. També pregunten per la discriminació d’edat a la convocatòria. Ja
saben que es pot fer, però en el cos dels mossos d’esquadra fa anys que ja no es fa. Al posar el
límit a 45 anys, que vol dir que els policies de més de 45 anys no són vàlids per treballar a Sils.
Hi ha un error en els barems de les bases. En la part de les proves físiques les franges d’edat
estan malament. La policia necessita recursos, necessita capital humà, i aquesta borsa de treball
està molt bé però és insuficient.
Pel tema de la participació ciutadana volen preguntar si s’ha rebut ja la notificació de la
diputació sobre la quantia que rebran de subvenció i quan començaran els tallers, la campanya i
quan sabran quines són les opcions per remodelar el passeig.
Per acabar, a la comissió també es van queixar que es va aprovar una moció i que no s’està
complint, reben les actes de les junta de govern local tard. A la comissió del dia 23 es van
queixar, el dia 24 van tenir les actes del 6 i el 13 de març.
A. Rossell: Ell i la regidora, han fet una mica de seguiment sobre la problemàtica dels habitatges
en relació amb els immobles de lloguer que pertanyen a entitats bancàries. Per posar-se en
situació, el jovent d’ara sobretot aquí a Sils es troben amb la problemàtica que no poden
continuar vivint a Sils en el cas que vulguin emancipar-se. És un luxe emancipar-se, gaudir d’un
sostre i d’un habitatge mínimament digne. A Sils no hi ha disponibilitat d’habitatges, els pocs
lloguers que hi ha són preus abusius. Els joves han de marxar de Sils, vol saber com abordar
aquesta problemàtica i com crear cohesió ciutadana. Creu que els joves estan marxant de Sils.
Vol assabentar-se de com funciona i com està el tema d’habitatges desocupats. S’han tingut
trobades amb les entitats bancàries, suposa que la Sra. Pascual ho sabrà respondre perquè n’ha

fet una mica de seguiment. Saben que els habitatges de luxe del golf no resoldran la manca
d’immobles a Sils.
C. Taberner: En relació als estanys van llegir a la premsa que ha estat comprat o absorbit
aquesta zona de Sils per la fundació de Catalunya La Pedrera. Volen saber si La pedrera s’ha
posat en contacte amb l’equip de govern o si l’equip de govern ha fet alguna gestió.
Evidentment aquesta gent gestiona unes 20 hectàrees de les zones humides. Creu que els estanys
són la joia de la corona de Sils. Han fet algun moviment? Ara és el moment, ja que ells
gestionaran una bona part del nostre terreny més important.
A. Miralles: Les actes de la junta de govern local creu que ja es va explicar el dia de la comissió
informativa que hi ha una cosa que és la convocatòria de la junta, l’altre la data en què es fa la
reunió i l’obligació que tenen en els 10 dies després de la reunió de complir els acords.
L’administració obliga que després de fer la Junta es disposa de 10 dies per fer la gestió i les
comunicacions corresponents. Per tant, això és la prioritat. L’altre dia tal com veiem les dates
estaven dins dels termes més o menys.
Tots estan d’acord que millori la policia local. L’altra cosa és el que es pot fer, poden augmentar
la plantilla orgànica? No. Que poden fer per no augmentar la plantilla orgànica? Doncs tenir un
interí permanent. Ara es fa una borsa de treball. Ell creu que s’han de valorar totes les coses que
s’estan fent.
En relació a l’edat que es preguntava, ell creu que l’objectiu és aconseguir una borsa de treball
important per poder estirar, és a dir, si es fa una convocatòria de borsa de treball i s’apunten
poques persones, resulta que no tindríem un recurs per fer servir quan sigui necessari. Per tant,
la pregunta seria si amb aquestes condicions s’ha aconseguit l’objectiu. La resposta és que sí, en
primer lloc s’ha facilitat que el carnet que es requereix és l’A2, perquè la gent de 18 anys hi
pogués accedir. S’ha buscat una edat que no fos massa jove, s’ha buscat una idea que permetés
tenir un recurs suficient de nombre de persones apuntades i que puguin aprovar la convocatòria i
després que també serveixi per rejovenir els recursos que es puguin fer servir. Creu que en
aquest sentit s’ha encertat i el nombre de persones apuntades està al voltant de 60.
Pel tema de la participació, la diputació ha concedit les subvencions independentment del cos de
cada projecte. Ha anat repartint més o menys el mateix. Han presentat un projecte de 7900€ i
els han donat 1590€. Quan tinguin el tema iniciat, farà la reunió que li demanen per explicar
calendaris, temes, etc.
M.J. Lopez: Aclareix que es va contestar.
M. Pascual: Sobre el tema de l’habitatge que deia el Sr. Rossell, aquí a Sils no hi ha pisos de
lloguer i els pocs que hi ha són de propietaris particulars que posen els seus propis preus. Els
dos o tres que hi ha d’entitats bancàries els tenen en venda. No disposem de pisos de lloguer,
aquí ells no hi poden fer massa res. El que sí que hi ha són moltes cases, però clar, el preu d’una
casa amb un pis no hi té res a veure. Moltes d’aquestes cases de les entitats bancàries estan
ocupades o en venda. Sobre el tema dels joves, encara tenen sort que com a municipi tenen
aquests set pisos per joves que hi ha un gran avantatge envers altres municipis que no hi ha cap
pis que puguin fer això durant 5 anys. Aquest projecte que té una duració de 5 anys, es paga una
quota mínima, i a partir d’aquí, se suposa que si estàs treballant, has d’intentar fer guardiola per
poder-te pagar un pis a un altre preu sigui aquí o sigui a fora. Si no hi ha pisos, no hi podem fer
res. Està pendent de tornar a parlar amb les entitats per tornar a fer un resum de com està tot.
Quan ho tingui ja li farà saber.
A. Rossell: Al seu entendre sí que es pot intervenir en el mercat immobiliari i per això legislen a
nivell local. Els joves pateixen treballs precaris i temporals, fins a la fi dels seus temps
pràcticament. Això d’estalviar no és un concepte que pugui estar en les nostres ments.

J. Garcia: Pel tema dels Estanys, si una entitat s’ha quedat a un altre, això no canvia res, les
responsabilitats del manteniment que tenia una entitat ha passat a l’altre. El que esperen és que
aquesta nova entitat tingui més cura i compleixi els compromisos de manteniment i
sostenibilitat dels estanys. A marge d’això, qui dóna mala imatge és l’ajuntament de Sils, encara
que no hi tingui la culpa. Sí que s’han fet gestions, no aprofitant el moment sinó durant el
procés, per poder tenir uns estanys més cuidats. El Sr. Alcalde a través del Consell comarcal
està gestionant per poder tenir un tècnic uns dies perquè faci un estudi i un pla de gestió dels
estanys. Perquè tenen clara consciència que és la joia de la Corona.
C. Taberner: Celebrem que hi hagi un tècnic que ho faci.
Alcalde: Pel tema de la taula d’alcaldes. Hi havia unes xerrades tècniques pels habitatges, s’hi
van apuntar. Ell i va anar el dilluns i la Sra. Pascual, hi va anar dilluns i dimarts. La taula
d’alcaldes es feia a la diputació i les diferents ponències que es feien allà no ho deia enlloc. No
hi va anar perquè tenia altres compromisos. Som gairebé dels únics municipis que hi van
assistir. Van ser Caldes i Sils que varen instar a fer reunions polítiques i després amb entitats
bancàries. Interessats i que fem el que podem en poden estar ben segurs.
Mercè Pascual llegeix la pregunta feta al ple pel Sr A. B. per indisposició d’aquest.
1. Per quin motiu les bases per beques d’estudis han variat en la demanda de
documentació posterior a la seva entrega i fi de termini?
I l’hi respon que fa dos anys que aquests documents no han variat.
2. A part, s’entén per documentació acreditativa de les despeses efectuades en el punt 2, en
cap cas s’especifica el format.
La resposta és que en el punt numero 2 de les bases, diu “documentació acreditativa de les
despeses efectuades que com a mínim cobreixin la quantitat subvencionada pels següents
conceptes: llibres, material, equipament i activitats escolars. Tots això se suposa que és una
factura, la documentació acreditativa vol dir que amb noms i cognoms acredita que fa un
pagament i en aquest cas ha de tenir llibres, materials i això ja ho ha fet també amb anys
anteriors.
No hi ha hagut cap canvi.
3. A l’anterior només es demanaven tiquets de pagament.
Hi va haver un moment que el Sr. B. va portar una instància que no era l’adient, no sabem per
quina raó va ser. Aquella era de les antigues, on no es demanava la justificació acreditativa.
Però ell va portar els tiquets i vam dir que com hi havia hagut aquest error, ells acceptarien els
tiquets, però com que després va haver de presentar el document acreditatiu d’estar al corrent de
pagament dels centres educatius i en aquest mateix document el centre va posar l’import que era
de cada centre. Aquesta justificació ja era acreditativa.
4. Ara es demana documentació acreditativa i document acreditatiu de matrícula al comitè
escolar.
Torna a reiterar la regidora que fa dos anys que aquest document acreditatiu d’estar al corrent de
pagament dels centres educatius es demana i el Sr. B. i tothom l’ha de presentar. Vol dir que
això no és cap novetat. I després ell fa referència a la matrícula, la matricula creu que ha tingut
una confusió, perquè la matrícula és només quan són universitaris. Quan no és universitari que
és el seu cas, sempre és el document acreditatiu que està al corrent de pagament de l’escola.

A. Rossell: Considerem que són part del ple, malauradament no formem part de l’equip de
govern, o tenen sort de no formar-ne part. Per tant, tenen tot el dret a respondre la pregunta al
ple.
Ells consideren que tenen poc coneixement sobre què passa als despatxos de dalt, estan mancats
d’informació i les preguntes sempre venen filtrades. El coneixement que ells tenen els ve filtrat i
per terceres mans. Consideren que no procedeix aquest tipus de resposta a una persona que fa
una pregunta al ple i sense dret a rèplica se li recrimina i se li contesta amb un to desagradable o
que no considera que sigui oportú. Creu que si es vol donar una imatge d’ajuntament obert i
participatiu, no convida que cap ciutadà es disposi a venir als plens. Considera que això no és
transparència ni democràcia.
M. Pascual: Respon al Sr. Rossell, que no en sap res de com ha anat. Creu que en aquest
moment està dient unes paraules que s’hauria de reservar. Han parlat obertament al despatx, hi
han fet tot el possible per respondre les preguntes. En el moment que hi va haver aquest error es
va solucionar tot i es va parlar amb la persona educadament. S’ha atès com ha de ser i a partir
d’aquí, si vol el Sr. Rossell en poden parlar.
------------------

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,

