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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  363/13 
Caràcter : ordinària 
Data :  2 de desembre de 2013 
Horari: de 21:00 a 23:55 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Juan José Martínez González 
Natàlia Figueras Pagés 
Fernando Maqueda Ramos 
Pere Vila Ramos 
Maria del Carmen Fernandez Anello 
Antoni Trincheria Boix 
Josep Lluís Valentí Mompart 
Josep Maria Ciurana Planas 
José Martínez Herrera 
Xavier Roca Carreras 
Soledad Vega González 
Adrià Ortiz Jurado 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària de data 7 d’ octubre de 2013 i de la 

sessió extraordinària de data 28 d’ octubre de 2013. 
2. Donar compte del nomenament del nou regidor Sr. Adrian Ortiz Jurado del partit 

PSC-PM i presa de possessió del mateix. 
3. Aprovació dels Plans de Protecció Civil. 
4. Aprovació de la cessió gratuïta del Centre d’Atenció Primària a favor del Servei 

Català de la Salut. 
4. Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de l’última sessió 

ordinària del Ple. 
5. Mocions del grup nou Maçanet 
6. Moció del Grup Municipal Socialista de Maçanet de la Selva  
7. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària de data 7 d’ octubre de 2013 i 

de la sessió extraordinària de data 28 d’ octubre de 2013. 
 
Referent a l’acta de l’última sessió ordinària, de data 7 d’octubre de 2013, el Sr. José 
Martínez demana que a l’inici del setè punt de l’ordre del dia on consta els precs i 
preguntes que va formular a l’equip de govern, en la penúltima pregunta on diu 
“Pregunta si es pensa fer alguna cosa a la carretera de Marata, a la zona del pont atès 
que ja fa un any que va haver-hi un accident” s’afegeixi al final que aquest accident va 
ser mortal. 
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Seguidament es sotmet a votació l’acta de l’última sessió ordinària, celebrada el dia 7 
d’ octubre de 2013, la qual és aprovada amb el vot favorable de tots els regidors 
excepte el Sr. Adrian Ortiz Jurado que s’absté. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada acta. 
 
A continuació es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 
celebrada el dia 28 d’octubre del 2013, la qual és aprovada amb el vot favorable de 
tots els regidors excepte el Sr. Adrian Ortiz Jurado que s’absté. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’acta del dia 28 d’ octubre del 2013. 
 
 
2. Donar compte del nomenament del nou regidor Sr. Adrian Ortiz Jurado del 

partit PSC-PM i presa de possessió del mateix. 
 
El Sr. Alcalde explica que s’ha rebut a l’ajuntament la credencial lliurada per la Junta 
Electoral Central acreditant la condició de nou regidor de l’ajuntament del Sr. Adrian 
Ortiz Jurado, en substitució del Sr. Tomàs Reyener Romaguera que va presentar la 
seva renúncia a aquest càrrec. Aquesta credencial ha estat trames a l’ interessat que 
es troba aquí present, amb la finalitat de prendre possessió del càrrec. 
 
Per tant, i per tal de donar compliment al que estableix la normativa vigent, el Sr. 
Alcalde li formula al Sr. Adrian Ortiz Jurado la pregunta següent: “Jureu o prometeu 
per la vostra consciència i honor acomplir fidelment les obligacions del càrrec de 
regidora d’aquest ajuntament amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la constitució 
com a norma fonamental de l’Estat”. A la qual el Sr. Adrian Ortiz Jurado respón: “Sí ho 
prometo”. Per tant, havent-se fet el jurament o promesa legalment preceptius i havent-
se complert els demés requisits establerts, es dona possessió del càrrec de regidor de 
la corporació al Sr. Adrian Ortiz Jurado. 
 
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda al  Sr. Adrian Ortiz Jurado com a membre de la 
corporació. 
 
El Sr. Ortiz manifesta que està molt content de tenir l’oportunitat de treballar pel poble 
de Maçanet, 
 
El Sr. Roca, en nom del grup Nou Maçanet dóna la benvinguda al nou regidor. 
 
 
 
3. Aprovació dels Plans de Protecció Civil. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
 
“ Vistos els documents corresponents al Manual d’actuació, el Programa d’implantació 
i manteniment i els Annexos Generals del Pla de Protecció Civil per a Incendis 
Forestals (INFOCAT),  que ha estat redactat que ha estat redactat per l’empresa DV 
Serveis Tècnics, per encàrrec d’aquest Ajuntament, i en compliment de la Llei 4/1997, 
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de 20 de maig , de protecció civil de Catalunya, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents, 
 
ACORDS: 
 
1r.- Aprovar el Manual d’actuació, el Programa d’implantació i manteniment i els 
Annexos Generals del Pla de Protecció Civil per a Incendis Forestals (INFOCAT) de 
Caldes de Malavella.  
 
2n.- Sotmetre el Pla a exposició pública per un termini de trenta dies, mitjançant edicte 
al taulell d’edictes de l’Ajuntament, a efectes d’al•legacions.  En l’esmentat anunci es 
farà constar que en cas de no presentar-se cap al·legació o reclamació l’esmentat Pla 
quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord. 
 
3r.-  Un cop aprovat definitivament trametre a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat a Girona  aquest Pla sol·licitant-ne la seva homologació.”  
 
El Sr. José Martínez demana que s’expliqui què són els plans de protecció civil. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez explica que són plans d’actuacions en cas d’emergències 
com són inundacions incendis, etc. I explica breument el seu contingut; també afegeix 
que s’han d’anar revisant i renovant períodicament. 
 
El Sr. Roca diu que els plans de protecció civil són documents complexos i que sabem 
que són similars a cada municipi però adaptats a la seva realitat; pregunta si hi ha un 
responsable i si es pensa coordinar o mancomunar amb altres municipis, així com si 
es farà algun simulacre. 
 
El Sr. Alcalde diu que els plans són de renovació periòdica i que no és mancomunat 
perquè cada municipi és diferent i la coordinació es fa al més alt nivell per part de la 
Generalitat o l’ Estat. 
 
El Sr. José Martínez diu que l’ha llegit i troba diferències importants ja que no consten 
dades de telèfon i altres i també diu les dades econòmiques no són correctes o 
actualitzades i que s’ha de definir el control d’accessos; també diu que hi ha 
instal.lacions on no hi consta l’aforament i que no es preveu la formació de gent que hi 
ha d’intervenir, i per tot això caldria completar les dades i acabar de definir els plans. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquests plans es posen a informació pública i que per tant si 
poden fer aportacions, que les dades personals no consten en el document públic però 
sí a la còpia de treball interna; també diu que en cas d’emergència a l’autopista com a 
cosa que ja ha passat alguna vegada, no és l’ajuntament que actua directament. 
 
El Sr. José Martínez insisteix en la necessitat de la formació a la gent de l’ajuntament 
que hi hauria d’actuar. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que l’ajuntament no és un grup actuant sinó que ofereix 
logística i que els plans de l’ajuntament són un apèndix de l’actuació global de la 
Generalitat o l’estat. 
 
El Sr. Vila manifesta que quan va entrar a l’ajuntament va comprovar que segons els 
plans calia tenir un control de la gent amb dificultats per sortir de casa i així ho va fer 
de les urbanitzacions, cosa que abans no hi constava que s’hagués fet. 
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La Sra. Vega diu que no sap si el Pla d’ adequa a les persones que fan diàlisis ja que 
en cas d’emergència poden tenir la seva vida en perill si no hi ha subministrament 
elèctric. 
 
El Sr. Alcalde diu que altres vegades es va fer a través del CAP la llista d’aquestes 
persones en situació especial i es va anar a les cases per oferir ajuda. 
 
La Sra. Vega diu que és un suggeriment que fa. 
 
La Sra. Fernandez diu que no es pot fer llistes de tot però que quan ens hi trobem es 
fa i es preveu. 
 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord transcrita al començament d’aquest 
ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- ONZE vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Joan Josep Martínez, el Sr. Ciurana, la 

Sra. Figueras, el Sr. Trincheria, la Sra. Fernández, el Sr. Valentí, el Sr. Maqueda, 
el Sr. Vila, el Sr. Ortiz i el Sr. José Martínez. 

- DUES abstencions, del Sr. Roca i la Sra. Vega. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
4. Aprovació de la cessió gratuïta del Centre d’Atenció Primària a favor del 

Servei Català de la Salut. 
 

Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vist que en data 30 de gener del 2001 es va signar un conveni amb el Departament 
de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de la Salut per a l’ampliació del Centre 
d’Atenció Primària, en virtut del qual una vegada finalitzades les obres l’ajuntament es 
comprometia a cedir la possessió del Centre i, prèvia la tramitació del corresponent 
expedient, a formalitzar en document públic la compravenda de l’immoble i el solar en 
què es troba emplaçat. 
 
Vist que un cop finalitzades les obres, el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 
3/08/2005, va acordar procedir a l’alienació al Servei Català de la Salut, mitjançant 
compravenda, per un preu de 360.607,26 €, del solar on s’ubica el Centre d’Atenció 
Primària i de l’edifici construït en el mateix dedicat a aquesta finalitat.  
 
Vist que el Servei Català de la Salut va trametre a l’ajuntament un escrit, amb registre 
d’entrada núm.894, de data 3/03/2011, en el que proposa que es modifiqui l’acord del 
Ple de l’Ajuntament de data 3/08/2005, en el sentit de què s’acordi procedir a la cessió 
de domini gratuïta al CatSalut de l’edifici que conforma el Centre d’Atenció Primària i el 
solar on s’ubica, tot i que es manifesti per part de l’ajuntament haver estat reintegrat en 
un import de 360.607,26 € de l’obra executada. 
 
Vist que el Ple municipal, en sessió de data 4 d’abril de 2011, va acordar aprovar la 
modificació de l’acord de data 3 d’agost de 2005, en el sentit de no procedir a la venda 
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al Servei Català de la Salut de l’edifici del Centre d’Atenció Primària i del solar on 
s’ubica aquest, sinó a la seva cessió de domini gratuïta, i així mateix es va acordar 
tramitar el corresponent expedient per a l’esmentada cessió. 
 
Vist que per part dels serveis tècnics municipals s’ha emès informe en el que hi 
consten la descripció de la finca objecte de cessió, la seva classificació i qualificació 
urbanística i la valoració del sòl i de l’edificació. 
 
Vist que consta a l’expedient el certificat de domini i càrregues lliurat pel Registre de la 
Propietat de Sta. Coloma de Farners referent a l’immoble objecte de cessió. 
 
Vist que s’ha sotmès l’ expedient a informació pública per un període de 30 dies, 
mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.197, de data 
14 d’octubre de 2013, al tauler d’edictes municipal i al web de l’ajuntament, sense que 
consti que s’hagi presentat cap escrit formulant reclamacions o al.legacions al 
respecte. 
 
Atès el que disposen els articles 211 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i 49 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels Ens Locals. 
 
 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Cedir gratuïtament a favor del Servei Català de la Salut, el domini de la finca 
inscrita a l’Inventari de Bens del Municipi com a bé patrimonial, inscrita al Registre de la 
Propietat com a finca independent, per destinar-la a Centre d’ Atenció Primària o a altres 
usos de serveis sanitaris al servei de la població, que es descriu registralment d’aquesta 
manera: 
 
“ URBANA: EDIFICI destinat a DISPENSARI MUNICIPAL situat en el poble de 
Maçanet de la Selva, que fa xamfrà entre el Passeig Sant Llorenç i carrer sense nom. 
Es desenvolupa en planta semisoterrani i en planta baixa. La planta baixa, té forma de 
“L”, amb accés principal des del Passeig Sant Llorenç i sortida d’emergència al carrer 
sense nom, amb una superfície construïda de cinc-cents vuitanta-dos metres, 
cinquanta-dos decímetres quadrats, ocupada per les dependències obertes al públic 
del Dispensari. La planta semisoterrani té forma rectangular i comunica amb la planta 
baixa, per una escala interior, disposant també d’ accés rodat  mitjançant rampa que 
desemboca al carrer sense nom. La seva superfície construïda és de dos-cents trenta-
dos metres, vint decímetres quadrats, destinats a garatge, magatzem i dependències 
del personal que treballa en el centre. Construïda sobre una porció de terreny de 
superfície nou-cents vuitanta-dos metres, onze decímetres quadrats, que llinda: al 
Nord amb carrer sense nom, al Sud, amb zona verda pública, resta de finca matriu, a 
l’Est amb passeig de Sant Llorenç i a l’Oest amb solar d’equipaments de propietat 
municipal.” 
 
Inscrita en el Registre de la Propietat de Sta. Coloma de Farners en el Tom 2981, 
Llibre 181 de Maçanet, Foli 31, Finca 6548. 
 
SEGON.- Si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini 5 anys o 
deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió 
revertirà automàtica de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que 
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resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya. 
 
TERCER.- Es faculta al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva per a la 
signatura de la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa 
en el present acord, incloses en el seu cas les corresponents escriptures públiques.” 
 
 
El Sr. Roca diu que sembla que ara l’ajuntament ja no caldrà que pagui els 
subministraments i pregunta en aquest cas a què es destinarà els diners. 
 
El Sr. Vila diu que ara només s’està pagant el subministrament de gas i que 
simplement es deixarà de pagar. 
 
El Sr. Alcalde diu que l’obra va ser subvencionada en el seu moment pel Servei Català 
de la Salut. 
 
A continuació es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, la qual és 
aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 
5. Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de l’última 

sessió ordinària del Ple. 
 
El Sr. Alcalde dóna compte de totes les resolucions dictades per l’ Alcaldia des de 
l’última sessió ordinària del Ple. 
 
El Sr. José Martínez pregunta els motius de la resolució per la qual s’acomiada al 
tècnic de l’escola d’adults, reconeixent la seva improcedència i la indemnització 
corresponent. 
 
El Sr. Alcalde contesta que l’interessat ha estat dos anys a l’ajuntament i que sembla 
que no encaixava en l’organització municipal i per tant s’ha vist convenient que no 
continuï.  
 
El Sr. José Martínez diu que no veu clars els motius. 
 
El Sr. Alcalde diu que el Sr. José Martínez va acomiadar molta gent quan estava a 
l’equip de govern i enumera algunes de les persones acomiadades, i afegeix que 
l’acomiadament que estem parlant s’ha vist convenient pel context de la situació en 
què estàvem.  
 
El Sr. José Martínez insisteix en què no ho veu clar i que el Sr. Alcalde diu mentires 
pel què fa a alguns acomiadaments anteriors que esmenta, i pregunta perquè s’ha 
nomenat a la nova persona que ocupa la plaça sense cap concurs públic. 
 
El Sr. Alcalde contesta que s’ha fet el mateix tipus de concurs que quan ell 
contractava. 
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El Sr. José Martínez diu que no veu bé que s’acomiadi tanta gent i tampoc que no es 
faci un concurs públic en aquests temps difícils cosa que a més donaria més qualitat a 
la plaça. 
 
El Sr. Alcalde insisteix que el Sr. José Martínez també va acomiadar gent, i que ell no 
ho ha fet per motius particulars. 
 
El Sr. Roca diu que demana que els decrets s’enviïn per e-mail per facilitar el treball. 
 
 
 
6. Mocions del grup nou Maçanet 
 
Es dóna lectura de la següent proposta de moció presentada pel regidor Sr. Xavier 
Roca, en nom del grup 9 Maçanet: 

 
“ MOCIÓ DEL GRUP DE 9M-EPM DE L’AJUNTAMENT DE Maçanet de la Selva SOBRE 
L’INCREMENT DE LA POBRESA ENERGÈTICA I PER TAL DE GARANTIR L’ACCÉS ALS 
CONSUMS ENERGÈTICS MÍNIMS VITALS A LA CIUTADANIA  
 
Atès la situació de crisi, atur i les retallades en drets socials que estan provocant un augment 
de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes persones en l’accés a recursos i serveis 
bàsics, com aliments i subministraments d’aigua, llum o gas necessaris per garantir unes 
condicions mínimes de vida digna.  
Atès que l’electricitat, l’aigua i el gas són un servei públic bàsic i només el control públic permet 
garantir la universalitat del servei, l’equitat i la progressivitat de les tarifes.  
 
Atès que a l’igual que totes les persones haurien de poder disposar d’un habitatge digne en 
exercici al dret a l’habitatge, també totes les persones haurien de poder fer efectiu el dret a tenir 
disponibilitat dels subministraments mínims bàsics d’aigua i energia –per enllumenar, calefacció 
i per cuinar- en termes d’habitabilitat, salubritat i higiene.  
 
Atès que la pobresa energètica, entesa com la incapacitat de pagar una quantitat de serveis 
energètics suficients per a la satisfacció de les necessitats domèstiques que garanteixin unes 
condicions de vida digna a un preu just, està experimentant un augment significatiu tal i com 
manifesten diferents indicadors i com alerten diferents organismes com pot ser la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Segons dades estadístiques conegudes, l’any 
2010 se situava al voltant del 10% de la població i que segons els experts la situació es pot 
haver agreujat i situar-se al 15% al 2012.  
 
Atès que majoritàriament les persones que pateixen l’anomenada pobresa energètica són les 
que estan en atur o reben alguna prestació social reduïda o bé estan molt endeutades. Els 
col·lectius més vulnerables com els nens, la gent gran o persones amb malalties cròniques 
poden veure afectada la seva salut davant la impossibilitat de fer front al cost econòmic dels 
consums energètics mínims per assegurar una qualitat de vida acceptable.  
 
Atès els increments continuats de les tarifes elèctriques aprovades pels governs de l’Estat i que 
suposen un increment l’any 2013 al voltant del 4 % i un increment continuat en tots els seus 
conceptes entre 2003 i 2012 del 63% que situa Espanya com l’estat de la zona euro de la UE 
que més ha incrementat el preu en els darrers 3 anys malgrat la situació de crisi.  
 
Atès els increments continuats de les tarifes de gas natural aprovades pels governs de l’Estat i 
que van suposar un increment l’any 2012 del 7,7% i un increment continuat en tots els seus 
conceptes entre 2003 i 2012 del 68% i la bombona de gas butà que ha incrementat el seu preu 
l’any 2013 en un 7,2% respecte l’any anterior.  
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Atès que les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del mercat interior d’electricitat i gas obliguen 
els Estats Membres a desenvolupar plans per abordar la pobresa energètica a l’hora d’orientar 
la seva política energètica i la protecció dels consumidors sense que el govern espanyol ho 
hagi fet fins ara i, ans al contrari, la recent reforma energètica vulnera aquestes directives amb 
la conseqüent obertura d’un expedient informatiu per part de la Comissió Europea.  
 
Atès que està comprovat que la pobresa energètica és conseqüència de la combinació de 3 
factors: renda familiar, preus de la energia i baixa qualitat en l’eficiència energètica de 
l’habitatge i que són factors que estan afectant a moltes llars de Maçanet de la Selva.  
 
Atès que malgrat totes les companyies subministradores asseguren disposar de bonus socials 
per a les famílies més desfavorides, aquests no només són insuficients sinó que sovint 
estableixen requisits que provoquen que qui més ho necessita es quedi fora.  
Atès l’increment de talls de subministrament dels serveis d’electricitat i gas a la nostra ciutat en 
els darrers anys, es fan efectius per part de les companyies comercialitzadores i distribuïdores 
sense que aquestes hagin complert escrupulosament els procediments contemplats a la 
normativa vigent, amb els greus perjudicis, també econòmics, que ocasionen als afectats/des.  
 
Atès que d’una banda, el govern de l’Estat no ha volgut fins ara donar resposta amb mesures 
normatives i legislatives a la problemàtica de la pobresa energètica, que pateixen cada vegada 
més famílies i llars, per tal que es puguin garantir uns consums mínims vitals a totes les 
famílies en funció del nombre de components i els períodes estacionals.  
 
Atès d’altra banda, que el Govern de la Generalitat tampoc ha fet possible que les empreses 
subministradores d’energia i aigua potable no interrompin el subministrament per impagament 
d’unitats familiars amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional o que es troben en 
una situació econòmica d’estat de necessitat i amb informe dels serveis socials bàsics, tal i com 
li va instar el Parlament de Catalunya a través de la Moció 10/X aprovada en sessió plenària el 
25 d’abril d’enguany.  
 
Atès que aquest un dels principals compromisos i objectius d’aquest Ajuntament, especialment 
en el context actual, és lluitar contra l’exclusió social i intentar garantir unes condicions de vida 
digna als ciutadans i ciutadanes.  
 
Atès la necessitat de continuar esmerçant esforços en la diagnosi de les situacions de 
vulnerabilitat i de concertar línies de treball i actuacions per cercar solucions a les principals 
problemàtiques que afecten les condicions de vida de moltes famílies, com han estat diferents 
iniciatives institucionals davant l’increment de les execucions hipotecàries.  
 
És per tot això que el Grup Municipal de 9M-EPM de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva 
proposa l’adopció dels següents:  
 
ACORDS  
 
Primer.- Crear la Taula sobre Pobresa Energètica, com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i 
recerca d’alternatives i solucions sobre aquesta problemàtica amb participació dels grups 
municipals, els agents econòmics i socials i de les empreses distribuïdores de serveis 
energètics bàsics.  
 
Segon.- Reforçar l’atenció municipal al consumidor energètic amb insuficiència de recursos per 
tal d’ampliar l’assessorament sobre possibles mesures d’estalvi i eficiència energètica a la seva 
llar alhora que fer un seguiment quantitatiu i qualitatiu sobre la situació de pobresa energètica a 
la nostra ciutat i la seva evolució.  
 
Tercer.- Negociar amb les companyies energètiques que operen a la nostra ciutat possibles 
solucions davant els impagaments de les famílies mancades de recursos mínims per tal d’evitar 
el tall del subministrament i poder garantir l’accès als consums mínims.  
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Quart.- Sol·licitar a les companyies energètiques que operen a la nostra ciutat una moratòria en 
els talls de subministrament a llars amb insuficiència de recursos durant els mesos d’hivern 
apel·lant a la responsabilitat social corporativa que les empreses han de demostrar en 
situacions d’emergència social com les que estan patint molts ciutadans i ciutadanes del nostre 
municipi.  
 
Cinquè.- Sol·licitar a les companyies subministradores i comercialitzadores d’electricitat i gas 
que operen a la nostra ciutat que respectin escrupolosament la normativa vigent respecte als 
processos de tramitació i execució de talls de subministrament.  
 
Sisè.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que, de manera immediata, elabori un “Pla de 
xoc contra la pobresa energètica” que tingui com a principal objectiu garantir el dret ciutadà als 
subministraments bàsics de la llar establint acords amb companyies energètiques que operen a 
Catalunya per tal de determinar un sistema públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius 
amb insuficiència de recursos, així com protocols de prevenció de talls de subministrament en 
col·laboració amb els Serveis Socials municipals i, en cas de que es produeixin, la gratuïtat del 
servei de reconnexió.  
 
Setè.- Sol·licitar a l’Estat espanyol la congelació de les tarifes energètiques per a l’any 2014 i 
que reguli normativament l’establiment de tarifes especials reduïdes de serveis energètics 
(electricitat i gas) per a col·lectius amb insuficiència de recursos així com l’establiment de la 
normativa i els protocols necessaris per tal que no es produeixin talls de subministrament a 
famílies amb insuficiència de recursos.  
 
Vuitè.- Comunicar els anteriors acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’estat 
espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés i el Senat, a les 
companyies de distribució i comercialització energètica que operen al nostre municipi i als 
agents econòmics i socials de la ciutat.  
 
El Sr. Roca diu que creuen que és una demana d’una societat avançada que pretén 
donar una solució a famílies amb dificulats. 
 
La Sra. Fernández explica que als serveis socials, que estan delegats al Consell 
Comarcal, està creada ja la taula de la pobresa i suggereix que aquestes propostes 
que són d’abast comarcal es proposin al Consell; afegeix que a través dels serveis 
socials s’ha treballat i treballa per aquests casos i s’estan fent ajudes per 
subministrament donant resposta a totes les demandes. 
 
El Sr. Trincheria diu que es va oferir consensuar una proposta i no es va acceptar i que 
encara es pot fer ara, i diu també que la moció que es presenta és de l’ Ajuntament de 
Terrassa on hi ha un context i un tamany molt diferent. 
 
El Sr. Roca diu que consensuar no és retallar i es proposa treure un punt cosa que 
creu que no és bo ja que si es fa es desnaturalitza molt la proposta. 
 
El Sr. Trincheria insisteix que la moció és pensada per accions a una ciutat de gran 
població com és Terrassa, i diu que està d’acord en què es baixin les tarifes ja que a 
Espanya l’energia es paga molt cara i el problema de fons és el dèficit de tarifa, i això 
és el que cal solucionar. 
 
El Sr. Roca diu que l’esperit de la moció és trobar solució a gent que ho necessita. 
 
El Sr. Trincheria diu que la moció es refereix a normativa europea, i que ni l’estat ni la 
Generalitat no solucionen el problema i es demana que ho faci l’ajuntament. 
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La Sra. Fernández diu que creu interessant que la proposta es faci a nivell de Consell 
Comarcal. 
 
El Sr. Martínez diu que li estranya que no es vulguin aprovar les propostes de moció 
que es presenten. 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta de moció que s’ha transcrit a l’inici 
d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- QUATRE vots a favor, del Sr. Roca, la Sra. Vega, el Sr. José Martínez i el Sr. Ortiz. 
- NOU vots en contra, del Sr. Alcalde, el Sr. Joan Josep Martínez, la Sra. Figueras, 

el Sr. Trincheria, el Sr. Ciurana, el Sr. Valentí, el Sr. Vila, el Sr. Maqueda i la Sra. 
Fernández. 

 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara no aprovada la proposta de moció. 
 
 
7. Moció del Grup Municipal Socialista de Maçanet de la Selva  
 
Es dóna lectura de la següent proposta de moció presentada pel Sr. Adrian Ortiz 
Jurado en nom del grup PSC-PM: 

 

“.MOCIÓ SOL•LICITANT AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE POSI 
EN MARXA UN PLA DE RESCAT PER A LES PERSONES ATURADES DE LLARGA 
DURADA 
 
El Grup Municipal Socialista  presenta la següent moció al Ple d’aquesta Corporació. 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
L’actual situació laboral de les persones aturades de llarga durada de més de 50 anys a 
Catalunya, posa de manifest la precària situació d’aquest col•lectiu en risc d’exclusió, 
convertint-los en un dels sectors socials més vulnerables enfront de la dramàtica situació que 
ha generat la crisi econòmica. 
La taxa d’atur de les persones de més de 50 anys supera el 18 %, del total, d’acord amb les 
dades del  tercer trimestre 2013t; d’un total de 839.000.aturats actualment  87.000 persones 
tenen més de cinquanta cinc  dels quals el 39% són aturats de llarga durada (més de 2 anys al 
atur). 
 La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per la reforma del 
mercat laboral, així com altres reformes del sistema actual, per aconseguir un teixit productiu 
que doni sortida a la situació global de l’atur, i també, a les persones que majoritàriament han 
estat actius durant la seva vida laboral i que en aquest moment es troben en perill d’exclusió 
social. Els aturats de llarga durada es troben condemnats a una situació de manca 
d’expectatives laborals, motivada només per la seva edat (discriminació per raó de l’edat), 
sense tenir en compte la seva experiència laboral, formació, competències i habilitats, etc. Cal  
concentrar els esforços de tot un país en lluitar contra l’atur, especialment el de llarga durada i 
de les persones de més de 50 anys. 
Les últimes reformes aplicades pel Govern central han suposat retallades importants dels drets 
en matèria laboral, Seguretat Social  i de protecció de l’atur.  Això ha significat per a aquest 
col•lectiu un perjudici excessiu i ha agreujat encara més la seva situació, arribant a considerar-
se com de total abandonament.  Alguns exemples d’aquesta situació tan precària són el 
següents: la reforma laboral va facilitar l’acomiadament de treballadors indefinits; les polítiques 
actives de formació han vist reduïdes dràsticament les seves dotacions pressupostàries; s’ha 
suprimit un subsidi per treballadors majors de 45 anys;  la percepció del subsidi per a persones 
aturades de més de 52 s’ha endarrerit fins als 55 anys limitant, a més, les condicions per al seu 



 11 

atorgament; la pròpia modificació de l’edat de jubilació anticipada perjudica directament a 
aquest col•lectiu; etc ... 
Però l’anàlisi de la realitat va més enllà de les dades i és que darrera d’aquestes dades, hi ha 
persones en risc d’exclusió social fruit de la seva exclusió del mercat laboral, i per tant, que han 
de sobreviure amb l’ajut d’institucions amb recursos de beneficència, tot i que la seva voluntat 
és la d’obtenir i cobrir les seves necessitats mitjançant el desenvolupament d’un lloc de treball 
digne, i no de les escasses ajudes a les que poden accedir per pal·liar la seva situació actual.  
 
Cal per tant, plantejar la necessitat d’un Pla de rescat amb fons públics per aquest col•lectiu 
que es podria quedar en situació total de desemparament, inclòs en el supòsit que arribi el 
moment tan desitjat de superació de la forta crisis econòmica que patim. Així com en el seu 
moment es van destinar recursos públics per rescatar a la banca, amb interessos purament 
econòmics i financers, ara cal rescatar a les persones que han de ser sempre la prioritat dels 
governs. 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Maçanet de la 
Selva l’adopció del següent 
 
ACORD 
INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a que posi en marxa un Pla de rescat per 
adoptar mesures urgents i específiques destinades als treballadors de cinquanta anys o més i 
en situació d’atur de llarga durada, entre d’altres: 
- Fer accions de millora de l’ocupació de les persones aturades de llarga durada. 
- Impulsar programes de formació i treball per a les persones de cinquanta anys o més, 

prioritzant el col•lectiu d’aturats de llarga durada. 
- Posar en funcionament un dispositiu de reconeixement de competències amb caràcter 

preferent. 
- Aplicar polítiques actives específiques de qualificació i requalificació professionals per a 

persones de cinquanta anys o més aturades de llarga durada. 
- Establir un sistema de beques per assistència a la formació per a les persones amb 

responsabilitats familiars. 
- Realitzar accions de suport a l’autoocupació mitjançant programes d’assessorament i 

acompanyament a la iniciativa emprenedora. 
- Col•laborar amb les organitzacions patronals que desenvolupen programes 

d’acompanyament a partir del voluntariat de persones amb experiència en la creació i 
direcció d’empreses. 

- Incentivar, orientar i acompanyar les persones de 50 anys o més a la recerca de feina. 
- Atorgar ajudes a l’autoocupació/emprenedoria per l’impuls de projectes empresarials, a 

través de l’assessorament i el suport financer públic, amb especial èmfasi en les iniciatives 
de l’economia social. 

- Establir incentius a la contractació estable d’aturats de llarga durada, amb especial 
tractament de les empreses del tercer sector i l’economia social. 

- Assegurar la disponibilitat de formació ocupacional per tal que les persones aturades que 
no disposin de les competències bàsiques definides per la Unió Europea puguin obtenir-les 
amb l’oferta de cursos del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als 
presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de 
Catalunya.” 

 
El Sr. José Martínez diu que les actuacions proposades són necessàries pels aturats 
de llarga durada, en aquest cas sobretot pels de més de 50 anys, i també diu que això 
no té cap cost per l’ Ajuntament. 
 
La Sra. Fernández diu que no està en contra però que creu que s’ha d’afegir en el punt 
primer de l’ acord instar no només al govern de la Generalitat sinó també al govern de 
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l’ Estat i de la Comunitat Europea. A més diu que a ells els preocupa tots els aturats de 
llarga durada i no només els de 50 anys i proposa també que es faci constar que les 
mesures s’adrecin a tots els treballadors que estiguin en atur de llarga durada incloent 
tots els col.lectius vulnerables socialment. 
 
El Sr. Trincheria també va proposar excloure l’exposició de motius i a la Comissió 
Informativa es va proposar consensuar-ne una altra i no es va voler i diu que si es 
volen consensuar es pot fer ara i sinó hauran de votar en contra. 
 
La Sra. Fernández proposa suprimir el quarta paràgraf de l’exposició de motius. 
 
La resta de regidors es mostren d’acord amb les esmenes proposades per la Sra. 
Fernández.  
 
Per tant es sotmet a votació la proposta de moció presentada pel grup municipal 
socialista, la qual és aprovada per unanimitat amb les esmenes que s’han proposat per 
la Sra. Carme Fernández. Per tant, la moció aprovada tindrà el redactat següent: 
 
“.MOCIÓ SOL•LICITANT QUE ES POSI EN MARXA UN PLA DE RESCAT PER A LES 
PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’actual situació laboral de les persones aturades de llarga durada de més de 50 anys a 
Catalunya, posa de manifest la precària situació d’aquest col•lectiu en risc d’exclusió, 
convertint-los en un dels sectors socials més vulnerables enfront de la dramàtica situació que 
ha generat la crisi econòmica. 
 
La taxa d’atur de les persones de més de 50 anys supera el 18 %, del total, d’acord amb les 
dades del  tercer trimestre 2013t; d’un total de 839.000.aturats actualment  87.000 persones 
tenen més de cinquanta cinc  dels quals el 39% són aturats de llarga durada (més de 2 anys al 
atur). 
 
La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per la reforma del 
mercat laboral, així com altres reformes del sistema actual, per aconseguir un teixit productiu 
que doni sortida a la situació global de l’atur, i també, a les persones que majoritàriament han 
estat actius durant la seva vida laboral i que en aquest moment es troben en perill d’exclusió 
social. Els aturats de llarga durada es troben condemnats a una situació de manca 
d’expectatives laborals, motivada només per la seva edat (discriminació per raó de l’edat), 
sense tenir en compte la seva experiència laboral, formació, competències i habilitats, etc. Cal  
concentrar els esforços de tot un país en lluitar contra l’atur, especialment el de llarga durada i 
de les persones de més de 50 anys. 
 
Però l’anàlisi de la realitat va més enllà de les dades i és que darrera d’aquestes dades, hi ha 
persones en risc d’exclusió social fruit de la seva exclusió del mercat laboral, i per tant, que han 
de sobreviure amb l’ajut d’institucions amb recursos de beneficència, tot i que la seva voluntat 
és la d’obtenir i cobrir les seves necessitats mitjançant el desenvolupament d’un lloc de treball 
digne, i no de les escasses ajudes a les que poden accedir per pal·liar la seva situació actual.  
 
Cal per tant, plantejar la necessitat d’un Pla de rescat amb fons públics per aquest col•lectiu 
que es podria quedar en situació total de desemparament, inclòs en el supòsit que arribi el 
moment tan desitjat de superació de la forta crisis econòmica que patim. Així com en el seu 
moment es van destinar recursos públics per rescatar a la banca, amb interessos purament 
econòmics i financers, ara cal rescatar a les persones que han de ser sempre la prioritat dels 
governs. 
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Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Maçanet de la 
Selva l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
INSTAR al Govern de l’ Estat, a la Comunitat Europea i a la Generalitat de Catalunya a que 
posi en marxa un Pla de rescat per adoptar mesures urgents i específiques destinades als 
treballadors que estiguin en situació d’atur de llarga durada que inclogui tots els col·lectius 
vulnerables socialment, entre d’altres: 
- Fer accions de millora de l’ocupació de les persones aturades de llarga durada. 
- Impulsar programes de formació i treball per a les persones de cinquanta anys o més, 

prioritzant el col•lectiu d’aturats de llarga durada. 
- Posar en funcionament un dispositiu de reconeixement de competències amb caràcter 

preferent. 
- Aplicar polítiques actives específiques de qualificació i requalificació professionals per a 

persones de cinquanta anys o més aturades de llarga durada. 
- Establir un sistema de beques per assistència a la formació per a les persones amb 

responsabilitats familiars. 
- Realitzar accions de suport a l’autoocupació mitjançant programes d’assessorament i 

acompanyament a la iniciativa emprenedora. 
- Col•laborar amb les organitzacions patronals que desenvolupen programes 

d’acompanyament a partir del voluntariat de persones amb experiència en la creació i 
direcció d’empreses. 

- Incentivar, orientar i acompanyar les persones de 50 anys o més a la recerca de feina. 
- Atorgar ajudes a l’autoocupació/emprenedoria per l’impuls de projectes empresarials, a 

través de l’assessorament i el suport financer públic, amb especial èmfasi en les iniciatives 
de l’economia social. 

- Establir incentius a la contractació estable d’aturats de llarga durada, amb especial 
tractament de les empreses del tercer sector i l’economia social. 

- Assegurar la disponibilitat de formació ocupacional per tal que les persones aturades que 
no disposin de les competències bàsiques definides per la Unió Europea puguin obtenir-les 
amb l’oferta de cursos del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als 
presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de 
Catalunya.” 

 
 
  
8. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
El Sr. José Martínez planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Pregunta quan es farà el nou concurs per la concessió del servei d’aigua 
- Pregunta si es faran més actuacions en el tema de l’aigua de Residencial Park 
- Pregunta si es farà l’ampliació de la depuradora ja que sembla que Comercial 

Urbana Caldes està en aquest tema. 
- Pregunta per la disposició del local de la societat pel grup ERC 
- Pregunta per la dimissió del cap dels vigilants. 
 
El Sr. Roca planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents:   
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- Referent a l’acomiadament del Sr. Caballero, diu que oficialment era tècnic de 
l’escola d’adults però que sembla que realment feia una altra feina i pregunta si 
fa falta un tècnic de l’escola d’adults, quan ha costat l’acomiadament i si es farà 
un concurs públic per cobrir el lloc. 

- Referent a la subvenció de la llar d’infants pregunta que es farà amb els diners. 
 
La Sra. Vega planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents:   
- Referent al tema de les dimissions: 

El prec és: Que tractin de que no es produeixin més dimissions de Caps de 
guàrdia.   
És el 3er Cap de guàrdia municipal que dimiteix en dos anys. I que cada cop, 
cada Cap, inicia uns nous projectes que no acabaren de definir-se per 
interrupcions a causa de les continuades dimissions.   
 
Les preguntes són:   
- Per que no s’aconsegueix que aquestes persones tinguin una continuïtat de 
futur?   
- És per que se’ls enganya amb expectatives de crear una policia local que el 
govern ja ha manifestat que no pensa crear?   

 
- Referent als acomiadaments improcedents: 

El prec és: Que tractin de que no es produeixin més acomiadaments 
improcedents, per que no volem que el municipi hagi de pagar indemnitzacions.   
Tenim entès que ja hi han hagut precedents en el principi de legislatura d’altres 
acomiadaments improcedents de diferents tècnics que entre tots van suposar un 
cost de 31.000€.  
Ara s’ha acomiadat a l’home de confiança de l’Alcaldia, el contractat com a 
“tècnic de l’escola d’adults” que de cop, a deixat de ser molt bo en la seva feina, 
havent d’indemnitzar-lo amb 8.000€.  
 
Les preguntes són:   
- Per que no es va designar la nomenclatura adequada respecte de les veritables 
tasques que feia la persona en qüestió ?   
- Com és que: tant com es pregonava, de repent va deixat de ser bo en la seva 
feina?   
- És que l’Ajuntament acomiada per discrepàncies amistoses, polítiques o 
personals improcedentment i ha d’indemnitzar?   
 
Una pregunta per al regidor d'educació:   
- Quina es la reestructuració exigida a fer a l’escola de adults, que es cita en 
l'acomiadament com a raó de pes.  
 

- Referent als contractes: 
El prec és: Que que les noves contractacions siguin fetes amb un caràcter més 
seriós.   
Referent al tècnic de l’escola d’adults: S’ha contractat un altre persona, la 3a, 
com a “tècnic de l’escola d’adults” “mentre no es faci el corresponen procés 
selectiu”. Tenim entès que ja hi disposem d’una tècnica auxiliar per l’escola de 
adults (Marisa) i una responsable (Esther Artigues).   
 
Les preguntes són:   
- Si ja disposem d’una auxiliar i una responsable, per que necessiten una altre 
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tècnica d’escola de adults?   
- Pot ser és, per que la nomenclatura del seu contracte no és l’adequada a la 
tasca que farà; la mateixa que feia l’acomiadat?   
 
Referent al tècnic bibliotecari: Ja es té contemplat i previst una plaça de tècnic i 
dos auxiliars; por lo qual hi ha temps per poder agafar una persona preparada 
amb els requisits i capacitats adequades per dinamitzar la nova biblioteca, i no 
haver de fer una contractació de aquestes de: “mentre no es faci el 
corresponen procés selectiu”.  
 
Les preguntes són:   
- És tenen ja preparades les bases del concurs?   
- Per quina data?   

 
- Referent a la disposició de local pels grups polítics:  

El prec és: Volem saber com ha quedat la cosa finalment, després de demanar 
varies vegades, pel tema de dret de disposició de local pels grups polítics.  
Volem saber si haurem de presentant sol·licituds al Ajuntament cada vegada per 
demanar disposició de local per les reunions;  per si tindrem que calcular fer 
l’entrega de les sol·licituds un mes per davant, ja que vostès ho hauran de decidir 
a les juntes de govern, hi hauran de prendre la decisió de si , si no, si 
necessitaran més informació, de per que utilitzarem o necessitem l’espai i, i així 
es passi el temps fent entrades i sortides, fins la següent junta de govern i així... 
eternament...   
Això ho dic també, pel que ells del nou grup polític de ERC, al final van tindre que 
fer la seva presentació en un bar, després d’haver fer 3 entrades de sol·licitud de 
demanda i de donar varies explicacions.   
Per que no és per falta de llocs, hi ha d’alguns que es veuen clarament buits, 
com: la planta baixa a Can Fallò.   

 
Les preguntes són:   
- Heu decidit ja, si disposen d’algun espai?   
- Heu decidit ja, si donareu potestat als conserges dels diferents edificis 
municipals, per que ens puguin facilitar dies i permisos d’us d’espais?   
- Necessiteu algú tipus d’informació específica?   
- Com s’ha de fer la cosa, per que sigui àgil?   

 
- Referent el tema de la dinamització del PIL:  

El prec és: Que amb totes les ofertes de treball es facin correus massius a 
tothom   
Tenim entès que a Vidreres fan correus massius per que tothom s’assabenti de 
les ofertes del municipi. Aquí es veu que les ofertes no arriben a tothom i, que 
només t’assabentes si hi vas presencialment i per casualitat en aquell moment hi 
ha una oferta.   
 
La pregunta és:   
- Per que no envieu les ofertes a tothom?   

 
- Referent al Consell Municipal d’Educació: 

El prec és: Que es porti a terme el seu declarat compromís de constituir el 
Consell Municipal d’Educació.   
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El CE és una eina de participació i consulta que serveix pel estudi i coordinació 
de les aportacions i necessitats de la Comunitat educativa; tema que també 
nosaltres consideren important ja que l’ensenyament es un dels pilars socials i, a 
més a Maçanet tenim mancances en certs aspectes d’educació i cohesió social; 
segons les estadístiques, per lo qual, això dona encara més pes a la importància 
de crear i aportar solucions a la complexitat educativa.   
A més, aquesta qüestió no costa diners, ni tan sol es necessita treballar la 
documentació de normativa, per que a la web del departament de educació de la 
Generalitat ja disposem de ella; no més caldria convocar a la comunitat educativa 
i decidir constituir-la, com van manifestar.   
 
Les preguntes són:   
- Com porta el tema?   
- El constituirà?   
- Per quan esta previs?   

  
- Referent al tema de la llar d’infants:  

El prec és: Que es porti a terme, ni que sigui a mig curs, disposar d’un horari 
partit més econòmic i alternatiu per les famílies amb menys recursos.   
Porten el pares i mares dos anys comunicant i manifestant, que volen la 
incorporació de mitja jornada de servei, com alternativa d’opció més econòmica 
per les famílies amb menys recursos. Aquests pares i mares, a l’última 
instància feta, van presentar la recollida de firmes com a mesura de petició 
urgent, per que ja no saben com fer-s’ho, per que siguin atesos.   
Les preguntes són:   
- Ja que porten 2 anys amb el tema, l’incorporareu encara que sigui a mig curs?   
- Si no, quina es la raó per no fer-ho, ja?  

 
- Referent a les obres de la biblioteca: 

Ja s’han rebut els 230.000€ de la subvenció prevista en els pressupostos de la 
Generalitat.   
 
Les preguntes són:   
- Pensen acabar les obra sencera pel 2014?   
- S’equiparà per aquests 2014?   

 
- Referent a les bones pràctiques comunicatives: 

El prec és: Demanem més compromís i dinamització en les pràctiques 
comunicatives per que volem que la comunicació sigui més efectiva.   
Insistim en la proposta de l’elaboració d’una norma de Bones Pràctiques 
Comunicatives internes i externes, ja manifestada al plenari extraordinari sobre 
les Ordenances Fiscals per arribar a temps i aportar transparència a la nostra 
comunitat. Així que estem en el tema i afegint de noves:   
 
- Agenda XXI   

El prec és: Volem que es pengi a la web els PALS de l’Agenda XXI   
Els Plans de Acció Local per la Sostenibilitat, és un estudi de propostes de 
millora municipal d’interès també públic, que ja esta fet i, que abans hi eren a la 
web.   
La pregunta és:   
 - Hi ha algun problema en penjar això?   
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- Vídeos del consistori  
El prec és: Volem que els vídeos del consistori no triguin més de 4 dies a 
penjar-se a la web.   
Quan volen veure els vídeos del consistori per estar informats del nostre 
municipi, veiem que l’actualitat més recent es la de fa mig any enrere. Això fa, 
que no se arribi a temps, que es perdi el fil de la informació i el seguiment dels 
esdeveniments. Està clar, que a més, els vídeos consistorials, són les actes 
més transparents i fidedignes —si no es tallen, es clar...— que poden presentar 
als nostres conciutadans i conciutadanes.   
La pregunta és:   
 - Com es possible que les gravacions que es fan de tots els plenaris, 
després no es pengin a la web, al moment o com a molt amb uns set dies de 
retard, no mig any?   
 - Quina es la raó? —per que, ja s’ha dit, que no es pas per problemes 
tècnics...   

 
-  Sistema de preguntes del Ple  

El prec és: Demanem que les preguntes siguin contestades de una en una, 
tema per tema, primer un partit opositor i després l’altre.   
El mètode de fer totes les preguntes de cop impedeix el generar diàleg, no 
contribueix a un bon tractament dels diferents temes, fa que les persones 
presents es perdin entre les diferents qüestions i temes que són plantejats de 
cop per tots dos partits opositors i que al final es contesten a tots dos, tot de 
cop i, d’una manera imprecisa no gaire clara.   
La pregunta és:   
 - Es que ho fan precisament per que volen això?   

 
- Proposta precs i preguntes  

La proposta és: Entregar l’esborrany  dels precs i preguntes a fer als plenaris 
uns dies abans, per part de l’oposició.  
Una proposta que per la nostra part estem disposats a fer. Enviant uns dies 
abans electrònicament un esborrany dels possibles precs i preguntes que es 
faran, per que la junta de govern estigui al cas dels temes que poden sortir els 
precs i preguntes, per que els precs siguin estudiats i les preguntes 
contestades lo més precises i clares possibles als plenaris.  

 
El Sr. Alcalde diu que a l’apartat de precs i preguntes sempre hi ha hagut un diàleg 
tant extens com s’ha volgut i creu que tal i com es fa està bé i s’ha fet sempre així. 
Referent al tema del nou contracte de concessió de l’aigua diu que actualment estem 
en pròrroga i que es farà el concurs aquest proper any i que s’està preparant. Referent 
al tema de la qualitat de l’aigua de Residencial Park diu que s’han fet les actuacions 
seguint el que diu la normativa aplicable en aquesta matèria i donant part a Sanitat tal i 
com està establert. 
 
El Sr. Maqueda explica que davant els problemes que van sortir es varen fer anàlisis 
en la forma que estableix la normativa i tal i com està previst el no sortir bé alguns es 
va donar compte a sanitat, que va valorar la situació i va emetre un informe del què 
considerava que s’havia de fer requerint determinades actuacions a la companyia.  
 
La Sra. Fernández diu que es va mantenir una reunió amb Sanitat en la que es va dir 
que l’aigua era apte pel consum i que faran un seguiment. 
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El Sr. Alcalde explica que pel què fa a la Depuradora la seva ampliació és 
competència de l’ Agència Catalana de l’ Aigua i del Consell Comarcal. 
 
El SR. Trincheria explica que l’empresa Comercial Urbana Caldes i que aquest ha 
estat enviat a l’ACA i Consell Comarcal per tal de què el valorin i si ho creuen 
procedent l’aprovin. 
 
El Sr. Alcalde explica que quan ha vingut un nou cap de vigilants sempre se li ha 
explicat que ha vingut a un cos de vigilants i que mai se li ha dit que es faria la policia 
de manera imminent però que els que han vingut són gent jove que el que volen és 
ascendir amb la seva carrera com a policies com ha estat el cas dels últims que han 
marxat per tal d’ascendir en algun cas a la categoria de sergent en el seu ajuntament 
de procedència i en algun altre per anar de cap de policia en alguna altra població. 
 
El Sr. Ciurana en quan al tema de la disposició del local de la societat per part de ERC 
diu que no hi veu problema, que la Societat és un local d’arts escèniques i que si no 
està ocupat es pot fer servir i que el que creu que és el primer que s’ha de fer és el 
conserge per tal de comprovar la disponibilitat; si es demana per unt ema que no és 
d’arts escèniques es parla també a nivell de govern per veure quin és el local més 
adient per l’activitat que es sol.licita, ja que potser no és necessari obrir un local gran 
com és la societat i es pot fer en un altre espai; també diu que ell és partidari que els 
locals s’utilitzin i que va fer un escrit en el que exposava el seu parer per tal de 
demanar el local de la Societat, i diu que tal i com ha exposat el lògic és que primer es 
miri la disponibilitat del local i que després es demani. 
 
El Sr. Roca diu que en el seu cas el que demana és un local per reunir-se un cop al 
mes. 
 
El Sr. Ciurana diu que ell ha contestat sobre el tema de la sala de la societat i de la 
petició que es va fer per part d’ERC. 
 
El Sr.José Martínez diu que a la carta d’acomiadament del cap dels vigilants diu que té 
clar que aviat es farà la policia local. 
 
El Sr. Alcalde diu que no ha dit mai en els caps que han vingut que es faria la policia, 
tot i que és lògic que ells essent gent jove vulguin prosperar i ascendir.  
 
El Sr. Alcalde explica també que és cert com s’ha dit que a la Diputació està ocupat 
però també és cert que ha aconseguit que l’ajuntament cobri els diners que tenia 
pendents de subvencions aprovades i també s’han gestionat altres temes importants 
pel poble. Referent a la pregunta de la Sra. Vega en quan a una confusió del lloc de 
treball de tècnic de l’escola d’adults i el de la Sra. Marisa diu que no hi ha tal confusió 
ja que el lloc de treball d’aquesta és d’auxiliar d’educació. 
 
El Sr. Valentí en quan al tema d’un nou horari de la llar d’infants, explica la història de 
la petició que va partir d’una mare temps enrere per tal d’establir una mitja jornada i 
esmenta les reunions que s’han fet i les recollides de signatures; diu també que 
aquesta petició s’ha recollit en els nous preus de la llar d’infants i que s’aplicarà a partir 
del proper curs, ja que en matèria organitzativa creu que no és bo fer canvis a mig curs 
ja que ja s’han fet les previsions de mitjans per a la llar. En quan a la plaça de la 
biblioteca diu que no hi ha pressa ja que la biblioteca no està encara acabada i que 
quan ho estigui segurament no s’obrirà de cop sinó per fases. 
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El Sr. Joan Josep Martínez diu que el tema dels vídeos del consistori porta la seva 
feina i no és senzilla i que es passen al web de l’ajuntament tan aviat com es pot ja 
que no hi ha ningú dedicat específicament a aquesta feina, però que es pensa millorar 
el que es pugui amb els mitjans del què es disposa. 
 
El Sr. Roca creu que no té sentit retardar la decisió de la llar d’infants en quan a 
l’aplicació del nou horari ja que els nens creixen ràpid. 
 
El Sr. Valentí diu que mai a la llar d’infants s’havia fet mitja jornada, però insisteix que 
això ja s’ha acceptat i que s’ha programat pel proper curs però que l’ organització del 
curs present ja està feta. 
 
El Sr. Alcalde diu que en el tema de subministrament d’aigua de Residencial Park en el 
seu moment se li va donar tota la transparència ja que tot el que es va fer es va 
publicar al web de l’ajuntament i a més també es varen passar escrits casa per casa. 
 
El Sr. Trincheria diu que el tema dels problemes de la qualitat de l’aigua és una cosa 
que està protocol·litzada en un decret, el qual s’ha seguit escrupolosament  
 
La Sra. Fernández explica perquè el PIL no envia e-mails a tothom com es fa a 
Vidreres, ja que tenim un sistema diferent, perquè Vidreres ho té delegat al Consell 
Comarcal i a Maçanet es fa directament per personal de l’ajuntament. 
 
El Sr. Valentí en el tema del Consell Escolar Municipal diu que és cert a principi de 
legislatura es volia fer ja però en aquell moment no va haver-hi la voluntat de tots els 
centres, i diu que ara no pot dir si es farà o no i que en tot cas mai a Maçanet s’ha fet 
un Consell Escolar Municipal. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent l’hora 
indicada a l' encapçalament, de la qual s’estén la present acta, del que jo el Secretari 
certifico. 
 
Vist i Plau,  
L’Alcalde,                                                                    El Secretari 
 
 
 
 
 
 
Antonio Guinó Bou 
 


