ACTA DE SESSIÓ DE PLE
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Identificació de la sessió
PLE2017/4
Caràcter :
Lloc :

ORDINÀRIA
Sala d´actes

25/05/2017
Data :
Horari : de 19:30 a 21:23 hores.

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

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

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

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

Secretari
Interventora

Absents :
Silvia Juanmiquel Font

Regidora

PDeCAT

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 30/3/2017, resultant
aprovada per unanimitat dels dotze membres presents.
--------------

2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
2.a) Informacions de l’alcaldia. Es fa lectura de Les actuacions més destacades realitzades des
de l’alcadia a través de les diferents regidories.
2.b) Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des de l’últim Ple ordinari.
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2.c) Es dóna compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
2.d) Es dóna compte de l’Informe de morositat del 1r trimestre/2017, 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.
--------------3.- ASSABENTATS
 Donar compte al ple del decret de l’Alcaldia 2017/380 (modificació grup polític
municipal CiU).
------------------

PROPOSTES
4.- Proposta aprovació definitiva PMU sector industrial T-500 PG 2016/4 General
2016/1458
FETS:
Atès que en data 14 de novembre de 2016 i registre d’entrada 3.728, la mercantil T500 Puratos,
S.A., va presentar un nou projecte de del Pla de millora urbana en sòl urbà consolidat industrial
T500 Puratos, per tal que fos tramitat fins a la seva aprovació definitiva.
Atès que en data 18 de novembre de 2017 els serveis jurídics varen emetre informe sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir en l'aprovació del Pla de Millora Urbana.
Atès que en data 18 de novembre de 2017, es va emetre per l’Arquitecte municipal informe
sobre el PMU presentat.
Atès que en data 21 de novembre de 2016 la Junta de Govern va aprovar inicialment el Pla de
Millora Urbana que afecta el sector T-500, de conformitat amb l’article 85.4 del text refós de la
Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, sotmetent-se a informació
pública pel termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació del present
anunci al Butlletí Oficial de la Província, no presentant-se cap al·legació o recurs al respecte.
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Atès que es va sol·licitar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona informe sobre les
consideracions establertes en l'article 87 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, emetent dit informe en 26 de gener de 2017, en sessió
ordinària, amb observacions.
Atès que així mateix es va procedit a notificar el referit informe a l’interessat en virtut de
l’informe dels serveis tècnics municipals per tal que aportes el projecte incorporant les
consideracions realitzades per la CTU, presentant-se el mateix posteriorment i no suposant cap
modificació substancial la incorporació de dites consideracions.
Atès que s’han obtingut els diferents informes de l’Agència Catalana de l’Aigua i de la
Secretaria General de Transporte –Dirección General de Aviación Civil, tots ells favorables,
amb consideracions a tenir en compte en el moment d’executar l’obra urbanitzadora
Atenent els informes de l’arquitecte tècnic municipal i els serveis jurídics emesos en data 15 de
maig de 2017, respecte l’aprovació definitiva del PMU sector Industrial T-500 de Sils
FONAMENTS DE DRET:
- L’article 81 i ss del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost.
- El Regalament de la llei d’urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de
juliol.
- El Pla d’ordenació urbanística municipal de Sils
- El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003 , de 28 d’abril.
- Els article 21.1.j) 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora d eles Bases del
Règim Local.

La Comissió informativa general del 18 de maig de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana del sector industrial T-500 que
desenvolupa i complementa el Pla d'Ordenació Municipal, amb les modificacions resultants dels
informes emesos.
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SEGON. Dipositar un exemplar degudament diligenciat del Pla de Millora Urbana a
l'Ajuntament i lliurar, en el termini d'un mes des de la seva aprovació, a la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Girona la documentació tècnica i administrativa completa, a l'efecte
d'informació, coordinació i arxiu, sent aquesta lliura condició per a la publicació de l'acord
d'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana.
TERCER. Publicar el present Acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, així com el
Pla de Millora Urbana, aprovat. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu
electrònica d'aquest Ajuntament.
QUART. Notificar individualment l'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana, a les
persones propietàries dels terrenys.
CINQUÈ.-. Facultar a l'Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la consecució
del present Acord.

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

5.- Delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de
companyia abandonats, perduts i ensalvatgits i de la gestió recaptatòria de les
taxes, Pg Am 2017/579
Fets:
El Ple extraordinari del 3 de juliol de 1998 va aprovar la delegació a favor del Consell
Comarcal de la Selva de la recaptació i gestió tributària de diversos ingressos de dret públic
municipals.
El Ple de la Corporació en data 28 de març de 2000 va delegar la gestió recaptatòria de
diversos ingressos de dret públic municipal al Consell Comarcal de la Selva.
La prestació del servei de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts
i/o ensalvatgits es presta pel Consell Comarcal de la Selva des de l’any 2006 mitjançant el
conveni regulador aprovat per la Junta de Govern Local del 3 de juliol de 2006.
Amb data 28 d’abril de 2017, es va estimar per l'Alcaldia convenient i adequat, per a una major
eficàcia en la gestió, delegar al Consell Comarcal de la Selva l'exercici de la competència
municipal corresponent de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia
abandonats, perduts i/o ensalvatgits, d’acord amb les condicions que resulten de la modificació
del reglament de prestació del servei i del nou conveni regulador, aprovat per aquesta entitat el 7
de febrer de 2017.

Amb data 28 d’abril de 2017 la secretaria i intervenció municipals van emetre informes referits
al procediment administratiu, la valoració del cost de l’exercici i l’existència de recursos
suficients per autoritzar aquesta delegació.
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Amb data 8 de maig de 2017, es va emetre informe pels Serveis Tècnics Municipals que
contenia la valoració del cost de l'exercici de la competència per l'entitat delegada en 12.934
euros.
En data 11 de maig de 2017 l’Alcaldia informa que és necessari que la resolució de
l’Ajuntament incorpori la delegació de la gestió recaptatòria de les taxes que es puguin meritar
per la prestació del servei.
En data 12 de maig de 2017 s’emet l’informe proposta del secretari en el que posa de manifest
la tramitació de l’expedient.
Fonaments de dret:
— L'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
— El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 Juny.
— L'article 123 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— Els articles 22.2.p) i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
— Els articles 66 i 67 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim
Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril
— L'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
− Article 7 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, en relació al disposat per l’article 106.3 de la Llei 7/85 de
2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local; Les entitats locals podran delegar en la
Comunitat autònoma o en d’altres entitats locals, dins del territori en què estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributària que la present llei els atribueix.
La Comissió informativa general del 18 de maig del 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER. Delegar al Consell Comarcal de la Selva la competència municipal de la
responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o
ensalvatgits.
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SEGON. Delegar la gestió recaptatòria de les taxes que es puguin meritar per a la prestació del
servei assenyalat en l’apartat anterior i que es deriven de l’aplicació de l’ordenança fiscal
corresponent.
TERCER. Aprovar la proposta de Conveni per a la Delegació de la responsabilitat de la
recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits, aprovat pel
Consell Comarcal de la Selva el 7 de febrer de 2017 i en el que s’indica expressament els
aspectes en els quals ve a consistir la delegació.
QUART. L'Ajuntament de Sils transferirà a l'Entitat delegada Consell Comarcal de la Selva
l'import que resulti en aplicació del Conveni pels serveis efectivament prestats i que aniran amb
càrrec de la partida 2017 14 311 46500 del present exercici pressupostari, a fi d’atendre a la
despesa que pugui derivar-se de la competència delegada i com a conseqüència del seu exercici,
ja que s’ha constatat que aquesta no posa en risc la sostenibilitat financera de l’Ajuntament.
CINQUÈ. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva i un cop acceptada la
delegació es publicarà el contingut d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província per al seu
coneixement general.
SISÈ. Facultar a l'Alcaldia per a la signatura de quanta documentació sigui necessària per a
l'execució del present acord.
SETÈ. Traslladar certificació del present acord al Consell Comarcal de la Selva perquè en
prengueu coneixement i efectes, especialment, per a la seva acceptació.

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

6.-Cessió documentació relatiu a les activitats i gestio de la Laguna , Pg Am 2017
/615
Fets:
En data 05/05/2017 i amb Registre General d'Entrada 2017 Joan Bosch Roca presenta un acord
signat per ell mateix, juntament amb Francesc Bosch Roca, Josep Soliva Gispert i J.
S. (tècnic de cultura municipal i autor d’aquest informe).
Per mitjà de l’esmentat document s’acorda sol·licitar a l’Ajuntament de Sils que accepti la
donació d’un fons documental propietat de l’Associació Recreativa i Cultural la Laguna i que
fins ara estava en legítima possessió dels donants Joan i Francesc Bosch Roca. S’acorda que
aquesta donació tingui per destí l’Arxiu Municipal de Sils i que sigui acceptada per un acord del
Ple Municipal.
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L’Arxiu Municipal de Sils és un equipament de l’Ajuntament que té, entre d’altres objectius, la
salvaguarda i difusió del patrimoni documental del municipi de Sils. Com a part d’aquesta tasca
manté un intens contacte amb les associacions del poble de Sils.
En el marc de la col·laboració establerta amb l’Associació Cultural i Recreativa la Laguna per a
la realització d’una l’exposició commemorativa referent al 70è aniversari de l’associació, el
secretari de l’associació, el senyor Josep Soliva i Gispert, va posar en coneixement de l’arxiver
la troballa d’un volum important de documents referents al desenvolupament de les activitats de
l’associació entre els anys 1946 i 1980 i que estaven en possessió legítima dels germans Joan i
Francesc Bosch Roca.
Atès que l’Arxiu Municipal ja conserva un fons documental generat per l’Associació
Recreativa i Cultural la Laguna.
Atès l’interès dels senyors Joan i Francesc Bosch Roca per facilitar la conservació i la difusió
d’aquest fons a través de l’Arxiu Municipal de Sils mitjançant una donació pura a l’arxiu sense
cap altra compensació que la posada a disposició del públic del fons documental.
Atès les facilitats proporcionades per l’Associació Recreativa i Cultural la Laguna per tal que
aquest fons es preservi a l’Arxiu Municipal.
Atès que implicació històrica de l’Associació Recreativa i Cultural la Laguna en l’organització
de la Festa Major de Sils i un ampli ventall de festes i actes populars dota d’un gran interès
històric i social la documentació retrobada pels senyors Joan i Francesc Bosch Roca.

Fonaments de dret:
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refos de la llei municipal i del regim local de
Catalunya.
Articles 31 i 32 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/88 de 17
d’octubre.
La Comissió informativa general del 18 de maig del 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Acceptar la donació de fons documental històric efectuada per Joan Bosch Roca, a
favor de l’Arxiu Històric de Sils.
Segon.- Dipositar el fons documental històric rebut a l’Arxiu municipal de Sils, als efectes de la
seva deguda conservació o de servir de fons per a la investigació.
Tercer.- Mostrar l’agraïment a la família Bosch Roca i a l’Associació Recreativa i Cultural la
Laguna pel seu compromís mostrat amb la salvaguarda i difusió del patrimoni documental del
municipi de Sils.

Quart.- Donar comunicació del present acord a la família Bosch Roca, a l’Associació
Recreativa i Cultural La Laguna i a l’Arxiver municipal.

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

7.- Moció d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA referent a la reinversió
del superàvit a l'administració local per a la millora dels serveis públics i l'execució
d'inversions prioritàries, Pg Am 2017/655
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera va suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels seus
recursos. D’una banda l’estabilitat pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i
despeses no financers, va suposar una forta restricció en els primers anys de consolidació dels
comptes municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament d’interessos i deute
públic, derivada d’una modificació de la Constitució que posava els interessos dels bancs per
davant de l’interès públic. Finalment, una vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la
reducció de l’endeutament, els ajuntament es troben amb la restricció de la regla de la despesa
que limita l’increment dels pressupostos municipals al creixement de l’economia en termes de
PIB, malgrat que la pròpia evolució de l’economia ha provocat un increment d’ingressos que
podrien ser retornats a la ciutadania.
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta norma
com una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement econòmic per utilitzarlos en etapes de recessió, entenem que la recuperació macroeconòmica en termes de PIB no s’ha
vist reflectida a les economies domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem
de seguir aportant recursos per donar resposta a les nombroses necessitats socials existents, així
com a la implementació de polítiques de foment de l’ocupació i l’activitat econòmica.
D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense
considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells d’administració,
resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats autònomes i amb els
municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de la
regla de la despesa provoca que acumulin superàvits estructurals que després serveixen per
compensar l’incompliment dels objectius de dèficit del propi Estat espanyol.
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius acumulant
superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé tenir-los aturats als
bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals va ser 7.083 milions d’euros, un
0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc darrers exercicis és gairebé de 26.000
milions.
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El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell de Ministres,
no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, conservant només el
petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb l’agreujant que no serà d’aplicació
fins que no s’aprovi de manera definitiva el pressupost, previsiblement al mes de juny.
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat pressupostària per
evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que aquestes normes han de ser
proporcionades i coherents amb la situació econòmica de cada ajuntament. En aquest
sentit, reivindiquem que els ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria
d’endeutament i tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus
superàvits i posar-los a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials,
promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme aquelles inversions necessàries per al
municipi.
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 milions
d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits.
Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu volum
d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero.
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora canvis en la
destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per a destinar a inversions
financerament sostenibles es veurà molt condicionat per l’endarreriment en l’aprovació
definitiva dels pressupostos de l’Estat.
La Comissió informativa general del 18 de maig de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORDS
Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments puguin
reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del pressupost 2016 i
que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni
l’estabilitat pressupostària.
Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio d’endeutament
inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de tresoreria per a l’execució
d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en els càlculs per al compliment de la
regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, computant només la previsió de despesa
estructural que pugui comportar la inversió.
Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma de
millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les finances
municipals.
Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies.

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

8.- Moció de CiU d'adhesió al pacte nacional pel referèndum, Pg Am 2017/663
-Amb el consens de tots els grups municipals s’introdueix una es mena, el punt
número quatre, del dictamen de la Comissió infor mativa general de data 18 de
mai g de 2017, amb el contingut que a continuació es detalla:
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes
de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué,
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme
Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui,
Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història,
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el
reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una
gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir
el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i
ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a
favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès
com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne
de nous o per agreujar els existents.

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
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Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin
per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement
i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum
La Comissió informativa general del 18 de maig de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
1.

Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

2.

Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

3.
Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4.
Es faran actes convidant a què associacions, entitats i agents econòmics s’afegeixen al
Pacte Nacional del Referèndum que es promourà des de l’Ajuntament.
5.
Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord.
------------------
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9.- Moció de CiU d'utilització de la pista coberta, Pg Am 2017/664
Atès que la realització d’equipaments municipals comporta una adequada gestió i utilització per
assolir el seu màxim aprofitament en benefici de la població.
Atès que és d’interès general la promoció de la pràctica esportiva.
Atès que aquesta no ha de practicar-se en llocs no habilitats als efectes ni provocar molèsties a
tercers.
Havent-se constatat que la pista coberta situada en la zona esportiva de la Barceloneta està
infrautilitzada, especialment els caps de setmana de gaire bé tot l’any i que per contra, hi ha
grups de joves jugant a la pilota en carrers i places.

La Comissió informativa general del 18 de maig de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Que s’estudiï la possibilitat d’obrir al públic la pista coberta situada a la zona esportiva de la
Barceloneta quan no hi hagi activitats programades, en especial els caps de setmana, entre les 9
h del matí i les 8 h del vespre.

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

10.- Moció de CiU de regularització dels serveis línies aèries tram vorera del C.
Major, Pg Am 2017/666
Atès que en el tram de vorera del carrer Major, entre els número 9 a 19 existeixen tres postes de
fusta que suporten un cablejat elèctric,
Atès que en la resta de carrer el cablejat o bé va per la façana dels edificis o bé va soterrat o amb
postes de fusta –però que no impedeixen la normal circulació-.
Atès que la instal·lació es va modificar i emplaçar parcialment sobre els referits postes per tal de
facilitar les obres d’enderroc de l’antiga edificació i nova construcció dels actuals edificis.

Havent comprovat que els referits postes dificulten la normal circulació per la vorera i un d’ells
fins i tot entorpeix el pas d’una cadira de rodes
Considerant que per a l’atorgament de les corresponents llicències d’obres es devia dipositar
fiança per garantir, entre d’altres, la reposició de la via pública al seu estat inicial abans de
l’inici de les obres
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Atesa la importància de l’obligat compliment dels condicionants de la llicència, per part de
tothom, bé siguin persones físiques o jurídiques.
Donat que aquest grup municipal en el ple ordinari de 24 de novembre de 2016 i el ple ordinari
de 26 de gener de 2017, en l’apartat de precs i preguntes va posar en coneixement del plenari la
presumpta irregularitat, i que ha data d’avui no s’ha executat cap acció per resoldre l’incident,

La Comissió informativa general del 18 de maig de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER: Que es comprovi en els corresponents expedients d’obres els motius pels quals
encara els postes provisionals romanen encara instal·lats.
SEGON: Que es faci ús de les corresponents fiances a fi de regularitzar la instal·lació a efectes
de poder resoldre-ho sense que repercuteixi econòmicament als vilatans de Sils.

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

11.- Moció de Capgirem Sils-CUP PA sobre la creació d'espais de trobada al
carrer, Pg Am 2017/669
Sils disposa de zones públiques i indrets com places o zones verdes. Considerem que aquests
s’han de potenciar des de l’administració. Cal aprofitar l’entorn i el clima, aquests afavoreixen
la vida al carrer, per aquest motiu proposem que es potenciïn aquests espais tant en la seva
forma com en el seu mobiliari. Al nostre entendre la potenciació de la vida en comunitat passa
per la creació de més llocs de trobada.
La Comissió informativa general del 18 de maig de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :

Instar al govern municipal a:
Estudi dels tècnics municipals sobre la viabilitat i possible adequació d’espais de
trobada en espais municipals ja existents. (Places, zona d’acampada, zones verdes...)
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Cerca de mobiliari urbà que fomenti les activitats al carrer. Exemple: Elements
esportius com taules de Tennis Taula, xarxes de voleibol o elements de lleure com taules i bancs
(format de conversa) o zona de pícnic.
-

Proposta d’equipar aquests espais amb zones d’estacionament de bicicletes.

Estudi per l’habilitació de zones verdes amb gespa (artificial o natural) amb accés als
ciutadans.
-

Creació d’una comissió d’estudi i propostes per estudiar les propostes dels tècnics.

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

12.- PREGS I PREGUNTES

------------------

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,

