ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2018/6
Caràcter :
Lloc :

EXTRAORDINÀRIA
Sala Ple

06/09/2018
Data :
Horari : de 19:30:00 a 19:55 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
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 :
Sergi O. Urzay Gómez

Regidor

CAPGIREM SILS-CUP-PA

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :
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1.- Renuncia càrrec regidor Sergi Urzay Gómez - CAPGIREM SILS-CUP-PA.
Exp. 2018/1455
Fets:
En data 21 d’agost de 2018 i amb registre general d’entrada núm. 2018/4203 Sergi Urzay
Gómez va presentar instància sol·licitant que li sigui acceptada la seva renúncia al càrrec de
regidor pel grup CAPGIREM SILS-CUP-PA.
En data 28 d’agost de 2018 el secretari emet informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a aplicar.
En data 31 d’agost de 2018 i amb Registre General d’entrada 2018/4353 Aram Figueras
Espinosa presenta instància sol·licitant que li sigui acceptada la seva renúncia al càrrec de
regidor com a següent de la llista del partit Capgirem Sils – CUP.
En data 31 d’agost de 2018 i amb Registre General d’entrada 2018/4354 Ariadna Peralta Lladó
presenta instància sol·licitant que li sigui acceptada la seva renúncia al càrrec de regidora com a
següent de la llista del partit Capgirem Sils – CUP.
En data 31 d’agost de 2018 i amb Registre General d’entrada 2018/4355 Laia Turón i Ferrà
presenta instància sol·licitant que li sigui acceptada la seva renúncia al càrrec de regidora com a
següent de la llista del partit Capgirem Sils – CUP.
En data 31 d’agost de 2018 i amb Registre General d’entrada 2018/4356 Lluis Borràs
Massaguer presenta instància sol·licitant l’alta de regidor com a següent de la llista del partit
Capgirem Sils – CUP.
Fonaments de dret:
- 182 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificada per la
Llei 9/2007 de 8 d’octubre.
- 19 i 73.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local.
- 148 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
- 9.4 del Real Decret 2568/86, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
- L’article 1 del Real Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de
possessió de càrrecs o funcions públiques.
-La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs
representatius locals.
La Comissió informativa general del 6 de setembre de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia del càrrec de regidor que ostenta Sergi Urzay
Gómez del grup municipal de CAPGIREM SILS-CUP-PA.
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Segon.- Declarar vacant el lloc de regidor del grup municipal de CAPGIREM SILS-CUP-PA,
essent el següent de la llista per ocupar-lo Lluis Borràs Massaguer ja que, als que li
correspondria, també han formalitzat per escrit la seva renúncia.
Tercer.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central que expedeixi la credencial de Lluis Borràs
Massaguer, de conformitat amb l’establert en l’article 19.1j) i 182 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General.
Quart.- Donar trasllat del present acord a la Junta Electoral Central i al grup de CAPGIREM
SILS-CUP-PA.
Votació :
Per unanimitat dels dotze membres presents s’aprova aquest acord.
---------------

2.- Sol·licitud de recepció obres urbanització King Park
FETS
En data 4 de juliol de 2018 i registre d’entrada 2018/3355 la Junta de Compensació de la
Urbanització “King Park” de Sils va sol·licitar mitjançant instancia la recepció de forma
immediata de l’asfaltatge dels carrers de la urbanització King Park, respecte les vores
executades procedir a la seva recepció, respecte les voreres pendents d’executar que es
relacionen en l’instancia i són 32, que l’Ajuntament de Sils se’n faci càrrec de l’execució per
compte dels propietaris de les finques adjacents de les voreres autoritzant expressament a
l’ajuntament a consignar al seu favor els imports corresponent dels referits pagaments efectuat
pels propietaris per l’execució de la vorera, subrogar-se a la posició de la Junta de Compensació
i assumint de forma subsidiària l’obligació de les voreres no executables.
Posteriorment en data 24 de juliol de 2018 i registre d’entrada 2018/3825, la Junta de
Compensació de la Urbanització “King Park” de Sils per mitjà d’instància aporta documentació
per completar la documentació presentada en l’instancia referida en el paràgraf anterior.
En data 24 d’agost de 2018 l’arquitecte municipal emet informe al respecte.
En data 28 d’agost de 2018 s’ha emes informe en relació al procediment i a la legislació
aplicable i respecte el cas concret.
LEGISLACIÓ APLICABLE
—L'article 131 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d'agost.
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— L'article 169 del Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de
juliol.
— L'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques de
Catalunya.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de conformitat
amb l’establert a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local
La Comissió informativa general del 6 de setembre de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Acceptar la recepció parcial de la urbanització de la Urbanització “King Park” de
Sils, a saber de la vialitat, duta a terme per la Junta de Compensació de la Urbanització “King
Park” de Sils, tal com es va sol·licitar en data 4 de juliol de 2018, amb els següents
condicionants:
Respecte les voreres que resten pendents d’executar, l’Ajuntament de Sils no procedirà a
subrogar-se en la posició de la Junta de Compensació de la Urbanització “King Park” de Sils
fins que dita Junta de Compensació no es dissolgui, essent obligació de la Junta de
Compensació el seguiment i execució de les voreres pendents d’execució fins a la seva
dissolució.
SEGON.- Caldrà procedir, per part de la Junta de Compensació de la urbanització “King Park”
de Sils, a la presentació i execució del projecte definitiu de canalització de la Riera de Can
Pedré, per tal de poder dur a terme la recepció definitiva de la totalitat de les obres
d’urbanització de la Urbanització King Park.
TERCER. Notificar al sol·licitant aquesta resolució i procedir a convocar-lo per formalitzar
l'Acta de recepció parcial de les obres d'urbanització.
QUART. Incorporar al patrimoni municipal els béns públics que es reben, amb la seva
corresponent anotació en l'inventari i en els documents comptables que corresponguin.
Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA i cinc abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA i PDeCAT, s’aprova aquest acord.
---------------
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3.- Aprovació definitiva projecte executiu millora energética enllumenat públic de Sils.
Exp. 2016/577
Fets :
Atès que amb data 31 de maig de 2018, el Ple de la corporació va aprovar inicialment el
Projecte executiu de la millora energètica de l’enllumenat públic de Sils, va ser sotmès a
informació pública durant el termini de trenta dies, i es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 114, de data 13 de juny de 2018, i en l’e-tauler.
Atès que en data 27 de juliol de 2018 s’ha realitzat el certificat d’exposició i conforme no s’han
presentat al·legacions.
Fonaments de dret :
Els articles 231 a 236 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).
Els articles 124 a 137 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
L'article 93 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
Els articles 21.1 o) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Els articles 4 i 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
Els articles 3 a 8 i 17 Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable, procedint la seva aprovació definitiva per el Ple de conformitat amb
l'article 21.1 o) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació
amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Per això, de conformitat amb l’establert en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució:
La Comissió informativa general del 6 de setembre de 2018 va dictaminar favorablement.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte executiu de la millora energètica de l’enllumenat
públic de Sils.
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Segon.- Que es dugui a terme el replanteig del Projecte d’Obres, de conformitat amb l’article
236 de la LCSP.
Votació :
Per vuit vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CAPGIREM SILS-CUP-PA i IDS-MESIdSELVA i quatre abstencions de PDeCAT, 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.
L’alcalde president,

El secretari,
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