ACTA DE SESSIÓ DE PLE

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

Identificació de la sessió
PLE 2017/6
Caràcter :
Lloc :

ORDINÀRIA
Sala d´actes

27/07/2017
Data :
Horari : De 19:30 a 21:15 hores.

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

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

Absents :
Alberto Miralles Güell

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

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

Secretari
Interventora

Tinent d’alcalde

ICV-EUiA-E

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1. ACTA
Es sotmet a votació els esborranys de les actes de les sessions anteriors, així com les vídeoactes, dels dies 25/05/2017 i 3/7/2017, resultant aprovades per unanimitat dels dotze membres
presents.

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

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

Assistència i participació a l’Assemblea General de King Park.
Assistència i participació al Consell d’Alcaldes.
Reunió amb el tècnic del Consell Comarcal de la Selva i Regidora de Riudarenes de
Serveis Socials per mancomunar el servei dels SIAD i portar aquest servei al nostre
municipi.
Assistència i participació de la taula rodona a la jornada de servei comunitari a l’Institut
Milà i Fontanals de Barcelona convocada pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat per explicar el projecte “Junts fem deures”.
Assistència i participació a la cerimònia de graduació dels alumnes de Batxillerat a
l’Institut de Vidreres.
Assistència i participació a la cerimònia de graduació dels alumnes de l’Institut de Sils.
Assistència i participació als Consells Escolars de l’Escola Jacint Verdaguer, Estanys i
Llar d’Infants
Trobada amb el col·lectiu Rimavisi per a valorar el projecte del carril bici redactat per
la Diputació de Girona.
Reunió amb els veïns de Vallcanera i Les Comes per a tractar diferents temes.
Coordinació i col·laboració de la 2a edició de l’Ironkids i la 1a Triatló infantil de Sils.
Coordinació del 1r Concurs de Sardanes al municipi.
Reunió al Consell Comarcal per a tractar les àrees perimetrals.
Reunió per la presentació de la memòria any 2016 d’actuacions sobre els camins de la
Comarca.
Reunió al Consell Comarcal per a tractar el tema del projecte Vescomtat.

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

70è aniversari de La Laguna.
Entrega de premis al 1r Concurs de Sardanes.
Inauguració noves dependències municipals de l’Ajuntament de Caldes.
La cloenda d’apadrinar un avi amb els joves, coordinadora del projecte de Càritas i la
Presidenta a la Residència de gent gran de Sils.
A la Residència de gent gran de Sils a l’entrega d’una medalla centenària.
A l’acte de constitució del CdJ de Sils a la Sala de plens municipal.
A la cloenda del PDC i de teatre jove al Centre Cívic de Sils.
A la cloenda dels programes Integrals de Gentis al Centre Cívic de Sils.
La Laguna a la projecció de “Som Estanys” audiovisual de l’escola d’Art Centre de
Dansa de Sta. Coloma de Farners on hi participen joves de Sils.
Sopar gastronòmic de Sils.
Diada de St. Jaume promoguda per la Llar d’Avis.
Sopar de germanor de Mallorquines.
Entrega de premis al I Torneig d’estiu organitzat pel CF Sils.
Entrega de medalles a la 2a edició de l’Ironkids i 1a Triatló infantil de Sils.

•

Entrega de copes d’una de les categories al Torneig de pàdel organitzat pels Makis.
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La resta d’actuacions comprenen gestions ordinàries corresponents a les diferents regidories i
que atenen al calendari anual d’actuacions: com gestió Centre Informació dels estanys,
elaboració programació d’estiu, reunions amb els equips tècnics, equips docents i cos de
seguretat.

--------------3.- ASSABENTATS
 Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des de l’últim Ple ordinari.



Decret de l’alcaldia 2017/412 referent al nomenament de funcionària interina,
administrativa administració general.
Decret de l’alcaldia 2017/441 referent al nomenament de funcionaris interins, agents de
la policia local.

 Es dóna compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari.
 Es dóna compte de l’Informe de morositat del 2n 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.
 Es dóna compte de l’estat d’execució d’ingressos i despeses del 2n trimestre/2017
------------------

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

4.- Aprovació inicial projecte "Millora dels paviments de parcs municipals". Exp.
20171381
Fets:
Vist que amb data 14 de juliol de 2017 per la Regidoria d’Obres i serveis, festes i lleure, es
planteja la necessitat de realitzar obres consistents en la millora dels paviments de l’àmbit de joc
infantil dels parcs municipals, a causa de la necessitat d’esmenar diverses problemàtiques
relacionades amb la pavimentació actual i millora la gestió de les zones, que es pot qualificar
com obres de manteniment i millora.
Vist que amb data 14 de juliol de 2017 es va emetre 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’Arquitecte ha emès informe de supervisió del Projecte.
Fonaments de dret:

Article 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 de les administracions públiques.
Els articles 121 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre.
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Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra Pública.

La Comissió informativa general del 20 de juliol de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d'obres de Millora dels paviments dels parcs
municipals.
Segon.- Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

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

5.- Aprovació inicial projecte "Adequació planta baixa a nou casal d'avis". Exp.
2017/520
Fets:
Vist que amb data 10 de març de 2017 per la Regidoria de Joventut, serveis socials, polítiques
d’igualtat i salut, plantejala necessitat de realitzar obres en l’adequació del nou casal d’avis, a
causa de la necessitat de disposar d’un nou local pels avis que presti de forma més adequada els
serveis municipals que tenen encomanats, que es pot qualificar com obres de reforma.
Vist que amb data 20 d’abril de 2017 es va emetre 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’Arquitecte ha emès informe de supervisió del Projecte.

Fonaments de dret:
Article 22de la Llei 7/85 de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.
Els articles 121 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre.
Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra Pública.
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La Comissió informativa general del 20 de juliol de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d'obres d’Adequació del nou casal dels avis.
Segon.- Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

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

6.- Aprovació Pla intern d’igualtat de gènere, Pg Am 2017/1414
Fets:
El ple de l’ajuntament de Sils en data 29 de setembre de 2016 va aprovar inicialment el
‘’Protocol d’actuació en matèria d’assetjament de l’Ajuntament de Sils’’, publicant-se
definitivament en el butlletí oficial de la província núm.21 el 31 de gener de 2017.
El 21 de novembre de 2016 la Junta de Govern Local acorda la contractació de l’elaboració del
pla intern d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Sils.
Els ens locals han de ser institucions exemplars i tenen el repte d’assolir una igualtat real i
efectiva en les seves polítiques de gestió interna i en la seva cultura institucional, una
oportunitat per tal d’elaborar i implementar Plans Interns d’Igualtat, donant compliment a la
normativa de la Llei 17/2015 establerta per les administracions públiques catalanes.

Les formes de discriminació envers les dones són presents, fins i tot als ens locals, tot i
l’aparent estabilitat de treball i de les condicions laborals i retributives que hi trobem.
Les anàlisis més acurades ens mostren sovint unes discriminacions indirectes que situen
les dones en categories més baixes, els homes en els llocs de direcció i presa de decisió,
trobem dones que exerceixen la seva professió en departaments de l’administració
relacionats amb la cura de les persones i continuen assumint encara la major part dels
treballs de cura que sorgeixen de l’organització de la vida quotidiana, fet que
repercuteix en la seva carrera professional i aguditza les dificultats d’equilibrar la vida
personal i professional.

Aquest Pla Intern d‘Igualtat pretén dotar a l’Ajuntament de Sils d’una eina i d’un recurs per
desenvolupar i establir com a prioritàries, unes accions dirigides a promoure la igualtat de dones
i homes en tots els àmbits de l’organització municipal.
Fonaments de dret:
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-El Text Refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per reial decret legislatiu
5/2015 de 30 d’octubre, disposició addicional setena:
“Disposició addicional setena. Plans d’Igualtat
1. Les administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i
d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’aportar mesures dirigides a
evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.
2. Sense perjudici del què disposa l’apartat anterior, les administracions públiques han
d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de
condicions de treball del personal funcionari que sigui aplicable, en els termes que s’hi
prevegin.”
Article 16 del reglament del FEDER recull que els estats membres prendran les mesures
necessàries per promoure la igualtat entre homes i dones
En aquest aspecte, les darreres auditories de FEDER que s’han portat a terme en municipis,
interpretant l’article 16 del reglament, exigeixen el compliment de la disposició addicional
vuitena de l’EBEP, per la qual qualsevol ens beneficiari d’un ajut de FEDER ha de disposar de
l’esmentat pla d’igualtat degudament aprovat. També s’ha exigit la presentació del document en
les darreres convocatòries realitzades.
Per últim, cal tenir en compte la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i
homes. Aquesta llei del Parlament de Catalunya, introdueix al seu preàmbul mecanismes per la
transversalitat de gènere, estratègies per garantir el dret d’igualtat efectiva de dones i homes per
mitjà de les polítiques de contractació pública, les subvencions, els ajuts, les beques, les
llicències administratives i el nomenament paritari en els òrgans de presa de decisions.
Incorpora també la perspectiva intersectorial per atendre a la discriminació múltiple.
- Article 52 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya del Reial Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La Comissió informativa general del 20 de juliol de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Sils.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies i concedir audiència als
interessats durant el mateix termini, perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini
d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, esdevindrà aprovat definitivament sense cap
tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com i disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

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

7.- Bases particulars del procés d'adjudicació en règim de lloguer dels habitatges
de l'Ajuntament de Sils situats al carrer Girona, 1. PG 2017/889 General
2017/1314
Fets:
En data de 25 de juliol de 2006 el Ple de la Corporació va aprovar el projecte Rehabilitació dels
pisos dels mestres com a habitatges de lloguer per a joves d’aquesta població i va sol·licitar la
qualificació provisional d’habitatges amb protecció oficial i els ajuts a la promoció d’habitatges
per destinar-los a arrendament de renda bàsica a la Direcció General d’Habitatge del
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
En data de 18 de desembre de 2008 la Direcció General de Promoció de l’Habitatge del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va atorgar la
qualificació definitiva d’habitatge amb protecció oficial de l’immoble situat al carrer Girona, 1
del nostre municipi.
En data de 25 de juliol de 2013 el Ple de la Corporació va aprovar les Bases particulars del
procés d’adjudicació en règim de lloguer dels habitatges de l’Ajuntament de Sils situats al carrer
Girona 1.
Atès que un dels habitatges ha quedat desocupat i que la llista d’espera que es va generar també
es va esgotar és necessari iniciar un nou procés d’adjudicació.
Fonaments de dret:
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans al servei públics.
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
- Decret 75/2014, de 24 de maig, del pla per al dret a l’habitatge.

- Llei 4/2013, de 5 de juny de 2013,
lloguer d'habitatges.

de mesures de flexibilització i foment del mercat del

- Article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
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La Comissió informativa general del 20 de juliol de 2017 va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar les Bases particulars del procés d’adjudicació en règim de lloguer dels
habitatges de l’Ajuntament de Sils situats al carrer Girona, 1.
Segon. Publicar les Bases a la web de l’Ajuntament de Sils i al Butlletí Oficial de la Província
de Girona per un termini de 20 dies. Transcorregut aquest termini sense al·legacions es
consideraran definitivament aprovades.

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

8.- Aprovació modificació pressupostària expedient 2/2017 amb càrrec a una part
de romanent de tresoreria de l'exercici 2016 - Expedient llibre: 2017/755 General:
2017/1113
Fets :
- Providència de l’Alcaldia de data 8 de juny de 2017 proposant la concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de
l’exercici 2016.
- Memòria de l’Alcaldia de data 12 de juliol de 2017 detallant la creació i modificació de
partides.
- Informe de Secretaria de data 13 de juliol de 2017 sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
- Informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària de data 13 de juliol de 2017.
- En data 14 de juliol de 2017 s’emet informe de la interventora que informa
favorablement.
Fonaments de dret :
-

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

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

-

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

-

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

-

El reglament de la Unió europea nº 549/2013 del Parlament europeu i del Consell, de
21 de maig de 2013 relatiu al sistema europeu de comptes nacionals i regionals de la
Unió Europea (SEC-10).

-

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

-

L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, pel que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008,
de 3 de desembre, pel que s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals.

-

L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera.

-

L’article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

-

Capítol III de les Bases del Pressupost per a 2017.

La Comissió informativa general del 20 de juliol de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 2/2017, en la
modalitat de crèdit extraordinari, suplements de crèdit i baixa de crèdits amb càrrec al romanent
de tresoreria de l’exercici 2016, d’acord amb el següent detall:

Baixa per transferència
Aplicació
pressupostària

2017 15 165 61900

Descripció

Millores i adeq. inst. mpals
enllumenat exterior
TOTAL

Consignació
inicial

Baixa per
anul·lació

Total

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària

2017 01 221 12700

Descripció

Contribucions a plans i fons de
pensions personal funcionari

Consignació
inicial

0,00

Crèdit
extraordinari

10.700,00

Total

10.700,00

2017 01 221 13700
2017 07 334 46500
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2017 07 432 46501

2017 15 171 60901
2017 15 171 60902
2017 15 1722 60901
2017 13 338 62500
2017 15 165 76100

2017 15 165 61900

Contribucions a plans i fons de
pensions personal laboral
T.C.: C.Comarcal – Orquestra
Jove
T.C.: Conveni amb
C.Comarcal producte turístic
Vescomtat de Cabrera
Adequació i millora parcs
Construcció escala Plaça de
l’Euro
Passallís Sèquia connexió
torrent Torderola
Mobiliari Casal d’Avis
Transferència de Capital:
Diputació Millores i adequació
instal·lacions municipals
enllumenat exterior
TOTAL DESPESES
Baixa per transferència
entre partides
T O T A L S DESPESES

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00
0

399.396,91
8.621,25

399.396,91
8.621,25

0,00

9.060,48

9.060,48

0,00
0,00

8.532,54
316.020,98

8.532,54
316.020,98

0,00

766.132,16
50.000,00

766.132,16
50.000,00

0,00

716.132,16

716.132,16

Suplements de crèdits en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària

2017 01 151 12000
2017 01 920 12000
2017 15 1533 12000
2017 01 920 12001
2017 12 330 12001
2017 15 1533 12001
2017 01 151 12003
2017 01 920 12003
2017 15 1533 12003
2017 01 151 12004
2017 01 920 12004
2017 10 132 12004
2017 10 132 12005
2017 01 151 12006
2017 01 920 12006
2017 10 132 12006
2017 12 330 12006
2017 15 1533 12006
2017 01 151 12100
2017 01 920 12100
2017 10 132 12100
2017 12 330 12100

Descripció

Sous del grup A1
Sous del grup A1
Sous del grup A1
Retribucions bàsiques A2
Retribucions bàsiques A2
Sous grup A2
Sous del grup C1
Retribucions bàsiques C1
Sous del grup C1
Sous del grup C2
Retribucions bàsiques C2
Sous del grup C2
Sous del grup E
Triennis
Triennis
Triennis
Triennis
Triennis
Complement de destí
Complement de destí
Complement de destí
Complement de destí

Consignació
inicial

9.092,14
14.824,22
14.824,22
21.723,84
13.035,60
13.035,60
1.521,36
31.472,82
1.710,36
8.462,46
25.387,38
79.870,56
7.755,44
3.766,92
18.509,79
11.927,81
945,32
1.417,98
10.003,42
53.636,52
46.749,22
7.209,16

Suplement
de crèdit

90,92
148,24
148,24
217,24
130,36
130,36
15,21
314,73
17,10
84,62
253,87
798,71
77,55
37,67
185,10
119,28
9,45
14,18
100,03
536,37
467,49
72,09

Total

9.183,06
14.972,46
14.972,46
21.941,08
13.165,96
13.165,96
1.536,57
31.787,55
1.727,46
8.547,08
25.641,25
80.669,27
7.832,99
3.804,59
18.694,89
12.047,09
954,77
1.432,16
10.103,45
54.172,89
47.216,71
7.281,25
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2017 15 1533 12100
2017 01 151 12101
2017 01 920 13101
2017 10 132 12101
2017 12 330 12101
2017 15 1533 12101
2017 03 341 13000
2017 04 323 13000
2017 07 3321 13000
2017 07 334 13000
2017 13 231 13000
2017 15 1533 13000
2017 03 341 13002
2017 04 323 13002
2017 07 3321 13002
2017 07 334 13002
2017 13 231 13002
2017 15 1533 13002
2017 15 241 13100
2017 15 165 21000
2017 07 326 21200
2017 03 342 21203
2017 03 342 22799
2017 14 311 46500
2017 16 338 48000

2017 03 341 48000
2017 05 1531 60900
2017 13 338 61900
2017 15 1532 61901
2017 01 920 62300
2017 01 920 62500
2017 02 920 64000

Complement de destí
Complement específic
Complement específic
Complement específic
Complement específic
Complement específic
Retribucions bàsiques
Retribucions bàsiques
Retribucions bàsiques
Retribucions bàsiques
Retribucions bàsiques
Retribucions bàsiques
Altres remuneracions
Altres remuneracions
Altres remuneracions
Altres remuneracions
Altres remuneracions
Altres remuneracions
Retribucions personal laboral
temporal
Enllumenat
R.M.C.: Centre Cívic
R.M.C.: Camp de futbol
TRAE.: Pavelló
T.C.: C.Comarcal - Recollida
d’animals
Transf. Associacions
culturals i socials:
Associació comerciants de
Sils (1.250,00 + AMPA CEE
Palau 500,00)
Transferències a entitats
esportives – Club Futbol Sils
Carril bici
Adequació nou Casal d’Avis
Pavimentació places i vies
públiques
Maquinària, instal·lacions i
utillatge
Mobiliari i estris
Redacció de projectes
TOTAL DESPESES
T O T A L S DESPESES

15.451,66
24.834,43
142.378,95
111.894,89
8.763,05
43.116,52
10.990,26
81.715,62
13.035,60
9.094,41
8.968,02
72.583,95
12.705,07
82.287,78
3.541,44
15.419,40
7.815,43
147.764,72
34.000,00

154,52
248,34
1.423,79
1.118,95
87,63
431,17
109,90
817,16
130,36
90,94
89,68
725,84
127,05
822,88
35,41
154,19
78,15
1.477,65
340,00

15.606,18
25.082,77
143.802,74
113.013,84
8.850,68
43.547,69
11.100,16
82.532,78
13.165,96
9.185,35
9.057,70
73.309,79
12.832,12
83.110,66
3.576,85
15.573,59
7.893,58
149.242,37
34.340,00

9.000,00
11.000,00
7.000,00
33.000,00
6.234,00

20.000,00
6.000,00
15.000,00
11.000,00
6.700,00

29.000,00
17.000,00
22.000,00
44.000,00
12.934,00

159.570,00

1.750,00

161.320,00

35.945,00

2.000,00

37.945,00

26.144,99
65.238,00
18.087,27

11.695,78
30.192,99
1.647,74

37.840,77
95.430,99
19.735,01

12.000,00

10.000,00

22.000,00

10.263.38
8.356,00
1.645.081,98
1.645.081,98

5.000,00
7.488,00
140.906,93
857.039,09

15.263,38
15.844,00
1.785.988,91
2.502.121,07

2. FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb càrrec a una part del romanent líquid de tresoreria resultant
de la liquidació de l’exercici 2016.
Aplicació pressupostària
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2017 02 87000

Descripció

Euros

Romanent de tresoreria per a despeses
generals
TOTAL INGRESSOS

857.039,09
857.039,09

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les.
Tercer.- Aquesta modificació pressupostària, definitivament aprovada, es publicarà en el
butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació.
Quart.- Trametre una còpia de l’expedient al Departament de la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d’Hisenda.

Votació :
Per sis vots a favor d’ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, dos abstencions de CAPGIREM
SILS-CUP-PA, i quatre vots en contra del PDeCAT, s’aprova aquest acord.
------------------

MOCIONS:
9.- Moció de CiU de regularització del mercat setmanal, Pg Am 2017/667
El mercat setmanal de Sils habitualment està ubicat al c/ Argimont des de l’encreuament del
c/Lluis Barceló fins a l’encreuament del c/ 11 de setembre i al c/ Joan Maragall des de
l’encreuament del c/ Argimont fins pràcticament l’ Avgda. Barceloneta. Aquest fet comporta
travessar el carrer Jacint Verdaguer sense que el transit quedi interromput i conseqüentment
permeten la circulació de tot tipus de vehicles. Això pressuposa un risc d’accidents i un
incompliment de la seguretat vial.
A l’últim Ple ordinari del 30 de març, aquest grup municipal en l’apartat de precs i preguntes va
plantejar i va fer observar aquesta irregularitat, situació de risc i manca de seguretat.
Atesa la situació de risc generada i el no compliment de la normativa en matèria de seguretat
vial.

Donat que la plaça Canigó disposa en el seu interior d’una zona pavimentada a on si poden
ubicar les parades de fruita i verdura del mercat setmanal, proposem al ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
La Comissió informativa general del 20 de juliol de 2017 va dictaminar favorablement.
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER: No permetre la utilització del tram del carrer Joan Maragall, entre el carrer Mn
Jacint Verdaguer i l’Avda. Barceloneta com a espai de mercat.
SEGON: La realització d’un estudi que replantegi la reubicació de les parades del mercat, fent
ús de l’interior de la plaça Canigó, evitant així, que per recórrer tot el mercat no calgui travessar
el carrer Jacint Verdaguer.

Votació :
Sis vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, i sis vots en contra d’ERC-AM
i IDS-MES-IdSELVA.

Es repeteix la votació, donant el mateix resultat.
Aquest acord resta rebutjat amb el vot de qualitat de l’Alcalde.
------------------

10.- Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya, Pg
Am 2017/674
Fets:
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb els
canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació de les persones
que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la
societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la
millora de la qualitat de vida de les persones.
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà de ser
instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració més intel·ligent que
doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert, transparència, gestió
intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que impacten transversalment en
l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics.
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es fonamenta en
l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions electròniques que han de
prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant el
desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al
servei de les Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses.

Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel conjunt
de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya, les
quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i FMC van signar,
amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital.
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Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i els actors
socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació:
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions
electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, la ciutadania i
les empreses de Catalunya.
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de tecnologies
digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració
més oberta, àgil, senzilla i eficaç.
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot
integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses per fer
de Catalunya un Smart Region de referència internacional.
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de
la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la importància de
la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per donar resposta a la
demanda de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.

La Comissió informativa general del 20 de juliol de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 d’octubre
de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de
Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació Catalana de Municipis,
la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions
necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius d'aquest Pacte.
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya.

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

---------------
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11.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA: adhesió pacte per la reforma horària.
Exp. 2017/1365
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris fabrils,
agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i l’impacte
de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del sector dels
serveis, i també, sovint, de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de
realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta
situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en
l’augment de riscos psico-socials de les persones treballadores, la persistència de la divisió
sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut
derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de
temps familiar i personal per al lleure, la cultura i l’activisme social i en una disminució del
benestar de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels quals
disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa la
desorganització horària actual, incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A
gairebé tot Europa, l’horari laboral és de 8-9 h. a 17-18 h., parant un màxim d’una hora per
dinar a meitat de la jornada. A l’estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la
població treballadora s’aturi dues hores per dinar -a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la
jornada laboral s’allargui fins a les 19 h. o les 20 h. del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc
compactada provoca sopar a partir de les 21 h. en el millor dels casos, dificulta el temps de cura
d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i
gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time
televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva, se solapa el temps
personal i el temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té
l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia
o Grècia se sopa a les 19-20 h. del vespre.
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts
amb l’era industrial per uns altres d’adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat, productivitat
i participació de la ciutadania. Diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les
Condicions de Vida i de Treball (Eurofound), amb dades d’Eurostat, mostren que estan
avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al
nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera
més àmplia en un context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos
escassos, però sobretot, en què cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una
compulsió productivista i 38 | Els municipis, motor de la Reforma Horària consumista. L’ordre
horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits.
Establir un horari racional generalitzat hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials
i econòmics, públics i privats, sense perjudici que es reconeguin després determinades
situacions de flexibilització horària, i per tant excepcions a les normes generals, per atendre
determinades situacions personals o de determinats col·lectius.
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En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma Horària, reconeguda
pel Govern de la Generalitat de Catalunya com la plataforma interlocutora en aquesta qüestió.
L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i
la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que
s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més
complexitat social i augment progressiu de les desigualtats.
La Comissió informativa general del 20 de juliol de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Sils s’adhereixi als futurs processos de participació de la
reforma horària que s’impulsaran des de la Generalitat de Catalunya i la Iniciativa per la
Reforma Horària amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte i donar l’oportunitat als
ciutadans d’expressar la seva opinió sobre com fer efectiva aquesta adaptació dels horaris
actuals al format europeu.
SEGON.- Que l’Ajuntament de Sils organitzi, impulsi i/o doni suport a les diverses accions per
fer realitat el procés participatiu mitjançant debats, conferències, col·loquis i/o xerrades obertes
a tota la ciutadania, així com a les proves pilot que es puguin impulsar en el marc de la reforma
horària.
TERCER.- Que l’Ajuntament de Sils informi de forma periòdica a tots els grups municipals de
les actuacions realitzades en relació a la reforma horària.
QUART.- Iniciar una campanya des de l’Ajuntament de Sils de difusió entre els silencs i
silenques, perquè siguin partícips i coneixedors d’aquest procés.
CINQUÈ.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i a
la Iniciativa per la Reforma Horària.

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

12.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA: taula rodona d'entitats. Exp. 2017/1366
El municipi de Sils disposa d’un ampli teixit associatiu del qual, creiem, no se’n acaba de treure
profit. El nostre municipi disposa de nombroses entitats tant de caire veïnal, cultural, esportiu,
etc., que treballen dia a dia per fer del nostre municipi, un municipi més ric. Tot i gaudir
d’aquesta teixit associacionista, la Vila de Sils continua tenint dificultats a l’hora de traslladar
les demandes i problemàtiques a l’administració. És necessari, doncs, una millor coordinació
entre les entitats i, per sobre de tot, una relació més directa entre l’Ajuntament i els barris.

Creiem, doncs, que cal impulsar un punt de trobada on les diferents entitats de cada barri i
l’administració local posin en comú els problemes que les associacions i entitats detecten en el
seu entorn dia a dia. És per això que considerem necessària que l’Ajuntament de Sils impulsi la
creació d’una Taula rodona d’Entitats al municipi.
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Les associacions de veïns i les entitats dels barris i del municipi són un canal molt important per
vehicular les demandes dels barris i, considerem, que l’Ajuntament de Sils no ho acaba
d’aprofitar del tot.

La Comissió informativa general del 20 de juliol de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Sils impulsi, al llarg d’aquest 2017 i com a molt tard el primer
trimestre del 2018, la creació d’una Taula Rodona d’Entitats al municipi amb l’objectiu de
millorar la coordinació entre totes les entitats i la relació d’aquestes amb l’administració local;
dialogar i estudiar la situació del barri i les seves necessitats i posar en marxa projectes per
donar resposta a les demandes consensuades.
SEGON.- Que aquesta Taula rodona d’entitats estigui formada pels presidents/es de les
diferents associacions de veïns existents als barris; pels representats de totes les entitats del
municipi; pels directors/es dels centres educatius del municipi; per un tècnic municipal vinculat
a l’àrea de Participació Ciutadana la funció del qual serà actuar com a secretari; pels
treballadors dels serveis socials; per representants dels grups polítics del municipi (amb
representació i, fins i tot, amb la possibilitat d’obrir-ho a aquells grups polítics que no tenen
representació al Consistori) i finalment, si s’acorda, per persones no vinculades a entitats en
funció de les característiques de cada barri.
TERCER.- Que aquesta Taula rodona d’entitats es reuneixi semestralment amb la corresponent
convocatòria amb una setmana d’antelació i amb l’ordre del dia.
QUART.- Que totes les convocatòries de les reunions de la Taula rodona d’entitats i les actes
resultants d’aquestes trobades es difonguin a tots els veïns i veïnes, al web municipal i al portal
de transparència.

Votació :
Sis vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, i sis vots en contra d’ERC-AM
i IDS-MES-IdSELVA.

Es repeteix la votació, donant el mateix resultat.
Aquest acord resta rebutjat amb el vot de qualitat de l’Alcalde.
---------------
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13.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA: creació espais de consulta de
documentació. Exp. 2017/1368
El ple és un òrgan decisori que ha de gaudir de tota la informació per poder deliberar,
posicionar-se i fer un control del govern.
Actualment es disposa d’un horari de consulta limitat pels ciutadans i grups municipals.
Aquesta situació genera un greuge comparatiu entre govern, el qual té accés 24 hores a la
informació, ja que disposa de la clau d’accés als arxius, despatxos, i oposició, que només pot
tenir-hi accés en horari d’oficina.
Observant les dinàmiques de popularització dels Ajuntaments, de la conciliació de la vida
laboral amb les tasques de regidor i per vetllar per la no professionalització de la política.

La Comissió informativa general del 20 de juliol del 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Creació d’un espai de consulta desvinculat de l’àrea administrativa.
Segon.- Desvincular la consulta de l’horari d’oficina.

Votació :
Sis vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, i sis vots en contra d’ERC-AM
i IDS-MES-IdSELVA.

Es repeteix la votació, donant el mateix resultat.
Aquest acord resta rebutjat amb el vot de qualitat de l’Alcalde.
--------------Prèvia declaració d’urgència per unanimitat dels dotze membre presents, s’acorda tractar el
següent assumpte no inclòs dins de l’ordre del dia:

14.- Moció compromís Ajuntament de Sils amb la celebració del referèndum
Independència de Catalunya 1-10-17. Exp. 2017/1500
ANTECEDENTS I MOTIUS
El proppassat dia 9 de juny el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Sr
Carles Puigdemont i Casamajó, acompanyat pels membres del seu govern i la Presidenta del
Parlament de Catalunya van comunicar que el dia 1 d’octubre el poble català serà cridat a
participar en un referèndum. Amb posterioritat, i prèvia la convocatòria, s’han anunciat els

fonaments legals en què s’empararà la dita convocatòria, així com el funcionament i regulació
de la celebració que es durà a terme.
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Aquest anunci ha generat una espiral de declaracions de la Presidència de l’estat espanyol i
d’altres membres del “Gobierno”, en el sentit que estan disposats a impedir-ho.
Sils és un municipi adherit a l’Associació de Municipis per la Independència, organització que
agrupa diferents entitats locals per tal de defensar l’assoliment dels drets nacionals de Catalunya
amb l’objectiu de promoure l’exercici del dret a l’autodeterminació. I com a membre d’aquesta
associació el nostre municipi ha aprovat algunes mocions declaratives en aquest sentit.
També des de l’Associació Catalana de Municipis, de la qual Sils és membre, s’han realitzat
accions i determinacions favorables a la participació ciutadana en la determinació del futur
polític del nostre país.
Hem de recordar que el Ple de 24 de juliol de 2014, per unanimitat dels grups ja va aprovar de
manera genèrica donar suport al “Govern de la Generalitat a continuar amb el procés per a
l’exercici del dret a decidir i que el poble de Catalunya s’expressi en llibertat en una consulta
democràtica”.
Així mateix, per acord de ple de 25 de maig de 2017, per unanimitat, l’Ajuntament de Sils va
decidir adherir-se al Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum, considerant-lo com l’eina
vàlida per a la resolució d’aquest conflicte polític i comprometent-se a facilitar-ho i promoure’n
la participació.
La conjuntura actual obliga a fer un pas més, i a passar de les declaracions institucionals i
generalistes a plasmar amb fet concrets el compromís del nostre municipi amb l’exercici del dret
a decidir.
El 3 de juliol va sortir publicada en el diari Punt-Avui la notícia de que “els alcaldes de Tossa de
Mar, Maçanet de la Selva, Sils, Riudarenes, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm i Vilobí d’Onyar (tots
ells de la coalició Independents de la Selva) s’han compromès a cedir espais i “que faci falta”
per a la celebració del referèndum el proper 1 d’octubre. No obstant els membres de la coalició,
en junta extraordinària celebrada a Santa Coloma de Farners varen acordar que facilitarien “en
la mesura del possible”, tots els elements indispensables perquè el proper 1 d’octubre tothom
qui ho vulgui pugui anar a votar i facilitar que el procés sigui “just per a totes les parts,
independentment de l’opció que prenguin”.
És indiscutible que per a la cessió d’espais i del material necessari per fer el referèndum no cal
res diferent al que s’ha necessitat per a altres consultes o votacions i per tant les possibilitats de
que es puguin facilitar són plenes, sempre que es manifesti amb fermesa la voluntat política de
fer-ho.
Així mateix, cal fer efectiu el conjunt de declaracions, resolucions, mocions i acords que en
aquest sentit ha aprovat el nostre municipi des de 2012. I seria injust i desproporcionat que
aquest compliment quedés a l’unilateral arbitri del govern. És això el que justifica que novament
sigui el plenari qui s’hagi de pronunciar sobre aquesta qüestió amb fermesa, acollint-se com a
decisió col·legiada del màxim òrgan representatiu dels nostres vilatans, donant-li la màxima
pàtina democràtica i essent compromís del govern municipal el compliment de les decisions
col·lectives adoptades.
Sobre la urgència, és evident i de sentit comú que no es pot posposar aquesta decisió atesa la
proximitat amb què s’ha anunciat la celebració del referèndum, i tenint en compte la proximitat

amb la imminent data de convocatòria, fet que faria del tot estèril que no es plantegés en el
proper ple.
Conseqüentment es proposa al Ple l’aprovació dels següents
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ACORDS:
Primer.- Ratificar el compromís de l’Ajuntament de Sils amb la celebració del referèndum
anunciat pel President de la Generalitat de Catalunya i previst pel dia 1 d’octubre de 2017,
comprometent-se a facilitar les instal·lacions i material necessari així com la resta de
compromisos logístics, d'informació, de cessió d’espais i col·laboració que es prevegin per a la
campanya electoral prèvia i la resta d’accions concretes que se sol·liciten des del Govern de la
Generalitat en aquest sentit dins el marc legal que l’empari i atenent als requisits que
s’estableixin en la convocatòria.
Segon.- Fomentar el debat polític de les dues opcions sotmeses a referèndum, facilitant la
difusió dels diferents argumentaris i organitzant o participant de manera compartida en actes,
xerrades, publicacions o qualsevol iniciativa que neixi des dels partits polítics o des de les
associacions municipals, fomentant la participació des de la neutralitat.
Tercer.- Donar trasllat a les seccions locals d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional
Catalana, com a entitats específicament compromeses amb aquesta causa i directament
interessades; i així mateix fer-ne difusió a la resta d’entitats i veïns del municipi a través dels
canals de comunicació municipal.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord 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).

- El Sr. Pere Mas , representant del grup PDeCAT i promotor de la moció, la
retira.
------------------

15.- PREGS I PREGUNTES
------------------

