ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE 2017/8
Caràcter :
Lloc :

EXTRAORDINÀRIA
Sala d´actes

11/10/2017
Data :
Horari : de 19:30 a 20:20 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

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

Juan Antonio González Blanco
Absents :
Silvia Juanmiquel Font

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

Regidora

PDeCAT

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

1.- Aprovació definitiva projecte "Millora dels paviments dels parcs municipals".
Exp. 2017/1381

101

Fets:
Vist que l'Ajuntament té la necessitat de realitzar obres consistents en la millora dels paviments
dels parcs municipals, el projecte de la qual es va encarregar en data 14 de juliol de 2017, per
aquesta Alcaldia i va tenir entrada el mateix, amb data 14 de juliol de 2017.
Vist que amb data 14 de juliol de 2017, es va emetre informe de secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir per a l'aprovació del projecte.
Vist que amb data 14 de juliol de 2017, es va sol·licitar informe de supervisió del Projecte
d'Obres pel cap del servei (arquitecte municipal).
Vist que amb data 27 de juliol de 2017, es va aprovar inicialment el Projecte d'Obres per la
millora dels paviments dels parcs municipals, va ser sotmès a informació pública durant el
termini de trenta dies, i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 155, de data 14
d’agost de 2017.
Vist que en data 5 d’octubre de 2017 s’ha realitzat el certificat d’exposició i conforme no s’han
presentat al·legacions.
Examinada la documentació que l'acompanya,
Fonaments de dret:
Els articles 234 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Els articles 8 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.
Els articles 21.1.o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
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.
Els articles 121 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Article 53.3 del decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i Règim
Local de Catalunya.
La Comissió informativa general del 10 d’octubre de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
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ACORD :
PRIMER. Aprovar definitivament el Projecte d'Obres Locals per la millora dels paviments dels
parcs municipals.
SEGON. Dur a terme el replanteig del Projecte d'obres, de conformitat amb l'article 126 del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
TERCER. Publicar el present Acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.
QUART. Instar a la Junta de Govern Local la incoació de l’expedient de contractació
corresponent.
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.
------------------

2.- Aprovació definitiva projecte "Adequació planta baixa a nou casal d'avis".
Exp. 2017/520
Fets:
Vist que l'Ajuntament té la necessitat de realitzar obres consistents en l’Adequació del nou casal
dels avis, el projecte de la qual es va encarregar en data 23 de març de 2017, per aquesta
Alcaldia i va tenir entrada el mateix, amb data 23 de juny de 2017.
Vist que amb data 20 d’abril de 2017, es va emetre informe de secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir per a l'aprovació del projecte.
Vist que amb data 21 d’abril de 2017, es va sol·licitar informe de supervisió del Projecte d'Obres
pel cap del servei (arquitecte municipal).
Vist que amb data 27 de juliol de 2017, es va aprovar inicialment el Projecte d'Obres per
l’Adequació del nou casal dels avis, va ser sotmès a informació pública durant el termini de
trenta dies, i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. 155, de data 14 d’agost de
2017.
Vist que en data 5 d’octubre de 2017 s’ha realitzat el certificat d’exposició i conforme no s’han
presentat al·legacions.
Fonaments de dret:
Els articles 234 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
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Els articles 8 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.
Els articles 21.1.o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
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.
Els articles 121 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Article 53.3 del decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i Règim
Local de Catalunya.
La Comissió informativa general del 10 d’octubre de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar definitivament el Projecte d'Obres Locals per l’Adequació del nou casal
dels avis.
SEGON. Dur a terme el replanteig del Projecte d'obres, de conformitat amb l'article 126 del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
TERCER. Publicar el present Acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.
QUART. Instar a la Junta de Govern Local la incoació de l’expedient de contractació
corresponent.
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.
------------------

3.- Moció de condemna a la violència del 1-O. Exp. 2017/1875
Fets:
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El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat
espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament
indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica,
serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
La Comissió informativa general del 10 d’octubre de 2017 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que
l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de
l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
Segon.- Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a
Catalunya.
Tercer.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia
Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum,
reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el
Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials
conseqüència d’aquesta brutal repressió.
Quart.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com
a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials
espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi.
Cinquè.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de
persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler
imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
Sisè.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
Setè.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat
d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.

Debat :
Pere Mas (PDeCAT): presenta esmena per rectificar els errors observats en el dictamen de la
Comissió informativa general, en els punts segon i cinquè, quedant de la manera següent:
“ACORD :
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Primer.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que
l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de
l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
Segon.- Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials de l’1
d’octubre a Catalunya.
Tercer.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia
Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum,
reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el
Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials
conseqüència d’aquesta brutal repressió.
Quart.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com
a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos
policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre
municipi.
Cinquè.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de
persones que el diumenge 1 d’octubre es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va
voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes
requisades.
Sisè.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
Setè.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat
d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.”

Votació :
Per onze vots a favor d’ERC-AM, CAPGIREM SILS-CUP-PA, PDeCAT i IDS-MESIdSELVA, i una abstenció d’ICV-EUiA-E, s’aprova aquest acord.
-----------------I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari,
dono fe.
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