
 1

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  371/14 
Caràcter : ordinària 
Data :  2 de juny de 2014  
Horari: de 21:00 a 23:15 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Josep Lluís Valentí Mompart 
Juan José Martínez González 
Natàlia Figueras Pagés 
Pere Vila Ramos 
Maria del Carmen Fernandez Anello 
Antoni Trincheria Boix 
Josep Maria Ciurana Planas 
José Martínez Herrera 
Soledad Vega González 
Adrià Ortiz Jurado 
 
Han excusat la seva assistència: 
Fernando Maqueda Ramos 
Xavier Roca Carreras 
 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’ acta de la sessió ordinària de data 7 d’ abril de 2014, i de les actes 

de les sessions extraordinàries de dates 14 i 28 d’ abril de 2014. 
2. Aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost 

Municipal vigent. 
3. Aprovació inicial del conveni col.lectiu dels empleats públics al servei de 

l’ajuntament i de la seva exposició pública. 
4. Aprovar una sol.licitud de subvenció a l’ Agència Catalana de l’ Aigua per la 

realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram 
urbà. 

5. Aprovar la designació de les dues festes locals per l’any 2015. 
6. Mocions presentades pel grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés 

municipal (PSC-PM) 
7. Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última sessió 

ordinària del Ple. 
8. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió. 
 
1. Aprovació de l’ acta de la sessió ordinària de data 7 d’ abril de 2014, i de les 

actes de les sessions extraordinàries de dates 14 i 28 d’ abril de 2014. 
 
Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària, celebrada el dia 7 
d’abril de 2014, és aprovada per unanimitat dels presents. 
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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 14 d’abril de 2014, la qual és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada acta. 
 
Finalment, es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 
celebrada el dia 28 d’abril de 2014, la qual és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada acta. 
 
 
2. Aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost 

Municipal vigent. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Fets 

 
1. El Ple de la Diputació de Girona, en sessió del 15/04/2014 ha aprovat una nova línia 

de subvencions destinades a inversions sostenibles amb una vida útil igual o 
superior a cinc anys. 

2. L’Ajuntament té l’oportunitat d’acollir-se al Pla Especial d’Inversions Sostenibles 
(PEIS) de la Diputació de Girona esmentat al paràgraf anterior per a realitzar 
reposició de vies públiques. 

3. Al mateix temps,  és també oportú i convenient ajustar el Pressupost d’enguany 
amb les finalitats següents : 

1. Registrar correctament un programa en curs del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), subvencionat al 100% i gestionat pel Consell Comarcal 
de la Selva. 

2. Registrar correctament l’adquisició d’una parcel·la com a resultat d’un 
procediment de constrenyiment per deutes tributaris. 

3. Atorgar una subvenció nominativa extra de 1.500 euros al Patinatge Artístic, 
no prevista en el moment d’aprovar el Pressupost de 2014 i convenient als 
interessos municipals. 

4. Generar crèdit per finançar inversions en curs amb càrrec a drets afectats 
corresponents al Romanent de Tresoreria de 2013 

5. Generar crèdit per finançar inversions amb càrrec a compromisos ferms 
d’aportació de subvencions d’altres Administracions. 

4. La Comissió Informativa ha estat convocada per a dictamen de la present proposta. 

5. L’interventor ha informat favorablement 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. 
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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 3 de modificació del Pressupost 2014, segons 
detall següent:  
 

OR PR ECO IMPORT

02 155 61900  Inversió de Reposició de vies publiques  80.000,00 €

(Rosa/Marina/Josep Pla/Gaudí)

10 241 82020 Consell Comarcal de la Selva, despeses SOC a reintegrar 26.000,00 €

10 933 60000 Adquisició de parcel.la per execució deutes tributaris 3.989,68 €

LÍMIT FONS AFECTATS A INVERSIONS dins ROMANENT TRESORERIA 31/12/2013 640.389,32 €

Finalització Biblioteca Municipal

Expropiacions finques darrere Camp d'en Cinto

Obra  vial accès nou cementiri

Millora rotonda escoles

Reforma edifici antiga Biblioteca

Nou dipòsit Mas Altaba

Substitució col·lector aigües residuals Riera Torderola

Arranjament del parc del Camp d'en Cinto

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

08 341 48000               Subvencions nominatives esports

-       Club Patinatge 1.500,00 €

SUMA DESPESES ………..     751.879,00 €

82020 INCREMENT INGRESSOS : Consell C Selva, reintegrament despeses SOC 26.000,00 €

7611 INCREMENT INGRESSOS : Diputació de Girona -P EIS 64.217,00 €

7610 REDUCCIÓ PREVISIÓ INGRESSOS : Ingressos capital Diputació Girona -6.692,44 €

04 151 21000 REDUCCIÓ DESPESA : Reparació i manteniment de carrers i camins 21.272,68 €

02 162 63910 REDUCCIÓ DESPESA : Urbanisme Condic punt recollida Carrer Vidrere 4.847,34 €

07 321 63000 REDUCCIÓ DESPESA : Educació ‐ reposició Llar d'Infants‐Col∙legi 1.845,10 €
DRETS AFECTATS del Romanent de Tresoreria de 31/12/2013 640.389,32 €

SUMA FINANÇAMENT………….. 751.879,00 €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

FINANÇAMENT 

 
 
 

2. Autoritzar major crèdit o crèdit extraordinari destinat a inversions en el mateix import 
que els corresponents ingressos afectats que tinguin origen en compromisos ferms 
de transferències de capital d’altres administracions, previ informe de la Intervenció. 
  

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 
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interessats podran presentar reclamacions. Si no se’n presenta cap, el present acord 
es considerarà definitiu.” 

 
El Sr. Martínez demana que s’expliquin les modificacions. 
 
El Sr. Vila explica un per un els diferents apartats de la proposta i així mateix el 
finançament de les diferents despeses que conté la modificació. 
 
El Sr. Martínez diu que aquesta modificació ve coixa ja que no hi ha números concrets 
de les inversions que es contemplen en l’apartat de “límits fons afectats a inversions 
dins romanent de Tresoreria a 31/12/2013”. 
 
El Sr. Vila contesta que això no és important ja que es tracta d’una autorització dins del 
límit total que es proposa i el que es tracta és de no superar aquest marge global. 
 
El Sr. Martínez insisteix en què les xifres haurien de constar en totes i cadascuna de 
les inversions que es numeren ja que la gent ho ha de saber. Manifesta també pel què 
fa a les expropiacions que temps enrere es varen valorar i pujaven molts diners i que 
ara en el temps actuals no és una necessitat urgent, per la qual cosa l’ajuntament 
hauria de desqualificar aquests terrenys com a equipaments, i manifesta que votaran 
que no per aquest motiu. 
 
La Sra. Vega diu que també votaran que no i excusa al Sr. Roca que no ha pogut 
assistir a aquesta sessió. 
 
El Sr. Trincheria explica que la valoració que en el seu dia va fer el Sr. Martínez dels 
terrenys no és vàlida, almenys ara, i que depèn de la situació real dels terrenys. 
Explica també que la qualificació dels terrenys com a equipaments arrenca de fa trenta 
anys, en què es va preveure concentrar els equipaments en aquella zona, cosa que li 
sembla bé; el fet d’expropiar o no és un tema que no dependrà de l’ajuntament 
únicament, ja que la llei permet que els propietaris exigeixin l’expropiació i actualment 
hi ha un propietari que ja ho ha demanat. 
 
El Sr. Martínez diu que es tracta de l’única zona del municipi on l’ajuntament es 
planteja expropiar i això creu que no és un tracte igualitari. 
 
El Sr. Alcalde diu que en el Pla General que es va aprovar fa més de vuit anys es 
preveia que això s’hagués fet en un termini de vuit anys i aquest termini va acabar en 
el 2010 quan el Sr. Martínez era en el govern. Explica que en altres zones del municipi 
també hi ha terrenys afectats i si els propietaris exigeixen l’expropiació dels mateixos 
també s’haurà de fer perquè la llei els hi permet exigir-ho, és a dir, que no es tracta 
que l’ajuntament vulgui expropiar sinó que només es farà si ho exigeix algun propietari 
en base al dret que la llei li concedeix. 
 
La Sra. Vega diu que aquests terrenys s’haurien de desafectar ja que ara no hi ha 
necessitat ni projectes per fer-hi res. 
 
El Sr. Trincheria diu que no és fàcil trobar terrenys per equipaments ja que els 
propietaris generalment no volen vendre, i creu també que tenir els equipaments 
concentrats en un poble permet avantatges que cal tenir en compte. 
 
El Sr. Alcalde diu que l’ajuntament ha de treballar de cara al futur i tenir previsions per 
equipaments. 



 5

 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord transcrita al començament d’aquest 
punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Ciurana, la Sra. Fernández, el 

Sr. Trincheria, el Sr. Valentí, la Sra. Figueras i el Sr. Joan Josep Martínez. 
- TRES vots en contra, del Sr. Martínez, la Sra. Vega i el Sr. Ortiz. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 
3. Aprovació inicial del conveni col.lectiu dels empleats públics al servei de 

l’ajuntament i de la seva exposició pública. 
 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vista la proposta de conveni col.lectiu dels empleats públics al servei de l’ajuntament 
que consta a l’expedient. 
 
Es proposa al Ple l’ acord següent: 
 
Aprovar inicialment la proposta de conveni col.lectiu dels empleats públics al servei de 
l’ajuntament, i sotmetre-la a exposició pública per un termini d’un mes als efectes de 
presentació d’al.legacions.” 
 
El Sr. Trincheria explica el procés seguit per aprovar aquest conveni del personal de 
l’ajuntament i la negociació que hi ha hagut entre els representants del personal, els 
Sindicats i l’ajuntament en diverses reunions. Diu també que avui el què es proposa és 
fer un període d’informació pública, com a tràmit previ a l’aprovació encara que això no 
sigui preceptiu. Explica que aquest conveni era una reivindicació antiga dels 
treballadors que fa anys que ho demanen i considera que és bo que hi hagi aquest 
marc que regulin les relacions treballadors-ajuntament. Explica que per la part laboral 
hi ha intervingut els dos sindicats representatius, que són el Csif i la UGT, que varen 
assistir a la negociació juntament amb els empleats. Finalment creu que aquest 
conveni facilitarà el funcionament de l’ajuntament en quan a les relacions laborals. 
 
El Sr. Ortiz pregunta si hi ha millores o es recull el que diu la llei. 
 
El Sr. Trincheria diu que el conveni és extens, amb 150 articles, i esmenta algunes de 
les millores que conté. 
 
La Sra. Vega diu que està bé que hi hagi un conveni i pregunta si està obert a millores 
que es proposin. 
 
El Sr. Trincheria diu que es tracta d’un acord que té una vigència marcada en el propi 
conveni. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, la qual és 
aprovada per unanimitat dels presents. 
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Per tant, el Sr. Acalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
4. Aprovar una sol.licitud de subvenció a l’ Agència Catalana de l’ Aigua per la 

realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en 
tram urbà. 

 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
“ Vista la publicació al Diari de la Generalitat de data 29 d’ abril de 2014 de la 
Resolució  de l’ Agència Catalana de l’ Aigua TES/898/2014, d’11 d’abril, per la qual es 
fa pública la convocatòria de subvencions consistents en la realització d’actuacions de 
conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà, juntament amb les bases 
reguladores. 
 

 
Es proposa l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar presentar, a l’empara de la Resolució més amunt esmentada, una 
sol.licitud per realitzar actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en 
tram urbà, que inclourà actuacions de desbrossada de la vegetació, retirada de residus 
i de vegetació morta o caiguda i aclarida de rebrots d’arbres i eliminació de canyes. 
 
Segon.- Aprovar l’ acceptació de les bases de la convocatòria de les subvencions 
esmentades. 
 
Tercer.- Aprovar l’aportació per part de l’ajuntament del 20 % del total del pressupost 
de l’actuació per a la qual es sol.licitarà la subvenció, amb un import màxim de 3000 €, 
inclosa la part proporcional d’IVA, i manifestar a l’ Agència Catalana de l’ Aigua la 
disponibilitat econòmica d’aquest import.” 
 
El Sr. Trincheria explica que es tracta d’una subvenció per actuacions en lleres 
únicament que discorrin per trams urbans i també explica que l’actuació la farà 
directament l’Agència Catalana de l’aigua. 
 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, és aprovada per 
unanimitat dels presents. 
 
Per tant, el Sr. Acalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
5. Aprovar la designació de les dues festes locals per l’any 2015. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
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“ En el DOGC núm. 6613, de data 30 d’ abril de 2014, es publica l’ordre 
EMO/133/2014, de 14 d’ abril, de la Generalitat que estableix el calendari oficial de 
festes laborals per l’any 2015. 
 
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors dues festes laborals tindran 
caràcter local, havent-se de fixar aquestes per Ordre del Conseller d’ Empresa i 
Ocupació de la Generalitat a proposta dels municipis respectius. 
 
El Ple acorda: 

 
Primer. Designar com a festes locals per l’any 2015, les següents :  
 
- 4 de maig, dia del Roser. 
- 10 d’agost, Sant Llorenç 
 
Segon. Comunicar la present resolució al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, és aprovada per 
unanimitat dels presents. 
 
Per tant, el Sr. Acalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
6. Mocions presentades pel grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés 

municipal (PSC-PM) 
 
El Sr. Alcalde dóna compte que per part del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Progrés municipal (PSC-PM), s’han presentat dues mocions, i que es passen 
seguidament a debat i votació. 
 
MOCIÓ 1. 
 
El text de la moció, transcrit literalment, és el següent: 
 
“ Exposició de motius” 
 
El passat 15 de setembre de 2012 es va produir un accident a la carretera de marata, 
al costat del pont, el qual es va cobrar una vida i un ferit. El sinistre es va produir per la 
caiguda a la riera d’un cotxe, on la passatgera, una senyora de 78 anys d’edat no va 
poder sobreviure a les ferides causades. 
 
Fins al Lloc de l’accident es van desplaçar tots els mitjans d’emergències necessaris, 
no sent suficient per salvar la vida de la dona que va patir l’accident. 
 
El lloc de l’accident és un revolt, just abans del pont, sense cap mena de protecció. 
Amb les mesures oportunes aquest fet es podria haver evitat, ja que el pont de Marata 
manca d’una bona protecció. 
 
En, almenys, dos ocasions s’ha demanat al Ple, en control de l’acció de govern, 
l’adopció de proteccions adequades. 
 
ACORDS: 
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1) Aprovar la deguda protecció per al pont de Marata per evitar la caiguda de vehicles 

a la riera i la instal.lació d’aquesta en els pròxims dos mesos. 
2) Fer una relació de tots els llocs similars al nostre terme municipal i proposar les 

proteccions adequades” 
 
El Sr. José Martínez diu que ja anteriorment van comentar que posant una protecció 
adequada es podria evitar la situació a què es refereix la moció, i que igual que a les 
carreteres hi ha llocs protegits creu que en aquesta carretera també hi convindria 
posar una protecció en el punt referit, així com també mirar si en d’altres llocs també 
és aconsellable adoptar mesures de protecció. 
 
El Sr. Alcalde creu que es podria haver fet fa anys, però també manifesta que en 
aquella zona hi ha una senyalització de prohibit superar els 30 km/h i si es compleix no 
hi ha cap problema; d’altra banda diu que no s’ha demostrat de cap manera que la 
persona que va morir i que s’esmenta en la moció, ho fes a causa de l’accident i que 
algú ha dit que aquesta no va ser precisament la causa; finalment afegeix que millorar 
el pont està previst com una millora quan es faci el projecte del vial del cementiri. 
 
El Sr. José Martínez diu que la millora que esmenta el Sr. Alcalde no preveu cap 
protecció i que tampoc vol dir que es faci i llegeix la millora i creu que és clar que no es 
preveu una protecció. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez creu que el previst és molt millor que posar les pedres de 
protecció que proposava el Sr. José Martínez i a més aquesta millora es pot 
incrementar. 
 
El Sr. Trincheria explica que aquest pont no és nou i que ja va tenir problemes quan es 
va fer, que es va finançar amb contribucions especials, i que ara han canviat les 
circumstàncies de l’entorn. 
 
La Sra. Vega proposa que la millora es contempli amb més claredat i d’una manera 
expressa. 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta de moció més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
 
- TRES vots a favor, del Sr. José Martínez, el Sr. Ortiz i la Sra. Vega. 
- VUIT vots en contra, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Ciurana, la Sra. 

Fernández, el Sr. Trincheria, el Sr. Valentí, la Sra. Figueras i el Sr. Joan Josep 
Martínez. 

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara que l’esmentada moció no ha quedat aprovada. 
 
 
 
MOCIÓ 2 
 
El text de la moció, transcrit literalment, és el següent: 
 
“.ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓ DE COBRAMENT MITJANÇANT EL 
SISTEMA DE FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT 
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Article 1r. OBJECTE I FONAMENT 
 
Aquest Ajuntament, en ús de les facultats concedides pels articles 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en 
els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix la present ordenança fiscal 
reguladora de sistema de recaptació denominat Fraccionament Gratuït Unificat (d’ara endavant 
F.G.U.). 
 
Article 2n. DEFINICIÓ 
 
1.El sistema de fraccionament gratuït unificat (FGU) consisteix en el pagament a compte al llarg 
d’un exercici econòmic de tots els fets imposables reportats entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre, d’aquells tributs de venciment periòdic, nascuts per contret previ i ingrés per rebut. 
 
2.Únicament podran acollir-se a aquest sistema els deutes nascuts dels següents tributs: 

a) Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana i Béns Immobles de Naturalesa 
Rústica. 
b) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
c) Taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació d’Escombraries. 
d) Taxa per l’Entrada de Vehicles a través de les Voreres (Guals). 

 
Article 3r. CARACTERÍSTIQUES 
 
Són característiques d’aquest procediment: 

a)L’adhesió al FGU serà per la totalitat dels conceptes de l’article 2, dels quals se sigui 
contribuent o obligat al pagament en el moment de la sol·licitud. 
b)L’adhesió al FGU serà voluntària i expressa. Administrat podrà renunciar a aquest 
sistema per tornar al tradicional. 
d) Una vegada sol·licitat l’alta en el sistema, la sol·licitud s’entendrà prorrogada 
automàticament per a successius exercicis en tant no se sol·liciti per l’interessat la baixa de 
forma expressa. Aquesta sol·licitud serà presentada amb anterioritat a la data del 
començament de la seva aplicació, i en tot cas abans del 15 de desembre de cada exercici. 
e) El FGU serà gratuït, sense perjudici de la via de constrenyiment que es pogués derivar 
de l’impagament del deute del procediment aquí establert. 
f) Serà imprescindible la domiciliació bancària dels successius pagaments que es realitzin.  

 
Article 4t. SUBJECTES PASSIUS O OBLIGATS AL PAGO 
 
Podran adherir-se al FGU els subjectes passius o obligats al pagament indicats en l’article 3.a, 
sens condicions indispensables: 
 

 
I.No tenir deutes pendents en via de constrenyiment, tret que estiguessin recorregudes i 

avalades. En cas que la resolució anés desestimatòria, se seguiria amb el procediment 
d’executiva normal i el subjecte passiu administrat continuaria en FGU. 

II. No haver incomplet dues mensualitats del FGU en l’exercici de la sol.licitud o en 
l’immediatament anterior. 

III.Haver sol.licitat adherir-se al FGU en el termini establert. 
 
 
GESTIÓ I COBRAMENT 
 
Article 5è. De la sol.licitud 
 
2. La sol.licitud per adherir-se al procediment haurà de presentar-se abans del 15 de 

desembre de l’exercici anterior al de la seva vigència. De forma excepcional, en el primer 
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exercici en que entri en vigor aquesta ordenança la sol.licitud per adherir-se s’allargarà fins 
al 15 de gener del mateix any de l’entrada en vigor. 

3. Una vegada tancat el període de recepció de sol.lcituds i processada la informació, 
l’ajuntament enviarà una carta a cada contribuent reconeixent la seva adhesió al sistema i 
amb informació detallada i completa sobre el procediment i els conceptes que incorpora al 
FGU. 

 
Article 6è. De les quotes 
 

1. L’import total dels conceptes s’obtindrà prenent les dades del padró de l’exercici 
anterior i actualitzant-los en els percentatges legals establerts anualment, a més de per 
les actualitzacions realitzades per la pròpia Corporació. 

2. El total d’import de conceptes es podrà compensar amb devolucions d’ingressos 
indeguts reconeguts mitjançant resolució de la Regidoria d’Hisenda. 

 
a) Tant si el total fraccionable resulta a favor del contribuent, com en contra, el 

muntant es dividirà entre dotze, pagant o cobrant l’Ajuntament aquestes quotes 
de forma mensual mitjançant domiciliació. 

b) En l’últim trimestre de l’exercici es regularitzarà la situació tributària de 
l’administrat, si procedís, consistint els tres últims “pagament a compte” en les 
tres últimes mensualitats ± les diferències per actualització impositiva de 
conceptes. 

c) Cada mensualitat a favor de l’ Ajuntament tindrà el caràcter de “a compte” i la 
característica d’infraccionable i inajornable. 

d) Si la quota mensual, tant a pagar com a cobrar, fora inferior a 6,01 € per a 
ciutadans i 30,05 € per a empresaris o professionals, no donaria lloc el FGU, 
comunicant a l’interessat la impossibilitat de la seva adhesió. 

e) En aquells tributs en els quals procedeixi el prorrateig de la quota el contribuent 
estarà obligat a continuar el pagament dels ingressos a compte fins al final de 
l’exercici, sense perjudici de la regularització que procedeixi en virtut del que es 
disposa en l’apartat anterior. 

 
3. En els dos primers mesos de l’exercici següent es remetran, per concepte, les 

corresponents cartes de pagament individuals. 
4. Els càrrecs de les quotes mensuals es realitzaran en els deu primers dies de cada mes, 

no admetent-se com a data de pagament l’ingrés realitzat amb posterioritat a aquest 
dia excepte en el cas recollit en l’article 7.1 

 
 
Article 7è. De l’impagament i abandó del sistema. 
 
1.- Quan alguna quota mensual resultés impagada, l’interessat haurà de sol.licitar una còpia del 
rebut en les Oficines de la Recaptació Municipal i procedir al seu abonament en l’entitat 
bancària o caixa designada per a la domiciliació dels pagaments en el termini de 10 dies. El 
cost bancari de la devolució del rebut correrà per compte del contribuent. 
 
2.- Transcorregut aquest termini, i en tot cas, quan es produeixi la devolució sense causa 
justificada de dues mensualitats consecutives, es produirà l’exclusió automàtica del sistema de 
pagament FGU. Aquesta situació serà comunicada a l’interessat, procedint-se de la següent 
manera: 
 
a) Les quotes ja abonades pel contribuent serviran per al pagament d’aquells tributs el 

període dels quals de la cobrança s’hagués iniciat. Les diferències, si les hi hagués,seran 
regularitzades en l’últim trimestre de l’exercici de la següent manera: 

1. Si la diferència és a favor del contribuent, mitjançant la devolució per 
transferència bancària de l’import no aplicat al compte designat per l’interessat 
en el procediment. 
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2. Si la diferència és a favor de l’ Ajuntament, mitjançant notificació del deute 
tributari per al seu ingrés, s’exigirà pel procediment de constrenyiment. 

b) L’interessat estarà obligat, si escau, el pagament dels tributs reportats el període dels quals 
de el cobrament s’inicii amb posterioritat a la data de l’exclusió del sistema, dins dels 
terminis establerts en el calendari fiscal ordinari corresponent a l’exercici. 

 
Article 8è. 
 
Els rebuts per domiciliació serviran única i exclusivament com a justificant de “pagament a 
compte”. 
 
ACORDS 

1. Aprovar la gestió de cobrament mitjançant el sistema de fraccionament gratuït unificat. 
2. Trametre l’acord i donar publicació del mateix per interès del contribuent.” 

 
El Sr. José Martínez explica que els ciutadans que s’hi acullin podran pagar els tributs 
que s’esmenten en 12 mensualitats sense recàrrec i per això considera que seria més 
fàcil per algunes famílies assumir la despesa; explica també que el sistema és el 
mateix que ja s’aplica a Vidreres i que es va presentar per part del seu grup fa dos 
mesos i se’ls va demanar un termini de dos mesos per estudiar-ho i per això ara ho 
tornen a presentar, però sembla que no hi ha voluntat per part de l’equip de govern per 
aprovar-ho argumentant temes tècnics, però que per part seva s’accepten les millores 
tècniques proposades i tot i així sembla que es vol retardar la proposta fins al mes 
d’agost. 
 
El Sr. Alcalde explica que ja va comentar a la Comissió Informativa anterior que aquest 
tema s’hi havia de treballar i no limitar-se a copiar el que tenen a Vidreres, i explica 
també que l’equip de govern fa temps que hi treballen i ha parlat del tema amb el 
Consell Comarcal, que té delegada la recaptació, i vol presentar-la en un proper Ple de 
manera correcte. 
 
La Sra. Vega diu que votaran a favor ja que és bo donar facilitats econòmiques a la 
gent en aquests moments. 
 
El Sr. Vila diu que és cert que la proposta s’ha copiat de Vidreres amb només tres 
canvis i que l’ajuntament estant treballant per fer una proposta adequada a les 
necessitats de Maçanet; explica també que s’ha treballat amb el Consell Comarcal i 
s’ha pactat que no hi hagi cap cost addicional per l’ajuntament i també per part del 
Consell s’ha recomanat introduir un redactat; comenta que no entén que tenint en 
compte que en prou feines han passat dos mesos des de l’anterior Comissió 
Informativa i que s’ha informat a tothom dels passos i gestions amb el Consell 
Comarcal que ara es presenti amb presses. 
 
El Sr. José Martínez diu que ells varen presentar la proposta a la Comissió Informativa 
perquè pogués anar al Ple. 
 
El Sr. Vila insisteix en què s’està preparant una proposta ajustada a les necessitats de 
Maçanet, i que no entén les preses, tenint en compte que això no es pot aplicar fins l’1 
de gener de l’any vinent. 
 
El Sr. Alcalde afegeix que està bé que l’ajuntament faci l’ordenança adaptada al nostre 
municipi. 
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Finalment, es sotmet a votació la proposta de moció que s’ha transcrit més amunt, 
amb el resultat següent: 
 
- TRES vots a favor, del Sr. José Martínez, el Sr. Ortiz i la Sra. Vega. 
- VUIT vots en contra, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Ciurana, la Sra. 

Fernández, el Sr. Trincheria, el Sr. Valentí, la Sra. Figueras i el Sr. Joan Josep 
Martínez. 

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara que l’esmentada moció no ha quedat aprovada. 
 
 
7. Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última 

sessió ordinària del Ple. 
 
Es dona compte de totes les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última 
sessió ordinària del Ple. 
 
 
8. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
El Sr. Ortiz planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Diu que ha vist que hi ha tres cartes recents del Síndic de Greuges i que la 

lectura de les mateixes es desprèn que l’ajuntament no facilita la informació 
sol.licitada i que es salta la llei, i pregunta perquè l’ajuntament no dona 
resposta al síndic i compleix amb la llei. 

- Pregunta com està el tema del subministrament d’aigua a Residencial Park 
- Pregunta com està el tema del concurs de Sorea. 
 
El Sr. José Martínez planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Pregunta si es té la relació de vivendes buides propietats dels bancs 
- Pregunta per un escrit dels vigilants referent a que no funciona la ràdio des de 

que hi va haver un robatori a l’antena. 
- Pregunta si es pensa crear la policia local. 
- Pregunta per una tala indiscriminada d’arbres en zones verdes de Residencial 

Park. 
 
La Sra. Vega dóna lectura a les qüestions, precs i preguntes que es transcriuen a 
continuació: 
 
- “Sobre el funcionament administratiu (al Alcalde) 

A la premsa surt què: 
Segons Rafael Ribó del Síndic de Greuges de Catalunya; Blanes i Maçanet són els dos 
municipis de les comarques Gironines que encapçalen la llista de queixes presentades a 
l’administració pública sense resposta, contra el funcionament de les seves polítiques 
socials i comunicatives. 
La pregunta es: 
Heu reflexionat fer alguna cosa al respecte de millorar les vostres respostes sobre 
politiques socials? 
 
- Sobre el Consell Escolar (al Regidor d’ensenyament) 
Al ple passat del mes d’abril, el regidor d’ensenyament encara no va fer cap acord per 
iniciar el projecte 
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de Consell Escolar que el demanaven a la sol·licitud núm.: 4015 l’any passat el mes de 
desembre per 
part dels directors dels centres educatius. 
La pregunta es: 
Si ja ha donat alguna resposta a la sol·licitud del any passat ? 

 
- Sobre la disposició de local per als grups polítics (al Trintxeria) 

A pesar de que la resposta no es va recollir a l’Acta sobre aquesta qüestió, l’Alcalde va dir 
que cap l’estiu una vegada enllestida la nova biblioteca podríem disposar ja, del nostre dret 
a un espai tal com diu la llei. Un dret que venim demanant de fa molt de temps. 
La pregunta es: 
Sabeu ja de quin espai ens deixareu i per quina data? 

 
- Medalles Meritòries 

Al altre ple van fer el prec de que: Voldrien ens informessin sobre el cost organitzatiu de la 
moguda de les medalles meritòries a tots els polítics ex-alcaldes dels 35 anys de 
democràcia. 
La pregunta es: 
Han tingut en compte, l’atenció de contestar-nos per a aquest Ple? 

 
- Sobre la comissió de carreteres 

Una comissió serveix per recollir les diferents opinions i al·legacions que es puguin 
desprendre de les persones que conformen la comissió. 
La pregunta es: 
Com es que quan ens varen convocar, l’informe ja estava fet i tancat? 

 
- Sobre la problemàtica del aigua (al Regidor de medi ambient) 

Al Ple passat van pregar per crear una Comissió pel tema del aigua. 
La pregunta es: 
Heu reflexionat donar-nos una resposta per aquest Ple? 

 
El Sr. Alcalde explica que sempre s’han contestat totes les demandes d’informació del 
Síndic de Greuges, algunes vegades amb rapidesa i d’ altres amb no tanta, perquè cal 
recopilar informació. Respecte a aquest tema i al de les queixes per problemes entre 
veïns, diu que potser seria bo fer un sistema de mediació que pogués facilitar la 
resolució de problemes derivats de temes de veïnatge. Respecte al concurs sobre el 
tema de l’aigua explica que està en fase d’elaboració ja que es voldria que els preus 
de sortida de les tarifes d’aigua fossin plantejats per l’ajuntament. Pel que fa al tema 
de la creació de policia local diu que entre altres factors s’ha de tenir en compte també 
el tema econòmic i que implica un curs de nou mesos per part dels policies i creu que 
ara no és el moment, tot i que tard o d’hora caldrà fer-ho. En quan a una tala 
indiscriminada d’arbres en zones verdes a Residencial Park explica que per la 
informació que té es tracta d’arbres que oferien perill de caiguda i en tot cas s’hauria 
de consultar el tema amb Medi Ambient. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez explica que fa un temps es va robar un emissor de ràdio i 
recentment també han trencat una placa solar a pedregades, i diu que estan treballant 
amb el tema i que també s’està estudiant posar càmeres de vigilància. 
 
La Sra. Fernández explica totes les actuacions realitzades en relació al tema de 
subministrament d’aigua a Residencial Park, i diu que s’estan fent analítiques 
periòdiques per controlar el funcionament de l’estació potabilitzadora en quan als 
paràmetres de ferro i manganès; així mateix explica que s’ha demanat a l’ Agència de 
Salut Pública de Catalunya quina és la valoració que han fet de les actuacions i 
documentació que ha portat a terme l’empresa subministradora; creu que si l’ ETAP 
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funciona bé, que és el que s’està comprovant, la situació millorarà però, tot i així, pot 
continuar havent-hi problemes degut al pòsit que el ferro i manganès ha deixat amb els 
anys a les canonades. Respecte a les vivendes buides propietat de les entitats 
bancàries diu que s’ha demanat i obtingut informació. 
 
La Sra. Vega manifesta que el funcionament de l’ajuntament no és bo, que no es 
contesta al Síndic i esmenta també actuacions deficients com la que s’ha fet a la llar 
d’infants. 
 
El Sr. Alcalde diu que, com ja ha manifestat, al Síndic se li contesten totes les 
sol.licituds d’informació, i específicament amb el tema de l’aigua de Residencial Park i 
amb el tema de la llar d’infants, es van contestar amb especial amplitud i que es va 
manifestar conforme amb el què havia fet l’ajuntament. 
 
La Sra. Fernández pregunta al Sr. José Martinez què va fer a la seva etapa a 
l’ajuntament respecte al subministrament d’aigua a Residencial Park. 
 
El Sr. José Martínez diu que aquest és un punt de control de l’acció de govern i que no 
recorda que a la seva etapa hi hagués problemes amb aquest tema, i pregunta també 
què havia fet l’alcalde actual quan hi havia estat abans. 
 
El Sr. alcalde diu que els problemes amb el subministrament d’aigua de Residencial 
Park es deriven d’un accés de ferro i manganès i que és un problema històric de 
sempre. 
 
La Sra. Vega pregunta si es pensa crear una comissió per aquest tema tal i com han 
demanat. 
 
La Sr. Fernández diu que en aquest moment no ho veu necessari. 
 
La Sra. Vega creu que sí perquè el problema és important. 
 
La Sra. Fernández es reitera amb el que ja ha dit. 
 
El Sr. Valentí diu que respecte al Consell Escolar ha iniciat gestions per fer-lo i ha 
demanat una reunió amb el Departament d’ Ensenyament. 
 
El Sr. Alcalde respecte al cost de l’acte d’entrega de les medalles de la vila diu que les 
actuacions que hi van haver aquell dia van ser gratuïtes. 
 
El Sr. Vila explica que deixant de banda el tema de les actuacions el cost ha estat 
d’uns 6000 € que inclouria el cost de les medalles i tots els demès. 
 
El Sr. Alcalde respecte a la Comissió d’infraestructures que es va fer pel tema de la 
Nacional II, explica que quan el Ministeri de Foment va trametre el projecte hi havia un 
termini de 30 dies per fer al.legacions i que prèviament es va haver d’examinar i 
encarregar un informe i va ser llavors quan es va fer la Comissió. 
 
El Sr. Trincheria explica en aquest tema de la nacional II que abans de fer al.legacions 
cal tenir informes tècnics en què fonamentar-les i diu que quan es convoca la Comissió 
d’ Infraestructures s’ha de tenir aquests informes; explica també que s’ha fet alguna 
reunió a Barcelona amb representants del ministeri de Foment i que se’n pensen 
demanar més. 
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El Sr. Alcalde explica que pel que fa al projecte de la Nacional II, independentment que 
l’ajuntament hagi fet el projecte va estar exposat al públic per tothom i que podia 
presentar al.legacions qualsevol persona. 
 
La Sra. Vega diu que respecte a les al.legacions ells varen presentar el que varen 
creure necessari però independentment d’això creuen que amb la gestió de 
l’ajuntament no es va comptar amb ells. 
 
El Sr. Alcalde diu que com ja s’ha comentat abans, abans de fer reunió de la comissió 
d’infraestructures cal tenir els informes tècnics ja que ell no és tècnic. 
 
El Sr Trincheria diu que si algun grup té alguna cosa a aportar sempre és benvingut i 
que per això es convoca la Comissió d’ Infraestructures. 
 
El Sr. José Martínez respecte al tema del subministrament d’aigua a Residencial Park 
diu que la qüestió està en que el tractament no es fa bé i que és per això que l’aigua 
no surt amb les degudes condicions. 
 
La Sra. Fernández diu que el problema hi és perquè durant molts anys no s’ha fet un 
manteniment adequat.  
 
La Sra. Vega pregunta quin espai es deixarà als grups de l’oposició i quan. 
 
El Sr. Alcalde contesta que quan la biblioteca estigui acabada s’estudiarà el tema. 
 
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 


