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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  361/13 
Caràcter : ordinària 
Data :  7 d’ octubre de 2013 
Horari: de 21:05 a 22:40 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 Gonzáez 
 
Ha excusat la seva assistència: 
Tomàs Reyner Romaguera 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària de data 5 d’ agost de 2013 i de la 

sessió extraordinària de data 19 d’ agost de 2013. 
2. Donar compte del nomenament de la nova regidora Soledad Vega Gonzalez del 

partit 9M-E i presa de possessió de la mateixa. 
3. Aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits en el pressupost 

municipal i de la plantilla de personal. 
4. Aprovar la ratificació de l’acord de la Junta de Govern de data 9 de setembre de 

2013 referent al conveni marc de col.laboració entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i ECOEMBES referent a la recollida selectiva d’envasos lleugers i de 
paper i cartró pel període 2013-2018. 

5. Donar compte de la renúncia del regidor Sr. Tomàs Reyner Romaguera del partit 
PSC-PM i sol.licitud a la Junta Electoral Central per tal de què cobreixi la vacant. 

6. Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de l’última sessió 
ordinària del Ple. 

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 5 d’ agost de 2013 i de 

la sessió extraordinària de data 19 d’ agost de 2013. 
 
En primer lloc es sotmet a votació l’acta de l’última sessió ordinària, celebrada el dia 5 
d’agost de 2013, la qual és aprovada per unanimitat. 
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Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada acta. 
 
Seguidament es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 
celebrada el dia 19 d’agost del 2013, la qual és també aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’acta del dia 19 d’agost del 2013. 
 
 
2. Donar compte del nomenament de la nova regidora Soledad Vega Gonzalez 

del partit 9M-E i presa de possessió de la mateixa. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
El Sr. Alcalde explica que s’ha rebut a l’ajuntament la credencial lliurada per la Junta 
Electoral Central acreditant la condició de nova regidora de l’ajuntament de la Sra. 
Soledad Vega González, en substitució del Sr. Josep Romaguera Ramió que va 
presentar la seva renúncia a aquest càrrec. Aquesta credencial ha estat tramesa a la 
interessada 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 a la Sra. Soledad Vega Gonzalez 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 la Sra. Soledad Vega 
González respòn: “Per imperatiu legal ho juro”. 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 regidora de la corporació a la Sra. Soledad Vega 
González. 
 
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a la Sra. Soledad Vega González com a membre de 
la corporació. 
 
El Sr. Roca dóna també la benvinguda com a nova regidora a la Sra. Soledad Vega 
González i es dóna a conèixer com a nou cap de llista del grup 9M. 
 
 
3. Aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits en el pressupost 

municipal i de la plantilla de personal. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
““ Fets 

 
1. L’Ajuntament vol fomentar algunes activitats d’interès general, mitjançant 

subvencions nominatives que cal suplementar en el Pressupost municipal 
d’enguany. 
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2. El contractista que presta el servei de recollida de residus municipals ha exercit el 
seu dret a demanar revisió de preus. Aquesta revisió ha estat informada 
favorablement pel tècnic de contractació però l’aplicació pressupostària 
corresponent és insuficient i cal suplementar-la. 

3. A la llar d’infants municipal s’ha produït un inesperat increment d’alumnes motivat 
pel tancament sobtat de la llar d’infants privada denominada La Campanita, que ha 
provocat que bona part dels nens que anaven a aquesta hagin passat a la llar 
d’infants municipal. 

4. El regidor d’Hisenda manifesta que el pressupost 2013 es desenvolupa 
lleugerament millor que les previsions inicials i que l’Ajuntament disposa de 
finançament per a atendre les despeses abans referides. 

5. L’interventor ha informat que el conjunt de les propostes de despesa presentades, 
pel seu import moderat,  pot ser autoritzat pel Ple municipal si es té en compte que 
el Pressupost 2013 es desenvolupa correctament i que els cobraments ja registrats 
enguany, corresponents a obres  ja finalitzades i pagades en exercici tancats, 
milloren el Romanent de Tresoreria destinat a despeses generals.  Per tant, informa 
favorablement la present proposta..  

6. El 30 de setembre de 2013 la Comissió Informativa ha estat convocada per a 
dictamen de la present proposta. 

 
Fonaments de dret 
 

1. Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la Refosa de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei reguladora 
de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

3. Base 2a.4 d’execució del Pressupost 

ACORD: 
 

1. Aprovar inicialment expedient núm 7 de modificació del Pressupost 2013, segons 
detall que s’adjunta. 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS   

OR PR ECO  IMPORT   
       

04 161 63300 Substitució bomba bombeig ETAP Can Roure 11.948,15   

01 342 62200 Mòdul petanca 2.819,30   

           

      SUPLEMENTS DE CRÈDIT    

08 341 48000 Subvencions nominatives Esports    

       - Patinatge Artístic 1.000,00   

       -Activitats extraescolars de capoeira - Jessica Cuenca i Dani Monge 1.000,00   

03 163 22799 Servei de neteja, recollida i tractament d'escombraries 16.000,00   

07 321 13000 Personal laboral: Llar d'infants 4.000,00   

      SUMA MAJORS DESPESES, en euros 36.767,45   
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FINANÇAMENT    

  
87000 

Romanent de Tresoreria per a despeses generals, per drets 
generats i cobrats en 2013, corresponents a despeses ja realitzades 
i pagades en exercicis tancats.  36.767,45   

   SUMA FINANÇAMENT, en euros 36.767,45   
       
2.  Modificar la plantilla i els annexos de personal del Pressupost 2013, incorporant 

un lloc de personal laboral temporal, educadora de la llar d’infants. 

3. Exposar l’expedient al públic durant 15 dies hàbils, mitjançant la inserció d’Edicte 
en el BOP Girona i en el tauler municipal d’anuncis. Durant el termini d’exposició 
els interessats podran presentar reclamacions. Si no se’n presenta cap, el present 
acord es considerarà definitiu.  

 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula als diferents regidors per tal de què expliquin les 
modificacions que els afecten. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez explica els motius i les necessitats que fan necessària la 
substitució d’una bomba de bombeig a la xarxa de subministrament d’aigua potable i 
que és una actuació urgent perquè podria provocar suspensions del servei; explica 
també que a la partida referent al mòdul de petanca s’utilitzarà pels serveis a la zona 
dels camps de petanca de Residencial Park, que s’han volgut separar de l’activitat del 
bar que està al costat de la mateixa. 
 
La Sra. Figueras pel què fa a la subvenció que s’incrementa del patinatge artístic diu 
que el motiu està en què varen quedar campiones d’Espanya i a l’haver d’anar al 
campionat d’Europa han tingut un augment de despesa pel qual han demanat 
col.laboració; respecte a la subvenció d’activitats extraescolars de Capoeira diu que es 
tracta d’una entitat que no rep finançament de l’ajuntament i que ha demanat ajuda per 
fer una trobada a Maçanet. 
 
El Sr. Valentí explica que la plaça que es proposa d’educadora per la llar d’infants ve 
motivada perquè ha tancat la guarderia privada que portava per nom “La Campanita”, 
cosa que ha provocat que una part dels nens que hi anaven hagin passat a la llar 
d’infants municipal incrementant el nombre d’alumnes de manera què és necessari 
posar-hi una persona més.  
 
El Sr. Vila explica que l’increment que proposen del servei de neteja, recollida i 
tractament d’escombraries està motivat per la revisió de preus prevista en el contracte 
i per despeses extres que hi ha hagut en tema de residus. 
 
El Sr. Jose Martínez diu que no li ha quedat clar el tema de la llar d’infants. 
 
El Sr. Valentí contesta que la llar d’infants privada La Campanita va tancar 
sobtadament i això va provocar que dotze nens que hi assistien es matriculessin a la 
llar d’infants municipal. 
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El Sr. Roca diu que no està d’acord en la despesa de la bomba de la xarxa d’aigües i 
que li tocaria pagar-ho a Sorea. Diu també que no entén la despesa ni el motiu en 
relació al mòdul que s’ha instal.lat als camps de petanca. Pel què fa al servei 
d’escombraries diu que només fa un any que ha entrat en vigor i pregunta quin tant per 
cent ha baixat la recollida de rebuig i també opina que caldria renegociar el contracte. 
També considera que la pujada de la llar d’infants és desproporcionada. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que la substitució de la bomba d’aigua no està inclosa 
entre les obligacions que li toquen al concessionari en el contracte vigent. Respecte al 
mòdul de la petanca diu que és una reivindicació que hi ha des de fa temps per tenir-
ho en aquest espai. 
 
El Sr. Vila explica que les despeses extres en el tema de residus deriven d’un lloguer 
mensual de dos contenidors, de la gestió del cànon per part de NORA i d’altres serveis 
extres que s’han fet. 
 
El Sr. Roca diu que no veu ganes de treballar per rebaixar despeses en el contracte 
d’escombraries i poder-ho dedicar a altres coses. 
 
El Sr. Alcalde diu que de ganes sempre n’hi ha i que el Sr. Roca no ha vist les factures 
extres de l’empresa que hi havia anteriorment i també explica que s’ha canviat el tema 
de la despesa de l’abocador que ara és a càrrec del concessionari i ara és a càrrec de 
l’ajuntament. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord transcrita al començament d’aquest 
ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- DEU 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 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. Aprovar la ratificació de l’acord de la Junta de Govern de data 9 de setembre 

de 2013 referent al conveni marc de col.laboració entre l’Agència de Residus 
de Catalunya i ECOEMBES referent a la recollida selectiva d’envasos lleugers 
i de paper i cartró pel període 2013-2018. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Ratificar l’acord de la Junta de Govern, de data 9 de setembre de 2013, que transcrit 
literalment diu el següent: 
 
“* En data 22 de juliol de 2013, l’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) ha signat un 
no u Conveni Marc de col·laboració amb la societat Ecoembalajes España SA (en 
endavant ECOEMBES), que ha renovat la seva funció com a sistema integrat de 
gestió (SIG) d’envasos i residus d’envasos lleugers i de paper i cartró en l’àmbit de 
Catalunya pel període 2013-2018. 
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L’any 2004, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva va delegar al Consell Comarcal la 
seva representació davant dels convenis amb les societats d’Ecoembes i d’Ecovidrio, 
així com les funcions administratives per a la tramitació del retorn de cànon aplicat al 
concepte de recollida selectiva. La delegació va ser renovada l’any 2007 per al conveni 
d’Ecoembes del període 2008-13. 
El Consell Comarcal ha presentat en data 3 de setembre de 2013 l’escrit que convida 
als ajuntaments a la renovació de la seva delegació a favor del Consell Comarcal com 
a representant en el conveni marc d’Ecoembes i on s’especifiquen les condicions de la 
seva gestió. 
 
Fonaments de dret 
Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos. 
Programa de Gestió Integral dels Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) 
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i 
Ecoembalajes España SA per al període 2013-18. 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny.  
 
En conseqüència, la Junta de Govern local  per unanimitat, acorda:  
 
Primer.- Acceptar les condicions establertes en el Conveni Marc de col·laboració entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes sobre la recollida selectiva d’envasos 
lleugers i paper i cartró per al període 2013-2018. 
Segon.- Renovar la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de la 
representació d’aquest ajuntament davant dels convenis amb l’Agència de Residus i la 
societat Ecoembes, a tots els efectes. 
 
Tercer.- Mantenir l’aprovació dels termes fixats pel Consell Comarcal per a les 
gestions derivades de la seva representació davant del nou conveni: 
 
− El Consell Comarcal és a tots els efectes la unitat administrativa de gestió del 

conveni marc amb l’ARC i Ecoembes i alhora la unitat de facturació pels conceptes 
de campanyes de comunicació. 

− L’empresa NORA SA és la unitat de facturació i de comptabilitat de les condicions 
econòmiques per als conceptes relacions amb el servei de recollida. 

− Les condicions econòmiques es basen en el traspàs íntegre del import sufragat per 
ECOEMBES en concepte de recollida i l’establiment d’un cost de gestió deslligat 
dels kg recollits i que està sotmès a la revisió anual de l’IPC. La facturació es 
realitzarà a través de l’empresa NORA SA. 

− L’ inici de vigència del conveni s’estableix des de l’entrada en vigor del nou conveni 
de col·laboració entre l’ARC i ECOEMBES. 

− L’ inici del període de facturació serà el determinat per ECOEMBES a partir de la 
data d’adhesió al nou conveni. 

 
Quart: Aquest acord ha de ser ratificat en el proper Ple municipal”. 
 
 
El Sr. José Martínez pregunta si és el mateix conveni que hi havia anteriorment o si les 
condicions són millors per l’ajuntament en quan al cost i pregunta quines diferències 
econòmiques hi ha. 
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El Sr. Trincheria diu que el conveni és voluntari per l’ajuntament i explica el seu 
funcionament; també explica que en aquest conveni hi està implicada tota la indústria 
manufacturera i que és l’únic instrument de gestió del cànon que ara existeix; i acaba 
dient que el conveni és el mateix d’abans i les fórmules de càlcul també són 
semblants. 
 
El Sr. Roca pregunta quin preu té el servei i si puja o baixa. 
 
El Sr. Trincheria diu que no hi ha un preu fix i que l’ajuntament no fa negoci amb això, i 
explica que el cost dels punts verds és superior a la valorarització del producte que es 
pugui fer. 
 
El Sr. Roca pregunta si la gestió és del Consell Comarcal. 
 
El Sr. Trincheria contesta que sí i que es fa a través de NORA que es una empresa 
participada pel Consell Comarcal. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, que és 
aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada la proposta d’acord més amunt transcrita. 
 
 
 
5. Donar compte de la renúncia del regidor Sr. Tomàs Reyner Romaguera del 

partit PSC-PM i sol.licitud a la Junta Electoral Central per tal de què cobreixi 
la vacant 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ En data 14/08/2013, amb registre d’entrada núm.2664, el regidor d’aquest ajuntament 
Sr. Tomàs Reyner Romaguera, que ocupava el número u de la llista electoral Partit 
Socialista de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM), ha presentat un escrit en el que 
renuncia al seu càrrec. 
 
La persona que ocupava el número dos a la mateixa llista electoral, Sr. José Martínez 
Herrera, continua exercint actualment el seu càrrec de regidor. 
 
En data 14/08/2013, les persones que es relacionen a continuació, que ocupaven els 
números tres al tretze a la mateixa llista electoral i els números u al cinc com a 
suplents, han presentat escrits en el registre d’entrada de l’ajuntament formulant la 
seva renúncia a ocupar el càrrec que ha deixat vacant el Sr. Tomàs Reyner 
Romaguera: 
  
 Nom     Registre d’entrada 
- Sr. Joan Ernest Redó Querol   2680 
- Sra. Mª Teresa Ortega Atset   2679 
- Sra. Mª José Molina Ortiz     2678 
- Sr. Joan Vilella Suñé    2677 
- Sra. Irene Cabot Franco    2676 
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- Sr. Juan Martos Soria    2675 
- Sra. Ana Mª Doncel Eslava    2674 
- Sr. Felipe Tovar Tovar    2673 
- Sra. Imma Guinart Rovira    2672 
- Sra. Laura Rodríguez Molina   2671 
- Sr. Juan Ruiz Gámez    2670 
- Sr. Marc Parés Pons    2669 
- Sr. Jorge Ros Maiquez    2668 
- Sr. Francisco Molina Ortiz    2667 
- Sr. Eugenio García Espada    2666 
- Sra. Noèlia Poyatos Ortega    2665 
 
 
Amb aquestes renúncies no queden possibles candidats o suplents per nomenar. 
 
En data 3 d’octubre de 2013, la Sra. Ana Villena Barjau, actuant com a representant 
general de la coalició Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM) 
i la Sra. Mª Angels Cabarrocas i Sitjes, actuant com a representant provincial de la 
coalició Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM), han 
presentat un escrit adreçat a la Junta Electoral Central pel que presenten la designació 
del Sr. Adrian Ortiz Jurado per tal de cobrir la vacant de regidor produïda com a 
conseqüència de la renúncia del Sr. Tomàs Reyner Romaguera . 
 
En data 3 d’octubre de 2013, i amb registre d’entrada núm. 3212, el Sr. Adrian Ortiz 
Jurado, ha presentat en aquest Ajuntament un escrit en el que declara sota jurament 
no estar subjecte a penes que li inhabilitin per a ser candidat, no està incurs en cap 
causa d’inelegibilitat, no haver estat candidat o suplent en la llista electoral presentada 
a les últimes eleccions municipals per la candidatura del Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Progrés municipal (PSC-PM) i haver renunciat al càrrec, i, a més, formula 
acceptació expressa de la seva designació per cobrir el càrrec de regidor que ha 
quedat vacant en la referida llista electoral. 
 
Atès que l’article 182.2.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General, disposa que en el cas de renúncia d’un regidor, l’ escó s’atribuirà al 
candidat, o, en el seu cas en el suplent de la mateixa llista a qui correspongui, atenent 
el seu ordre de col.locació. 
 
Atès que l’article 182.2 del mateix text legal estableix que en el supòsit de què, d’ 
acord amb el procediment anterior, no quedessin possibles candidats o suplents a 
nomenar, les vacants seran cobertes per qualsevol ciutadà major d’edat que no 
estigués incurs en causa d’inelegibilitat, i que aquests suplents seran designats pel 
partit, coalició, federació o agrupació de electors els quals regidors hagin de ser 
substituïts i que es comunicarà a la Junta Electoral corresponent, a efectes de l’ 
expedició de l’ oportuna credencial. 
 

El Ple acorda: 

 

Primer.- Prendre coneixement i quedar assabentats de la renuncia al càrrec de 
Regidor d'aquest Ajuntament presentada pel Sr. TOMÀS REYNER ROMAGUERA, que 
ocupava el número u en la llista electoral Partit Socialista de Catalunya-Progrés 
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Municipal (PSC-PM), mitjançant escrit presentat en data 14 d’ agost 2013 amb 
Registre Entrada núm. 2664. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central que, als efectes de que es procedeixi a 
la substitució del Regidor esmentat, expedeixi la corresponent credencial a la persona 
a qui correspongui, que a criteri d’aquesta Corporació és Adrian Oritz Jurado que ha 
estat proposat pel Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM), 
ja que les persones més amunt esmentades que ocupen els números tres al tretze  a 
la mateixa llista electoral i els números u al cinc com a suplents han presentat la seva 
renúncia al dret a ocupar el càrrec que ha quedat vacant.” 
 
 
El Sr. José Martínez diu que treballar amb el Sr. Tomàs Reyner ha estat un plaer i 
honor i que sempre han col.laborat en la seva tasca a l’ajuntament; d’altra banda, creu 
que el Sr. Adrian Ortiz, que es proposa per substituir-lo, és una persona preparada i 
que ho farà bé. 
 
El Sr. Alcalde diu que no dubten de la personalitat del Sr. Adrian Ortiz, i que el 
coneixen tan a ell com a la seva família, però diu també que estan sorpresos pel fet de 
què tots els membres de la llista hagin renunciat i que per aquest motiu s’abstindran en 
aquest punt. D’altra banda diu que li sap greu que el Sr. Tomàs Reyner no hagi assistit 
al Ple per acomiadar-se. 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit més amunt, 
amb el resultat següent: 
 
- TRES vots a favor del Sr. José Martínez, el Sr. Roca i la Sra. Vega. 
- NOU abstencions, del Sr. Alcalde, el Sr. Ciurana, el Sr. Vila, la Sra. Figueras, el Sr. 

Maqueda, la Sra. Fernandez, el Sr. Valentí, el Sr. Trincheria i el Sr. Joan Josep 
Martínez. 

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
6. 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 aprovades per l’alcaldia des de 
l’última sessió ordinària del Ple i pregunta si hi ha algun aclariment o qüestió al 
respecte. 
 
No es formula cap pregunta ni es demana cap aclariment. 
 
 
7. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
El Sr. José Martínez planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Comenta les incidències en el servei d’aigua a la urbanització Maçanet Residencial 

Park durant l’estiu, amb els bans d’alcaldia, les anàlisis que s’han fet i l’informe de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya que requereix que s’adoptin mesures i 
enumera quines són, i finalment pregunta qui s’ocuparà d’això i si s’ha publicat 
l’informe al web. 
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- Pregunta quan es farà el nou concurs per la concessió del servei d’aigua. 
- Pregunta què fa l’ajuntament per evitar la problemàtica existent a la zona de la 

petanca de Residencial Park i amb la gent del bar. 
- 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. 
- Pregunta què s’ha fet respecte un accident que va haver-hi davant de l’església 

amb un cotxe derrapant.  
 
 
El Sr. Roca planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Respecte a la llar d’infants pregunta si es pensa aplicar la tarifació social, si es 

pensa baixar els preus o augmentar el personal i també pregunta què es pensa fer 
respecte a la petició que hi ha de què s’admeti només la inscripció per mitja 
jornada. 

- Respecte al subministrament d’aigua a Residencial Park diu que es va excloure la 
recepció del servei quan es va recepcionar la urbanització i diu si es pensa fer 
alguna cosa al respecte o incloure aquest tema a la nova plica. 

- Pregunta quan es farà el concurs per la plaça d’auxiliar de biblioteca. 
- Demana que es pengin els pressupostos al web. 
- Pregunta com està el sector SUD r-1 i com està el conveni entre ajuntament i 

propietaris. 
 
El Sr. Alcalde explica que com ja sabem tots des de fa temps a l’aigua de Residencial 
Park hi ha un problema d’excés de ferro i manganès i que aquest problema s’ha vist 
accentuat aquest estiu, i que per aquest motiu es varen fer anàlisis per part de 
l’ajuntament i també per part de l’Agència de Salut de Catalunya, que es varen penjar 
al web i també el procés va culminar en un informe de la mateixa Agència que també 
està penjat al web. El problema és antic i afecta unes parts de la xarxa de la 
urbanització, però l’informe no diu que l’aigua no sigui potable. Acaba dient que 
l’ajuntament estarà a sobre del tema. 
 
El Sr. José Martínez pregunta qui se n’ocupa. 
 
El Sr. Alcalde diu que tothom a l’ajuntament se n’ocuparà. Respecte al nou concurs de 
la concessió del servei d’aigua diu que s’està preparant els plecs de condicions. Pel 
què fa a la zona de la petanca de Residencial Park diu que els conflictes són coneguts 
i venen de temps, com sabem tots; explica que per resoldre el tema s’ha fet un 
contracte d’arrendament d’ onze mesos en el bar que finalitzarà dins el primer 
trimestre del proper any i un conveni amb el club de petanca, és a dir, que l’ajuntament 
ha intervingut per tal de controlar la situació. En quan al pont de la carretera de Marata 
diu que s’intentarà arranjar la situació. Finalment respecte a l’ incident a la plaça amb 
un cotxe diu que es tracta de gent reincident i que s’ha fet un expedient sancionador 
que es portarà fins al final. 
 
El Sr. Trincheria diu que, en el tema de l’aigua de Residencial Park, l’informe de 
l’Agència Catalana de la Salut l’ha provocat l’ajuntament a través d’una sèrie d’anàlisis 
i que mai s’havia fet aquesta actuació per tal de millorar la situació; també afegeix que 
el servei de Residencial Park no s’inclourà en el concurs de l’aigua que s’està 
preparant. 
 
El Sr. Valentí explica que la tarifació social a la llar d’infants no és una previsió 
immediata sinó que el que es vol és estudiar-ho de cara al 2014 i 2015. Respecte a la 
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possibilitat d’admetre que només es faci mitja jornada a la guarderia diu que si hi ha 
demanda suficient es preveurà aplicar-ho i que s’està treballant en aquest tema amb la 
propera revisió d’ordenances fiscals; pel què fa a l’augment de personal a la guarderia 
diu que ja s’ha explicat abans el tema. 
 
El Sr. Alcalde explica com està el tema del finançament de la biblioteca en què hi ha 
uns diners que s’ha dit que estan aprovats perquè s’ingressi a l’ajuntament però 
l’ingrés efectiu encara no s’ha fet i que l’ajuntament, com ja es sap, ha avançat diners 
en aquest tema. Explica que s’ha aprovat recentment de manera inicial el catàleg de 
masies, que ara està a informació pública. 
 
El Sr. Trincheria explica la història pel què fa a la tramitació del catàleg de masies, que 
ja fa uns anys es va aprovar inicialment i es va presentar un gran nombre 
d’al.legacions, per la qual cosa el tema es va tornar a refer i ara s’ha tornat a procedir 
a l’aprovació inicial i es donen dos mesos d’informació pública per tal de què la gent 
pugui veure-ho i presentar-hi al.legacions novament. 
 
El Sr. Alcalde explica que el sector SUD r-1 és d’iniciativa privada i és el promotor qui 
ha de fer l’obra i que l’ajuntament ha donat el què s’ha anat demanat; pel què fa al 
conveni diu que ja fa un temps es va firmar un conveni entre l’ajuntament, l’Agència 
Catalana de l’Aigua, el Consell Comarcal i el promotor i que és el promotor qui ha de 
moure fitxa presentant el projecte d’ampliació de la depuradora per tal de què els 
esmentats organismes l’aprovin; també explica que recentment han demanat fer les 
obres necessàries per portar la llum fins el sector i que l’ajuntament ho ha tramitat. 
 
El Sr. Trincheria diu que les obres d’urbanització del sector SUD r-1 l’ajuntament les 
recepcionarà quan estiguin acabades. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que l’execució depèn únicament i exclusivament d’un 
promotor ja que es tracta d’una promoció particular. 
 
 
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 


