ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2018/1
Caràcter :
Lloc :

Data :
25/01/2018
Horari : de 19:30 a 20:10 hores.

ORDINÀRIA
Sala d´actes

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
Sergi O. Urzay Gómez
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

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

Juan Antonio González Blanco

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

Secretari

Absents :
Albert Rossell Mas

Regidor

CAPGIREM SILS-CUP-PA

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1. ACTA
Es sotmet a votació els esborranys de les actes de les sessions anteriors dels dies 30/11/2017 i
20/12/2017, resultant aprovada per unanimitat dels dotze membres presents.
--------------
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2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
Informacions de l’alcaldia: la Regidora d’Ensenyament i Comunicació informa sobre les
diferents reunions i actes més rellevants que s’han portat a terme des de l’últim Ple ordinari.
--------------3.- ASSABENTATS
 Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des de l’últim Ple ordinari.
 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 4rt 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.
--------------4.- RATIFICACIONS
Es sotmet a ratificació del Ple, el Decret de l’Alcaldia núm. 2018/18, referent a la modificació
del conveni de l’enllumenat públic exterior.
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 el Ple ratifica aquest acord.
-----------------COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

5.- Elevació a definitiva Liquidació obra Adequació i millora del camp de futbol,
Pg 2009/65.
En relació amb l'expedient relatiu a la devolució de la garantia del contracte Adequació i millora
del Camp de Futbol, emeto el següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb
l'establert en l'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, amb base als
següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Vista la sol·licitud formulada per Poligras Iberica SA y AMSA UTE amb registre
d’entrada núm. 1388 de data 13 d’abril de 2011, adjudicatari del contracte d'obres de Adequació
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i millora del Camp de Futbol, per poder així procedir a la liquidació del contracte i devolució de
la garantia prestada.
SEGON. Amb data 29 de novembre de 2017 es va emetre informe pel Director Facultatiu de
l'obra, en el qual s'informava sobre el compliment del contracte i s'efectuava la corresponent
proposta de devolució de la garantia.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 102, 235 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
— L'article 65 i 169 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.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació per l'Alcalde de conformitat amb la Disposició
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Per això, de conformitat amb l'establert en l'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, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució:
La Comissió informativa general del 18 de gener de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte d'obres Adequació i millora del Camp de Futbol,
elevant a definitiva la liquidació de les obres aprovades pel Ple de la Corporació del 22
d’octubre de 2009.
Segon.- Procedir a la devolució de la garantia definitiva per l'import de //21.554,96 euros del
total del contracte.
Tercer.- Notificar la present Resolució a l'interessat, amb indicació dels recursos pertinents.
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.
-----------------3
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6.- Aprovació conveni delegació competències entre ajuntament i Consell
Comarcal de la Selva, matèria prevenció incendis forestals. Exp. 2018/57
Fets:
L'Ajuntament de Sils ostenta les competències dins el seu municipi i és el responsable final del
compliment de les obligacions de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals
El Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb els articles 9.4 i 85 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, i
l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya, disposa, entre les seves competències, aquelles que li
deleguin els municipis.
El Consell Comarcal de la Selva, l’any 2017 ha aprovat l’establiment i el reglament del servei
comarcal de prevenció d’incendis forestals, segons la Llei 5/2003, Decret 123/2005, Llei 2/2014 i
Llei 5/2017. Per la qual cosa està en disposició d’acceptar la delegació de les competències per part
de l’Ajuntament de Sils per tal de donar compliment a les obligacions de la Llei 5/2003 de que n’és
responsable directament i per vetllar pel compliment d’aquestes obligacions quan els subjectes
obligats siguin propietaris particulars.
Fonaments de dret:
Articles 9.4, 52 i 85 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.
Articles 303-311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya.
Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
La Comissió informativa general del 18 de gener de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Delegar les competències en matèria de prevenció d’incendis forestals al Consell
Comarcal de la Selva per executar les accions previstes en el conveni entre les dues parts i donar
compliment a les obligacions, establertes per la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels
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incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
situats en terrenys forestals.
Així mateix, la delegació de les competències no inclou la potestat recaptatòria per al compliment
de les obligacions dels apartats a, b i e de l’article 3.1 de la Llei 5/2003, de la taxa que es preveu en
l’article 204 de la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
Segon.- Aprovar el text del conveni marc entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de
Sils per la delegació de competències en matèria de prevenció d’incendis forestals en
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, d’acord
amb la Llei 5/2003.
Tercer.- Facultar l’Alcalde, senyor Martí Nogués Selva, per aprovar el Pla de Servei Anual que
regularà les accions incloses en el conveni i objecte de la delegació de competències.
Quart.- Aprovar l’aportació per part de l’Ajuntament de les quantitats econòmiques que es derivin
del Pla de gestió del servei i que anualment es consignarà en la partida pressupostària corresponent.
Per tant, l’eficàcia d’aquesta resolució restarà condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost
municipal.
Cinquè.- Fer tramesa de la certificació del present acord al Consell Comarcal de la Selva.
Sisè.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva. Un cop acceptada la delegació per
aquesta entitat, es publicarà l’acord corresponent per al coneixement general en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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.
------------------

MOCIONS:

7.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA: sobre el gasoducte MIDCAT. Exp.
2018/64
Fets:
La Unió Europea, mitjançant el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques, també conegut
com Pla Juncker, promou polítiques i mega-infraestructures estratègiques en nom de la
Seguretat Energètica. Els projectes declarats d'Interès Comú, els PIC, es financen en part amb
diners públics a través dels fons Connecting Europe Facility i del propi Pla Juncker.
Un dels projectes d’infraestructures afectaria directament el territori de les comarques gironines:
el MIDCAT, un gasoducte interconnector entre la península Ibèrica i França. Aquest projecte va
iniciar la seva tramitació el 2007 i es va paralitzar per l'Estat francès el 2010. Tot i així, el 2011
el govern espanyol va executar el primer tram del projecte de Martorell a Hostalric. Actualment,
5
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el projecte es reactiva per completar un segon tram des d'Hostalric a Figueres, i el tram
transpirinenc. A més, en el projecte 2017 s’inclou l’ampliació de la capacitat dels gasoductes
existents des de Barcelona fins a Vilar de Arnedo.

Atès que, segons el projecte publicat el 2008, els municipis afectats a les comarques gironines
serien Sant Feliu de Buixalleu, Hostalric, Maçanet de la Selva, Sils, Caldes de Malavella,
Vilobí d’Onyar, Riudellots de la Selva, Aiguaviva, Vilablareix, Bescanó, Salt, Sant Gregori,
Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Vilademuls, Pontós, Borrassà i Avinyonet de Puigventós. I
que la majoria d’aquests municipis s’ubiquen en entorns d’alt valor agrícola, ecològic i
paisatgístic, sovint protegits, inclosos en espais PEIN, la Xarxa Natura 2000 i el Catàleg
d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines.
Atès l’impacte ambiental que ocasionaria la construcció d’aquesta infraestructura, doncs, cal
tenir en compte que, encara que es tracta d’una infraestructura soterrada, la construcció
requereix l’ús de maquinària pesada amb un impacte igual o superior al de la construcció d’una
autopista, i a més, les característiques de la infraestructura no permeten grans salts de nivell i
requereix modificar de manera substancial l’orografia del terreny amb un impacte ecològic i
agrícola pràcticament irreparable. Un impacte que, ja s’ha posat de manifest amb l’experiència
de la construcció del primer tram i que a comarques gironines es sumaria als impactes generats
per altres infraestructures com la la MAT i l’AVE.
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Atès que en el territori afectat pel primer tram construït el 2011 es manifesta la manca de
restauració i de manteniment i sis anys després els impactes sobre el medi natural encara són
ben visibles.
Atès que el territori que es veuria afectat per la construcció del MIDCAT es sustenta bàsicament
pel turisme, promovent els valors paisatgístics de l’entorn com un dels atractius principals.
Atès que l’agricultura, un altre sector important de l’economia dels municipis gironins,
depèn de l’ús, del fàcil accés i de la qualitat del sòl i que les expropiacions temporals forçoses
que es produirien durant la construcció, però sobretot la pèrdua de valor ambiental que patirà la
zona, afectaria greument l’economia familiar dels propietaris afectats. I entenent que la
construcció del MIDCAT suposa un canvi d’usos del sòl que representa hipotecar el territori
durant dècades i sotragar greument l’economia local.
Atès que la construcció de gasoductes suposa invertir en la continuïtat d’un model energètic
basat en l’explotació de combustibles fòssils i el gas natural és un metà d’efecte hivernacle, un
hidrocarbur extret del subsòl, de quantitat finita i que allibera CO2 quan es combustiona. I que
durant el procés d’extracció i transport es poden produir fugues de gas metà 86 vegades més
agressiu que el CO2 pel que fa a la seva acció com a gas d’efecte hivernacle. Que en un context
tan urgent de crisi climàtica que ens apropa perillosament a un canvi a nivell global, i amb el
gran impacte que suposa el metà a curt termini, no podem acceptar noves infrastructures que ens
7
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lliguin als combustibles fòssils per a les properes dècades. Que el MIDCAT representa una
violació de l’acord de París del COP21, que es compromet a abandonar de forma immediata l’ús
dels combustibles fòssils.
Atès que el MIDCAT perpetua l’explotació de recursos fòssils en països del sud global i de
règims democràtics fràgils i on no sempre es respecten els drets humans, com Algèria, Qatar,
Trinitat i Tobago o Nigèria. El MIDCAT continuaria el model extractivista en aquests països,
perpetuant així la divisió entre centre i perifèries del sistema econòmic global. I així també
externalitza els impactes ambientals als països del sud. L’extracció dels recursos gasístics en
aquests països es desenvolupa majoritàriament per empreses europees que utilitzen tecnologies
discutides o prohibides (com el fracking) en els seus països d’origen i representa així una clara
mostra de neocolonialisme. I que molts dels països d’origen ja pateixen greus problemes de
subministrament d’aigua i que la fractura hidràulica amenaça seriosament aquestes zones àrides.
Atès que els PIC, i per tant el MIDCAT, es financen amb grans quantitats de fons públics
(subvencions de fons europeus, préstecs a baix interès del BEI, etc) que es podrien invertir
millor en la investigació per la millora tecnològica (eficiència energètica, emmagatzematge,
etc.) i la implantació d’energies renovables per avançar cap a la transició a energies netes i
renovables.
Atès que el model gasístic és obsolet segons estudis que determinen que, en el millor dels
casos, disposem de reserves de gas per 30-40 anys i que una infraestructura com el MIDCAT
tindria un ús limitat.
Atès que s’està subvencionant una canonada que passa per Catalunya generant greus impactes a
escala global i local, però que no aporta cap benefici a la població local.
Atès que el projecte s’està tramitant sense cap garantia de participació ciutadana ni
transparència i la manca d’informació i l’opacitat en la tramitació és un fet que ja es va posar
de manifest en la construcció del primer tram, i també en projectes com la MAT i el Castor. I
que el procés de consulta sobre els Projectes d’Interès Comú iniciat per la Comissió Europea
representa un seguit de mancances a nivell de facilitar l’accés de participació, publicant els
documents únicament en llengua anglesa, que requereixen coneixements tècnics i per un període
breu que no dona temps de resposta. I que, a més, s’ha canviat el nom del projecte (ara STEP)
en els documents exposats i que s’ha triplicat el traçat. I que per tot això la consulta no està a
l’abast de tothom i no facilita prou informació.
En resum:
- donats els impactes paisatgístics, ambientals, socials i econòmics que deriven
del projecte MIDCAT, tant a escala local com global,
- donada la manca de transparència, informació i participació pública, associada
al projecte
- i en base al Principi de precaució establert a l’article 191 del Tractat de
Funcionamient de la Unió Europea,
La Comissió informativa general del 18 de gener de 2018 va emetre el dictamen corresponent.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD:
8

Signatura 1 de 2
Juan Antonio
Gonzalez Blanco

Signatura 2 de 2
03/04/2018

SECRETARI

Marti Nogué Selva

03/04/2018

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

3636e92d51f64d4e8ded14c2f8b10b59001

Url de validació

https://connector.sils.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Data document: 30/01/2018

Primer.- Manifestar públicament el rebuig al projecte MIDCAT en base al principi de
precaució i als dubtes raonables que planteja la justificació de construcció d'aquesta
interconnexió, així com la seva declaració com a projecte d’Interès Comunitari fins que no es
demostri la necessitat real de la infraestructura i fins que no s'articuli un procés real de
participació ciutadana en base al conveni d'Arhus.
Segon.- Presentar al·legacions a les diferents fases del procés administratiu, tot manifestant
l’oposició al projecte de gasoducte i, com a part interessada, sol·licitar ser informat de qualsevol
incidència o novetat del mateix.
Tercer.- Demanar a les administracions implicades de la Generalitat de Catalunya que es
consideri invàlida l’avaluació d’impacte ambiental per haver fragmentat el trajecte total de la
infraestructura i que no s’aprovi el traçat per afectar greument als valors del patrimoni natural i
cultural perjudicats per la infraestructura i la utilitat no demostrada del MIDCAT com a
interconnexió.
Quart.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar qualsevol tràmit relatiu al projecte atesa la
manca de transparència i informació en que s’ha declarat el MIDCAT com a projecte d’interès
comunitari, tot sol·licitant a la Unió Europea que es facin públics els informes de necessitat del
projecte i de viabilitat econòmica i que siguin sotmesos a un procés d'auditoria externa i
independent per tal de validar les seves conclusions.
Sisè.- Traslladar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya,. pel seu coneixement i els efectes legals oportuns.
Setè.- Traslladar el present acord a la seu social dels Naturalistes de Girona (Passeig de la
Devesa, 41. CP: 17001 Girona) com a entitat membre de la plataforma Resposta al MidcAT, pel
seu coneixement o bé l’adreça de correu electrònic stopmidcat@gmail.com.

Debat :
Els grups de CAPGIREM SILS-CUP-PA, ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA,
proposen una esmena, quedant de la manera següent:

“ACORD:
Primer.- Manifestar públicament el rebuig al projecte MIDCAT en base al principi de
precaució i als dubtes raonables que planteja la justificació de construcció d'aquesta
interconnexió, així com la seva declaració com a projecte d’Interès Comunitari fins que no es
demostri la necessitat real de la infraestructura i fins que no s'articuli un procés real de
participació ciutadana en base al conveni d'Arhus.
Segon.- Demanar a les administracions implicades, Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya que es consideri invàlida l’avaluació d’impacte ambiental per haver
fragmentat el trajecte total de la infraestructura i que no s’aprovi el traçat per afectar greument
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als valors del patrimoni natural i cultural perjudicats per la infraestructura i la utilitat no
demostrada del MIDCAT com a interconnexió.
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar qualsevol tràmit relatiu al projecte atesa
la manca de transparència i informació en que s’ha declarat el MIDCAT com a projecte
d’interès comunitari, tot sol·licitant a la Unió Europea que es facin públics els informes de
necessitat del projecte i de viabilitat econòmica i que siguin sotmesos a un procés d'auditoria
externa i independent per tal de validar les seves conclusions.
Quart.- Traslladar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya,. pel seu coneixement i els efectes legals oportuns.
Cinquè.- Traslladar el present acord a la seu social dels Naturalistes de Girona (Passeig de la
Devesa, 41. CP: 17001 Girona) com a entitat membre de la plataforma Resposta al MidcAT,
pel seu coneixement o bé l’adreça de correu electrònic stopmidcat@gmail.com.”

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

8.- PRECS I PREGUNTES
-Aquest apartat resta reflectit a la videocata.
-----------------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,
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