ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2018/3
Caràcter :
Lloc :

ORDINÀRIA
Sala d´actes

22/03/2018
Data :
Horari : De 19:30 a 21:10 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
Silvia Juanmiquel Font
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
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí
Absents :
Carles Taberner Morell

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

Regidor

PDeCAT

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 25/01/2018 i
28/2/2018 , resultant aprovades per deu vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, PDeCAT i IDSMES-IdSELVA, i dos abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA.
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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 dona compte de l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2017, en compliment de
l’establert en l’article 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 90.2 del Reial decret 500/1990 i
que queda resumida així:
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2017
COMPONENTS
IMPORTS ANY 2017
1. (+) Fons líquids
2.180.529,31
2. (+) Drets pendents de cobrament
1.449.026,95
(+) del pressupost corrent
501.995,71
(+) de pressupostos tancats
945.306,79
(+) d'operacions no pressupostàries
1.724,45
3. (-) Obligacions pendents de pagament
868.303,84
(+) del pressupost corrent
322.110,61
(+) de pressupostos tancats
21.021,05
(+) d'operacions no pressupostàries
525.172,18
4. (+) Partides pendents d'aplicació
0,00
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació
0,00
definitiva
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació
0,00
definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
2.761.252,42
II. Saldos de cobrament dubtós
751.462,69
III. Excés de finançament afectat
806,54
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
2.008.983,19

IMPORTS ANY 2016
1.216.778,20
1.992.229,74
774.426,50
1.217.629,03
174,21
912.255,22
360.353,80
24.024,28
527.877,14
0,00
0,00
0,00
2.296.752,72
706.088,69
6.408,68
1.584.255,35

 Es dóna compte de la modificació pressupostària 1/2018 per incorporació de romanents,
Exp. 2018/326, aprovat per Decret de l’Alcaldia de data 23 de febrer de 2018.
---------------
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COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

4.- Aprovació Pla Pressupostari a mig termini 2019-2021 - Exp. 2018/271 General: 2018/401
Fets:
-

-

El Ple de l’Ajuntament de data 20 de desembre de 2017 va aprovar el pressupost per
l’exercici 2018.
L’article 29 de la LOEPSF estableix que les Administracions Públiques elaboraran un
pla pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus
pressupostos anuals i mitjançant el qual es garantirà una programació pressupostària
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute pública.
El marc pressupostari si no es va incloure en l’aprovació del pressupost de 2018, s’ha
d’elaborar abans del 15 de març de 2018.

Fonaments de dret:
- Article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
- Article 6 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per les quals es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
La Comissió informativa general del 20 de març de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar el pla pressupostari (2019-2021) que garanteix una programació coherent
amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de
la despesa:
ELABORACIÓ PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2019-2021

ESTAT D'INGRESSOS
ANY 2018
A) DETALL D'INGRESSOS CORRENTS

(Estimació drets
reconeguts nets)

ANY 2019
(Estimació de les
previsions inicials)

ANY 2020

ANY 2021

(Estimació de les

(Estimació de les

previsions inicials)

previsions inicials)

Capítols 1 i 2. Impostos directes i indirectes

2.867.000,00

2.933.140,00

3.000.363,00

3.083.375,00

Impost sobre béns immobles

2.149.500,00

2.192.490,00

2.236.340,00

2.292.250,00

205.000,00

209.100,00

213.282,00

218.615,00

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

352.500,00

359.550,00

366.741,00

375.910,00

Impost sobre increment valor terrenys

100.000,00

102.000,00

104.000,00

106.600,00

Impost sobre activitats econòmiques

21

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

Cessió d'impostos de l'Estat

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingressos de capitol I i II no inclosos anteriorment

0,00

0,00

0,00

0,00

963.975,00

975.000,00

994.500,00

1.000.000,00

Capítol 4. Transferències corrents

1.334.658,00

1.365.900,00

1.415.560,00

1.472.000,00

Participació tributs de l'Estat

1.110.000,00

1.139.000,00

1.187.560,00

1.232.000,00

224.658,00

226.900,00

228.000,00

240.000,00

45.173,54

46.000,00

48.000,00

50.000,00

5.210.806,54

5.320.040,00

5.458.423,00

5.605.375,00

Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos

Resta de transferències corrents (resta cap. 4)
Capítol 5. Ingressos patrimonials
TOTAL INGRESSOS CORRENTS

ANY 2018
B) DETALL D'INGRESSOS DE CAPITAL

ANY 2019

(Estimació drets
reconeguts nets)

Capítol 6. Alienació d'inversions

ANY 2020

(Estimació de les
previsions inicials)

ANY 20210

(Estimació de les

(Estimació de les

previsions inicials)

previsions inicials)

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítol 7. Transferències de capital

68.745,00

83.313,43

91.177,89

99.251,53

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

68.745,00

83.313,43

91.177,89

99.251,53

ANY 2018
C) DETALL D'INGRESSOS FINANCERS

ANY 2019

(Estimació drets
reconeguts nets)

ANY 2020

(Estimació de les
previsions inicials)

ANY 2021

(Estimació de les

(Estimació de les

previsions inicials)

previsions inicials)

Capítol 8. Ingressos per actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítol 9. Ingressos per passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL INGRESSOS FINANCERS

0,00

0,00

0,00

0,00

5.279.551,57

5.403.353,43

5.549.600,89

5.704.626,53

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES
ANY 2018
A) DETALL DE LES DESPESES CORRENTS

(Estimació drets
reconeguts nets)

ANY 2019
(Estimació de les
previsions inicials)

ANY 2020

ANY 2021

(Estimació de les

(Estimació de les

previsions inicials)

previsions inicials)

Capítol 1. Despeses de personal

1.955.851,51

1.995.000,00

2.014.950,00

2.035.100,00

Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis

2.175.689,63

2.220.000,00

2.264.400,00

2.309.600,00

25.519,87

20.000,00

15.000,00

10.000,00

476.107,53

490.000,00

495.000,00

500.000,00

39.500,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

4.672.668,54

4.770.000,00

4.834.350,00

4.899.700,00

Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Fons de contingència
TOTAL DESPESES CORRENTS

ANY 2018
B) DETALL DE DESPESES DE CAPITAL

(Estimació drets

ANY 2019
(Estimació de les

ANY 2020
(Estimació de les

ANY 2021
(Estimació de les

22

reconeguts nets)
Capítol 6. Inversions reals

previsions inicials)

480.000,00

561.725,00

660.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453.865,95

480.000,00

561.725,00

660.200,00

ANY 2018
C) DETALL DE DESPESES FINANCERES

previsions inicials)

453.865,95

Capítol 7. Transferències de capital
TOTAL DESPESES DE CAPITAL

previsions inicials)

ANY 2019

(Estimació drets
reconeguts nets)

ANY 2020

(Estimació de les
previsions inicials)

ANY 2021

(Estimació de les

(Estimació de les

previsions inicials)

previsions inicials)

Capítol 8. Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportacions patrimonials

0,00

0,00

0,00

0,00

Altres despeses en actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

Capítol 9. Passius financers

153.017,05

153.353,43

153.525,89

144.726,53

TOTAL DESPESES FINANCERES

153.017,05

153.353,43

153.525,89

144.726,53

5.279.551,54

5.403.353,43

5.549.600,89

5.704.626,53

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

SALDOS I ALTRES MAGNITUDS

ANY 2018

ANY 2019

ANY 2020

ANY 2021

Saldos operacions corrents

538.138,00

550.040,00

624.073,00

705.675,00

Saldos operacions de capital

-385.120,95

-396.686,57

-470.547,11

-560.948,47

153.017,05

153.353,43

153.525,89

144.726,53

-87.497,77

-90.000,00

-90.000,00

-90.000,00

Saldos operacions no financeres
(+/-) ajustos pel càlcul de capacitat o necessitat
de finançament SEC-95
Capacitat o necessitat de finançament

65.519,28

63.353,43

63.525,89

54.726,53

685.293,48

534.109,68

381.756,25

238.029,88

A curt termini

0,00

0,00

0,00

0,00

A llarg termini

685.293,48

534.109,68

381.756,25

238.029,88

13,15%

10,04%

6,99%

4,25%

Deute viu a 31/12

Ràtio deute viu/Ingressos corrents

Segon.- Trametre aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
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.
---------------

5.- Baixa voluntaris a l’Associació de voluntaris de protecció civil de Sils, Pg Am
2018/29
L’Alcalde retira aquest punt de l’ordre del dia, a instàncies del Sr. Pere Mas del grup PDeCAT.
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--------------MOCIONS

6.- Moció d'ERC-AM: rebuig línia elèctrica d'alta tensió Juià - La Farga 3. Exp.
2018/513
Red Eléctrica de España (REE) va informar els Ajuntaments de Bordils, Celrà i Cervià de Ter
sobre la futura execució del projecte “Línia aérea de transporte de energia eléctrica a 220 kV
Juià – La Farga 3”, que preveu la construcció d’una nova línia elèctrica d’alta tensió entre la
subestació elèctrica de Juià i la de La Farga 3 (Medinyà), travessant els municipis de Celrà,
Bordils i Cervià de Ter. Es tracta d’un projecte inacceptable per múltiples raons:
•

•

•

•

•

L’única raó que aporta la documentació per justificar la necessitat de la línia és que
permetrà un augment de seguretat del subministrament de la xarxa de transport a 220
kV de la zona, millorant l’eficiència i el suport al subministrament de la demanda. És
una justificació clarament insuficient, ja que no s’acompanya d’estudis amb dades reals
que demostrin que la xarxa actual no permet garantir la cobertura de la demanda mitjana
horària ni de la demanda punta. Tampoc no es justifica per quina raó no es contempla la
possibilitat de re potenciació d’altres línies amb igual origen i destí o de compactació de
la nova línia amb el traçat de les línies ja existents.
Per altra banda, quan s’esmenta la millora de l’eficiència, s’oblida que el model actual
basat en el transport a llargues distàncies no és precisament eficient. En un moment com
l’actual, en què ja estem patint la caiguda de la taxa de retorn energètic dels
combustibles fòssils, es segueix potenciant un model energètic fet a mida dels interessos
econòmics del lobby energètic, basat en el creixement continu de la demanda, en
comptes de dedicar tots els esforços a bastir un sistema energètic on les renovables
assoleixin amb rapidesa el major pes possible.
En el cas de Celrà, l’actuació que es preveu dur a terme afecta terrenys situats a la zona
sud-est del municipi qualificats com a sòl urbà i com a sòl urbanitzable delimitat,
contravenint el punt 5.12.2 del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, mitjançant el
qual s’aprova la Instrucció Tècnica complementària TC-LAT 07, que prescriu que s’han
d’evitar infraestructures aèries en terrenys classificats com a sòl urbà en municipis amb
pla general aprovat.
Així mateix, el projecte vulnera flagrantment el Conveni d’Aarhus (articles 6 a 8),
ratificat per l’Estat espanyol l’any 2004, per la inexistència d’un procés real de
participació ciutadana en què es proporcioni amb la màxima transparència tota la
informació disponible a les entitats, associacions, administracions i persones
concernides, s’articulin taules de concertació per a la resolució de dubtes i consultes i es
puguin resoldre els conflictes que s’originin, i també per no oferir uns terminis
raonables d’informació al públic abans de la presa de decisió.
La nova línia d’alta tensió suposarà una nova agressió al patrimoni natural i paisatgístic
de la zona, i posa en risc hàbitats d’interès comunitari, l’hàbitat de la llúdriga, espais
protegits i restes i jaciments de valor historicocultural, sense preveure cap pla de
vigilància ambiental específic.
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•

•

El projecte comporta també un augment dels riscos per a la salut derivats dels camps
electromagnètics. En aquest sentit cal exigir l’aplicació del principi de precaució (en
vigor a la UE), que estableix que quan hi ha dubtes raonables sobre la innocuïtat d’un
producte, procés o instal·lació cal evitar portar-lo a terme fins que no hi hagi plenes
garanties.
Finalment, el projecte no detalla la seva viabilitat econòmica –que els costos siguin
inferiors als guanys que s’aconseguiran-, ni té en compte els danys econòmics de la
línia d’alta tensió en forma de pèrdua de valor del sòl. Les servituds que s’originen, la
destrossa del paisatge i el risc de perjudicis a la salut devaluen de forma molt important
el valor dels sòls i immobles per on passen aquestes instal·lacions.

La resposta a Red Eléctrica de España no s’ha fet esperar. Els ajuntaments de Bordils, Celrà i
Cervià de Ter s’han coordinat per presentar al·legacions al projecte i s’han compromès
públicament a continuar treballant per evitar que aquesta nova línia destrueixi el territori, també
han presentat al·legacions altres entitats i partits polítics, i recentment s’ha constituït la
Plataforma Salvem la Llera del Ter, formada per veïns i veïnes de Juià, Celrà, Bordils i Cervià
de Ter en contra de la línia d’alta tensió. L’Ajuntament de Sils, té, doncs, l’oportunitat de
mostrar la seva solidaritat i suport als municipis que es veuen afectats per aquesta nova agressió
al territori.
La Comissió informativa general del 20 de març de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Donar suport al rebuig i l’oposició dels Ajuntaments de Bordils, Celrà i Cervià de Ter,
a la construcció de la línia elèctrica d’alta tensió Juià – La Farga 3, així com el ple suport a les
al·legacions presentades pels ajuntaments i altres entitats de la zona afectada per la línia.
Segon.- Donar suport a les activitats de la Plataforma Salvem la Llera del Ter i en concret a la
seva recollida de signatures contra la línia d’alta tensió facilitant els mitjans necessaris perquè es
porti a terme.
Tercer.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
que es posicioni inequívocament en contra de la imposició d’aquest projecte i doni suport a les
reivindicacions dels municipis afectats.
Quart.- Fer arribar aquest acord als Ajuntaments de Juià, Bordils, Cervià de Ter i Medinyà, a la
Plataforma Salvem la Llera del Ter, a les associacions municipalistes, al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a Red Eléctrica de España”.
Votació :
Per nou vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CAPGIREM SILS-CUP-PA i IDS-MESIdSELVA, i tres abstencions del PDeCAT, s’aprova aquest acord.
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---------------

7.- Moció de CAPGIREM SILS-CUP-PA: compliment mocions aprovades
Pot semblar redundant, però acollint-se al Reglament Orgànic Municipal, aquesta moció és
necessària per al compliment d’aquelles mocions aprovades en Ple que queden a l’oblit de
l’òrgan que les ha d’executar, que és Govern municipal.
D’acord amb l’article 40.2 del ROM, referent al dret a participació política, es disposa del dret a
presentar mocions i que aquestes s’incloguin a l’ordre del dia.
Aquestes mocions, d’acord amb l’article 90.4 del ROM, seran incloses en els plens ordinaris
(celebrats cada 2 mesos).
Tanmateix, segons l’article 102 del ROM, totes aquelles mocions votades pel Ple, no podran ser
presentades de nou en u període d’una any, essent 3 el màxim nombre de presentades.
Així doncs, i d’acord amb tot això estipulat, creiem que la tasca de presentació de mocions és
d’una gran importància per a la oposició, ja que la seva proposta executiva es redueix a 3
mocions (com a molt) cada 2 mesos.
Veient la restricció a la que es veuen els grups municipals de la oposició, se li suma
l’incompliment de les mocions presentades per aquests grups, i posteriorment aprovades pel ple,
per part de l’òrgan que li correspon la seva execució.
Considerem que el no compliment de les mocions presentades per algun grup de la oposició i
aprovades per la mateixa Corporació, és una falta de respecte a la tasca de l’oposició, donat que
aquesta diposita la seva confiança en l’equip de govern per a què les mocions aprovades es
duguin a terme.
La Comissió informativa general del 20 de març de 2018 va emetre el dictamen corresponent.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Que l’equip de govern amb el compliment dels acords d’aquesta moció, compleixi
també els d’aquelles mocions aprovades amb anterioritat a aquesta.
Segon.- Que l’equip de govern es comprometi a complir els acords de les mocions aprovades
d’ara en endavant.
Tercer.- Que l’equip de govern posi a disposició de la oposició d’un seguiment de les mocions
aprovades tal com informacions sobre l’estat d’execució, documents relatius, etc., i que puguin
ser presentats tant en reunions informals com en Comissions Informatives.
Votació :
Per cinc vots a favor de CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, i set vots en contra de
d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, es rebutja aquest acord.
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---------------

8.- Moció de CUP, ERC, ICV i IdS: a favor polítiques millora sistema públic de
pensions. Exp. 2018/526
Davant l'incessant qüestionament al qual s'està sotmetent el nostre sistema de Seguretat Social, i
per tant la viabilitat del nostre sistema de pensions, les organitzacions sindicals UGT i CCOO,
donant continuïtat a les mobilitzacions en defensa de les pensions públiques, inicien una
campanya de suport i defensa d'un sistema que ha estat i ha de seguir sent garant de cohesió i de
protecció social.
De forma subtil però constant, es repeteixen arguments que presenten una suposadament
inevitable inviabilitat del sistema de pensions. S'argumenta un fenomen conegut i previsible
com l'increment de les persones d'edat avançada, juntament amb uns altres que es presenten com
a inqüestionables, però que no necessàriament ho són: la menor entrada de població estrangera,
la menor natalitat, o l'existència d'un mercat de treball que ofereix ocupacions escasses i poc
remunerats.
Des del moviment sindical, es denuncia que aquestes tesis combinen realitats previsibles i
abordables amb unes altres que han de ser corregides amb les polítiques adequades, en lloc
d'insistir a mantenir les equivocades polítiques d'austeritat a ultrança. Al costat d'elles,
concorren altres posicions que es fonamenten a presentar, des de sectors amb clars interessos
mercantils, les pensions públiques com a inviables, al mateix temps que s'ofereixen com a
alternativa sistemes privats de pensions, obviant que no són, de cap manera, capaces de protegir
millor el conjunt de la població pensionista.
Els poders públics han d'apostar per garantir, des del sistema públic, pensions suficients com a
eina fonamental per a mantenir i reforçar la cohesió social. Les cotitzacions procedents de
l'ocupació, que han de millorar la seva disminuïda aportació actual, i el reforç del finançament
públic, com a element que garanteix un adequat compliment del pacte intergeneracional, a més
d'un eficaç mecanisme de redistribució de renda, són peces essencials.
Les cotitzacions a la Seguretat Social no són, com es repeteix per intentar desprestigiar-les, un
impost que paguen els empresaris i en menor mesura els treballadors. La cotització a la
Seguretat Social és salari de les treballadores i els treballadors que es lliura a l'Estat per finançar
les prestacions actuals i definir els drets a la pensió futura dels actuals cotitzadors. Tot això, per
tenir cobertes, de forma adequada, les situacions de malaltia, defunció o vellesa.
El problema no està en el sistema, les necessitats futures del qual són conegudes i previsibles,
està, entre altres causes, en la voluntat de reduir el seu nivell de cobertura, el debilitament de les
seves fonts de finançament procedents del mercat de treball, afeblint els mecanismes de
distribució de renda en les empreses i en la societat, agreujat per l'ús que, en ocasions, es fa de
la recaptació, destinant els diners a altres finalitats per a les quals no estava previst. L'increment
de pensionistes i la major durada de les prestacions, processos coneguts, previsibles i
saludables, han d'anar acompanyats de mesures efectives, acordades amb els interlocutors
socials i, en la major mesura possible, les forces parlamentàries, que permetin mantenir el pacte
intergeneracional que constitueix el nostre sistema de pensions públiques de repartiment.
La Comissió informativa general del 20 de març de 2018 va dictaminar favorablement.
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORDS:
Primer.- Ens sumem a les reivindicacions de les organitzacions sindicals CCOO i UGT, i
donem suport a les mobilitzacions promogudes per aquestes organitzacions, en la defensa d'un
sistema públic de pensions que garanteixi el manteniment del contracte social inherent al nostre
sistema de pensions públiques.
A través d’aquest, s'afavoreix la cohesió social i es respecten els drets construïts al llarg de la
vida laboral, al costat de mesures efectives de redistribució de la riquesa, que garanteixin
pensions suficients en tots els casos, i que mantinguin el seu poder adquisitiu, reemplaçant la
fórmula actual de revaloració, que es limita a garantir un clarament insuficient increment del
0,25 % anual.
Segon.- Així mateix traslladem al Govern, els grups parlamentaris i els interlocutors socials, la
necessitat de recuperar els mecanismes de govern, participat del sistema públic de pensions a
través del Diàleg Social i en el marc configurat en el Pacte de Toledo.
Votació :
Per vuit vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUPPA) i IDS-MES-IdSELVA, i quatre abstencions de Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILSCUP-PA) i PDeCAT, s’aprova aquest acord.
---------------

9.- Moció de CUP, ERC, ICV i IDS: en defensa de l'escola catalana i model
immersió lingüística. Exp. 2018/527
Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues agressions del
Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem que el model d’escola
catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat
política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i
dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna
d’aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació
per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten
la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i
cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com
a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu que dóna
bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues
llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves
d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha
contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent
la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la
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solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències
i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat,
recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a Catalunya
en centres privats per envair competències autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan possible
aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca educativa i de
l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que
utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes a
l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió
social i de convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la
crisi econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora,
l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística. Tots
aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, es mouen simplement per l’afany de
desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit
Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català
compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de
convivència de la nostra societat.
La Comissió informativa general del 20 de març de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana i
incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana. Iniciativa
que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de
Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia vermella
infranquejable.
Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió social,
exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i assegura
el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del
país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència
pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un
conjunt plural d’iniciatives educatives.
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que
contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els
infants i joves per la seva llengua d’origen.
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Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem
construït els darrers 30 anys.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern de
l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de Direcció del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de
representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya;
a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups
Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC) i als
centres educatius del nostre municipi.
Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord.
---------------

10.- Moció d’ERC-AM, ICV i IDS: reclamar a la Generalitat abonament deute
pendent llar d'infants. Exp. 2018/528
Atès que Sils disposa d’una llar d’infants, dotant al Municipi d’aproximadament 74 places
d’educació infantil (de 0 a 3 anys).
Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198 de la
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 anys és de
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha d’articular mitjançant
convenis amb els ens locals.
Ates que existeixen diferents convenis (anys 2005, 2010, 2011 i 2013) on es recull el
compromís del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de finançar aquests centres,
conjuntament amb les famílies i el propi Ajuntament
Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, les
retallades han estat rellevants, essent la decisió d’anul·lar, de forma unilateral, l’aportació
econòmica del Govern de la Generalitat al sosteniment de les llars d’infants de les més
contraproduents per preservar els objectius que persegueix de dret a l’educació, la igualtat
d’oportunitats, la convivència i la diversitat.
Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar de forma
unilateral per part del primer al curs 2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb
les previsions pressupostàries de la institució passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les
famílies, qui estan suportant el sosteniment del servei de llars d’infants municipals.
(Actualment, les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que els 17%
restant es finança a través de les diputacions). Cal no oblidar que aquests ja eren recursos
adreçats als municipis perquè surten de projectes i programes de suport al món local que es
deixen de fer.
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800 euros
per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic (de 100 milions d’euros l’any 2010 a 0
euros des del 2015)
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Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per al
2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat havia de garantir un
finançament de les llars d’infants que cobrís, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros
per plaça i any, i s’havia de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros
per plaça i any i aquest mandat no s’ha complert per part del Govern de la Generalitat.
La Generalitat de Catalunya va fer arribar, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda, un certificat sobre el destí de la partida del pressupost de la Generalitat
de Catalunya adreçada al pagament dels convenis d’escoles bressol municipals de 2012, 2013 i
2014. L’argument del Departament va ser: “la necessitat transferir l’import de la partida
(D/4600007/421A) de funcionament de llars d’infants municipals a d’altres partides del
pressupost per al pagament d’actuacions prioritàries del Departament”.
Atès que el TSJC ha condemnat per primer cop a la Generalitat de Catalunya per no finançar el
cost de la gestió de les llars d’infants, donant la raó a un seguit de municipis que havien
interposat demanda contra la Generalitat de Catalunya, com Esplugues, Hospitalet de Llobregat
o Cornellà, exigint a la Generalitat a pagar el deute contret amb les llars d’infants, diners que el
Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els anys 2011 i
2015.
La Comissió informativa general del 20 de març de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Dur a terme les accions necessàries per tal de procedir al càlcul dels imports pendents
per part de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Sils per aquest concepte més els
interessos de demora generats durant aquests anys.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la sentència
del TSJC retorni el deute contret, que resulta dels càlculs del punt primer, i pendent d’abonar
per la gestió del servei de les llars d’infants a aquest municipi.
Tercer.- En el cas que la Generalitat de Catalunya no doni resposta satisfactòria al pagament
dels imports pendents sol·licitats en el punt segon, en el termini de tres mesos següents a la
sol·licitud, procediu a l’inici de les pertinents accions judicials per tal de recuperar aquests
imports.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya.
Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord.
---------------

11.- Moció d’ERC, ICV i IDS: urgent arranjament de la GI-555. Exp. 2018/529

31

L’Ajuntament de Sils, de forma reiterada, ha demanat al Departament de Territori i
Sostenibilitat, Servei Territorial de Carreteres de Girona; primer, la redacció del projecte per
l’arranjament de la GI-555 i que va ser redactat al juliol del 2010, sota la denominació
“Condicionament GI-555. PK 0+000 al 13+200. Sils-Massanes”, i després l’execució
d’aquestes obres.
La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, a l’octubre del 2014 i a petició de
l’Ajuntament de Sils, reconeixen que no ha estat possible l’execució d’aquesta obra per manca
de pressupost però en el Pla econòmic financer del 2015 es preveia l’execució d’obres de reforç
de ferm.
Recentment, hem estat informats que el Departament de Territori i Sostenibilitat impulsarà la
variant Sils-Riudarenes per descongestionar el trànsit de les travesseres de la C-63 al seu pas
pels dos municipis. Cal assenyalar que aquesta via suporta una intensitat de trànsit molt alta.
Amb aquesta futura variant es millorarà la connectivitat d’aquest eix viari amb l’autopista A-7 i
l’autovia A-2.El nou traçat sortiria de Riudarenes i aniria a enllaçar amb la GI-555, entre la
rotonda del nucli de Mallorquines-Sils i l’enllaç de la GI-555 amb l’A-2.
Atès la precarietat en què es troba la GI-555, què provoca un alt índex d’accidents per la manca
de seguretat i la alta intensitat de vehicles que suporta, especialment en el tram que va des de
l’A-2 a la intersecció de la C-63.
Atès que cal assenyalar l’encreuament de la carretera de Vallcanera amb la GI-555 com a punt
negre d’accidents.
La Comissió informativa general del 20 de març de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya l’execució de les obres de “Condicionament
GI-555. PK 0+000 al 13+200. Sils-Massanes”, i que de forma urgent i prioritària s’executi una
primera fase, entre el tram que discórrer entre l’A-2 i l’encreuament de la GI-555 amb la C-63,
per motius de seguretat i atès l’alt índex d’accidentalitat.
Segon.- Demanar el recolzament d’aquesta iniciativa al Consell Comarcal de la Selva i a
l’Ajuntament de Riudarenes.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Riudarenes i al Consell Comarcal de la Selva.
Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord.
------------------
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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,
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