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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  368/14 
Caràcter : ordinària 
Data :  7 d’ abril de 2014 
Horari: de 21:05 a 23:58 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Josep Lluís Valentí Mompart 
Juan José Martínez González 
Fernando Maqueda Ramos 
Pere Vila Ramos 
Maria del Carmen Fernandez Anello 
Antoni Trincheria Boix 
Josep Maria Ciurana Planas 
José Martínez Herrera 
Xavier Roca Carreras 
Soledad Vega González 
 
Regidors que s’incorporen durant la sessió: 
Natàlia Figueras Pagés 
 
Ha excusat la seva assistència: 
Adrian Ortiz Jurado 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’ acta de la sessió ordinària de data 3 de febrer de 2014, i de les 

actes de les sessions extraordinàries de dates 24 de febrer i 3 de març de 2014. 
2. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.6 reguladora de 

les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i 
prestació de serveis o realització d’activitats administratives de competència local. 

3. Aprovació d’un expedient de modificació de crèdit en el Pressupost municipal 
vigent. 

4. Aprovar la ratificació de l’annex del conveni signat en data 28 de setembre de 2011 
entre l’ ajuntament i el Sr. Salvador Ciurana Albó. 

5. Mocions del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés municipal (PSC-PM)  
6. Moció conjunta del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés municipal 

(PSC-PM) i del grup Nou Maçanet (9M) referent al nom de l’ escola nova 
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: 
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1. Aprovació de l’ acta de la sessió ordinària de data 3 de febrer de 2014, i de 
les actes de les sessions extraordinàries de dates 24 de febrer i 3 de març 
de 2014. 

 
El Sr. Alcalde comença dient que es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de 
l’última sessió ordinària celebrada el dia 3 de febrer de 2014. 
 
El Sr. José Martínez exposa que a la pàgina 17 a la seva intervenció vol que consti 
que va dir el següent: “no creu que els de Maçanet siguin més llestos que els de 
Sils i que tothom pot opinar”. 
 
Els membres del Ple es mostren d’acord en esmenar aquest apartat de l’acta 
sol.licitat pel Sr. José Martínez. Seguidament  el Sr. Alcalde sotmet a votació 
l’aprovació de l’acta esmentada, amb l’esmena referida, resultant aprovada per 
unanimitat dels presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’acta de l’última sessió ordinària 
celebrada el 3 de febrer de 2014 amb l’esmena assenyalada.  
 
A continuació el Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
extraordinària celebrada el dia 24 de febrer de 2014, la qual és aprovada per 
unanimitat dels presents.  
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’acta de la sessió extraordinària de data 
24 de febrer de 2014. 
 
Finalment el Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
extraordinària celebrada el dia 3 de març de 2014, la qual és també aprovada per 
unanimitat dels presents.  
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’acta de la sessió extraordinària de data 3 
de març de 2014. 
 
 
En aquest moment, essent les 21 hores i 8 minuts, s’incorpora a la sessió la 
regidora Sra. Natàlia Figueras Pagès. 

 
 

2. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.6 
reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic i prestació de serveis o realització d’activitats 
administratives de competència local. 

 
Es dóna lectura de la següent: 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“ Vista la conveniència i la necessitat d’actualitzar i millorar els annexes de l’ordenança 
fiscal núm.6 reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic i prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de 
competència local. 
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Es proposa l’aprovació dels acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ ordenança Fiscal núm.6 
reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic i prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de competència 
local. Concretament la modificació consisteix en modificar l’annex d’aquesta 
ordenança en el sentit següent: 
 
- Es suprimeix el requadre titulat “Activitats no sedentàries”. 
- El requadre titulat “Taxa per usos privatius o aprofitaments especials del domini 

públic, temporalment” es substitueix pel que es transcriu en l’annex del present 
acord que portarà el títol “Taxa per altres usos privatius o aprofitaments especials 
del domini públic temporalment” 

 
SEGON.- Publicar el present acord, en el tauler d’edictes de l’ajuntament, en el web de 
l’ajuntament, i en el Butlletí Oficial de la Província i donar un termini de 30 dies a partir 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, per tal que els interessats puguin 
consultar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.” 
 

ANNEX 
 

Taxa per altres usos privatius o aprofitaments especials del domini 
públic temporalment 
 

Sala Gran del local La Societat .............................................. 35 € /hora 
Cal Trincheria ......................................................................... 20 €/hora 
Cal Falló ................................................................................. 20 €/hora 
Capella de Sant Sebastià ......................................................  20 €/hora 
Taules,  cadires i altres propietats de l'Ajuntament: 

- Cadira de resina de plàstic ..................................... 0,35 € per unitat i dia  

Per cada dia excedit ..............................................  0,07 € per unitat. 
Per pèrdua o malmetement ...................................11,44 € per unitat 

- Cadira metàl·lica plegable ...................................... 0,50 € per unitat i dia 

Per cada dia excedit .................................  ............ 0,07 € per unitat 
Per pèrdua o malmetement ....................... .......... 20,62 € per unitat 

- Taula de 184x76 .................................................... 1,50 € per unitat i dia 

Per cada dia excedit ..................................... ........ 0,33 € per unitat 
Per pèrdua o malmetement ............ ....................124,80 € per unitat 

- Barbacoa, inclou transport per a lliurament i per a retirada  

Per dia laborable ...............................................  150,00 € 
Per dissabtes i festius ............................... .......  200,00 € 

Activitats no sedentàries autoritzades en espais de domini públic, tals com vies 
urbanes, places, parcs i qualsevol altre superfície d’us o de servei públic. 

------------tributaran per m2  i dia d’ estada per la superfície d’ocupació efectiva-- 
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- Circs i similars ..........................................................  3,10€/m2 

- Atraccions Firals i parades vàries: 

o Activitats que ocupen una superfície total fins a 15 m2  ..... 2,12 €/m2 

o Activitats que ocupin  de 16 fins a 40 m2 ...............................   0,93 €/m2 

o Activitats que ocupin de 41 fins a 80 m2 ...............................    0,64 €/m2 

o Activitats que ocupin més de 80 m2 ......................................   0,50 €/m2 

A tots els trams, la liquidació d’aquesta TAXA es calcularà prenent els m2 de 
superfície inclosa dins el perímetre exterior de l’activitat.  

ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC 
 

Les entitats de Maçanet de la Selva tals com associacions de veïns, associacions 
culturals i esportives, partits polítics i similars podran usar gratuïtament el domini 
municipal abans esmentat quan realitzin activitats d’interès públic. Per a la 
consideració de l’interès públic, la Junta de Govern haurà de valorar si l’activitat 
reuneix una o vàries de les condicions següents: 
a) Que tingui el caràcter de complementària respecte de les competències 

municipals,  oberta al públic i no restringida exclusivament a determinats 
col·lectius. 

b) Que promogui els drets humans, el foment  de la igualtat d’oportunitats i col·labori 
amb la integració social de persones amb discapacitat i en risc d’exclusió. 

c) Que aporti valor afegit al nom de la ciutat i a la seva projecció externa. 

d) Que reforci la promoció cultural, esportiva, comercial, turística o equivalent que 
permeti atreure  visitants al municipi. 

e) Que contribueixi a la dinamització i incentiu de l’economia local.” 
 
El Sr. José Martínez diu en primer lloc que excusa al seu company de grup el Sr. 
Adrian Ortiz que no pot assistir a aquesta sessió per estar convalescent d’una malaltia. 
Seguidament demana que s’expliqui la modificació. 
 
El Sr. Vila explica que s’ha fet la modificació per posar aclariments i evitar dubtes 
d’interpretació en l’aplicació de l’ordenança d’ocupació de via pública per activitats no 
sedentàries, i concretament en el cas de parades de menys de 15 m2, les quals 
pagaran pels m2 realment ocupats; també explica la resta d’esmenes que 
s’introdueixen respecte a la redacció anterior. 
 
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. 
 
 
 

3. Aprovació d’un expedient de modificació de crèdit en el Pressupost 
municipal vigent. 
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Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Fets 

 
1. L’Ajuntament té l’oportunitat d’adquirir, i considera convenient fer-ho, un piano de 

cua Petrof usat que quedarà instal·lat al teatre municipal La Societat. Aquest piano, 
el cost del peritatge per a valorar-lo, el transport, col·locació i les tasques d’afinació 
suposen un cost total de 6.346,78 euros que pot ser finançat a càrrec del fons de 
subvencions de la Diputació de Girona. 

2. A més, cal tramitar diverses subvencions nominatives que no van ser tingudes en 
compte en el moment d’aprovar el Pressupost, que són convenients als interessos 
municipals  i que són les següents : 

- Club Petanca ...................................................................       1.100 euros 
(queda finançada amb el cobrament de drets per ocupació de domini públic) 

- Taller d’Història, increment anual ................................................    200 euros  
(1.800 actuals + 200 = 2.000 anuals) 

- Subvencions d’Ensenyament,  increment SES ........................... 2.000 euros 

3. El regidor d’Hisenda manifesta que el pressupost 2014 es desenvolupa de forma 
que pot assumir els increments de despesa esmentats, mitjançant baixa de crèdit 
destinat a interessos de préstecs. 

4. El primer d’abril de 2014 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. 

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 2 de modificació del Pressupost 2014, segons 

detall següent. 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS      

OR PR ECO   IMPORT      

05 323 6200                Cultura : adquisició piano teatre munic La Societat 6.346,78 €      
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      SUPLEMENTS DE CRÈDIT       

08 341 4800               Subvencions nominatives esports       

   - Club Petanca      1.100 €      

07 323 4800               Taller d’Història, increment anual 200 €      

07 323 4800               Ensenyament, SES, increment anual  2.000 €      

         

      SUMA MAJOR DESPESA ……….. 9.646,78 €      

     
 
         

FINANÇAMENT  
 

10 011 3100 BAIXA DE CRèDIT: Interessos de préstecs de l'interior 9.646,78€      

         

      SUMA FINANÇAMENT………….. 9.646,78 €      

               

2. Exposar l’expedient al públic durant 15 dies hàbils, mitjançant la inserció d’Edicte 
en el BOP Girona, en el web de l’ajuntament 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. José martínez demana que s’expliqui la modificació i també el tema de 
l’adquisició d’un piano. 
 
El Sr. Ciurana explica que es vol adquirir el piano perquè és una bona ocasió que s’ha 
presentat, tant pel preu pel qual es pot comprar com per l’estat en què es troba 
l’instrument; també explica que suposarà una bona inversió ja que s’estalviaran diners 
en lloguers i a més al tenir-lo sempre es farà servir més freqüentment que quan cal 
procedir a llogar; explica també que procedeix d’una subhasta i que es va enviar un 
taxador per veure’l i valorar-lo i que l’informe diu que està en bon estat i que el seu 
valor és superior al preu que es pagarà. 
 
El Sr. Roca creu que aquesta és una modificació una mica desafinada, i opina que 
l’adquisició del piano podria ser bona però creu que abans s’haurien de prioritzar altres 
despeses, com per exemple, acabar la biblioteca, però ja saben que venen eleccions i 
esperen que no sigui una actuació per donar medalles als governants a la festa del 
Roser. 
 
El Sr. Ciurana diu que no està d’acord amb això i que les bones ocasions passen 
només molt de tant en tant, i diu també que ell ja estava buscant un piano perquè li 
demanaven i com ha dit és una bona oportunitat. 
 
El Sr. Roca pregunta quan arribarà aquest piano. 
 
El Sr. Ciurana diu que acabin els tràmits. 
 
El Sr. José Martínez diu que a la modificació a més del tema del piano hi ha altres 
coses, com són les subvencions del club de petanca, el taller d’història, i el SES. 
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El Sr. Ciurana explica que al Taller d’Història se li incrementa la subvenció en motiu de 
l’edició d’un llibre.  
 
El Sr. Alcalde explica que els 1100 € que es preveuen pel Club de Petanca deriven del 
conveni que es va fer amb ells quan es va resoldre el tema del bar, ja que llavors es va 
firmar un conveni pel qual se’ls hi cedia la gestió de la zona esportiva durant un temps 
i es preveia que se’ls hi donaria un ajut econòmic equivalent al què l’ajuntament 
obtingués per l’arrendament del bar. 
 
El Sr. Valentí explica que la subvenció del SES s’introdueix perquè han perdut altres 
ajuts que tenien i se’ls hi donarà el mateix que als col.legis. 
 
Finalment ,es sotmet a votació la proposta d’acord transcrita al començament d’aquest 
punt de l’ordre del dia amb el resultat següent: 
 
- DEU vots a favor del Sr. Alcalde, el Sr. Ciurana, el Sr. Valentí, el Sr. Vila, el Sr. 

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

- DUES abstencions, del Sr. Roca i la Sra. Vega 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
En aquest moment, s’absenta de la sessió el regidor Sr. Josep Mª Ciurana Planas. 
 
 

4. Aprovar la ratificació de l’annex del conveni signat en data 28 de 
setembre de 2011 entre l’ ajuntament i el Sr. Salvador Ciurana Albó. 

 
 

Es dóna lectura de la següent: 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“ Vist que en data 28 de març de 2014 s’ha formalitzat un annex al conveni que es va 
signar el dia 28 de setembre de 2011 entre l’ajuntament i el Sr. Salvador Ciurana Albó. 
 
Vist el text del referit annex, que consta a l’expedient. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord següent: 
 
Ratificar l’annex al conveni signat en data 28 de setembre de 2011 entre el Sr. Antonio 
Guinó Bou, com Alcalde-President de l’ajuntament de Maçanet de la Selva i el Sr. 
Salvador Ciurana Albó, en nom i representació propis, el qual ha estat formalitzat i 
signat en data 28 de març de 2014 pel Sr. Alcalde i per la Sra. Mª Teresa Planas 
Bosch, el Sr. Ricard Ciurana Planas, el Sr. Salvador Ciurana Planas, i el Sr. Josep Mª 
Ciurana Planas.” 
 
El Sr. José Martínez diu que la llei obliga al Sr. Ciurana a absentar-se en aquest punt 
ja que té interès en aquest tema. 
 



 8

El Sr. Roca diu que ja en sessions anteriors en què van sortir temes relacionats amb 
aquesta actuació varen manifestar que no hi estaven d’acord perquè això suposava un 
increment de patrimoni a un particular i creu que en aquest moment no toca perquè hi 
ha altres actuacions més prioritàries. 
 
El Sr. Alcalde explica que aquest és un tema que ja es va iniciar en època de l’alcalde 
Sr. Romaguera i creu que no es pot fer demagògia en aquest afer. Explica que el 
conveni que ara es presenta el que fa es modificar el conveni que ja s’havia signat 
anteriorment amb el pare dels qui ara compareixen, ja que aquest senyor va morir 
posteriorment; explica també que la única cosa que es preveu ara és modificar 
lleugerament el traçat que inicialment s’havia pactat en motiu del què va demanar la 
Generalitat. 
 
El Sr. José Martínez explica que efectivament el conveni s’ha hagut de modificar 
perquè urbanisme ho va exigir en la tramitació de la modificació del Pla General, i 
explica aquesta modificació del traçat del vial mostrant el que consta en el projecte. 
Explica que no considera necessari el tram de vial que es preveu des del polígon 
industrial fins a la urbanització Residencial Park en aquest moment de retallades, ja 
que no és necessari i explica que el motiu principal pel que es fa és per treure la 
carretera actual que passa pel mig de terrenys particulars; diu que aquest projecte 
existia i que no es va tirar endavant per no considerar-se necessari el tram esmentat. 
 
El Sr. Alcalde diu que l’equip de govern anterior van signar un conveni amb el Sr. 
Banús en el qual es preveia desafectar el camí de l’Esparra i que aquesta desafectació 
es vinculava a què primer s’executés l’obra del vial del cementiri; explica també que 
els Srs. Ciurana se’ls hi agafen molts m2 en aquest conveni i que a l’època del Sr. 
Romaguera ja es va signar un conveni pràcticament igual. 
 
El Sr. Roca diu que la diferència amb el conveni anterior és que ara es paguen 60.000 
€. 
 
El Sr. Trincheria diu que el que han estat fent alguns és difamant al Sr. Ciurana i si és 
cert el què diuen hi ha altres instàncies per denunciar. Explica que el motiu pel què no 
es va fer el projecte en anys anteriors és perquè no hi havia finançament i que ara es 
va obtenir una subvenció; explica també que el preu que es paga per l’adquisició dels 
terrenys no és superior al preu que s’ha pagat per altres camins i terrenys que 
l’ajuntament ha adquirit aquests últims anys i li demana al Sr. Roca que ho comprovi. 
 
El Sr. Alcalde diu que el preu que es preveu pagar és el mateix o inferior al preu que 
es va pagar per l’ampliació de la carretera del polígon en la legislatura anterior. 
 
El Sr. Martínez diu que si s’ha entès que difamava algú ell no creu que ho hagi fet, i 
que el què critica és l’actuació de l’equip de govern. Diu també que el Pla General 
contempla el tram que va del poble al polígon però no el que va del polígon a 
Residencial Park i que aquest costarà diners i ara hi ha altres prioritats. 
 
El Sr. Alcalde diu que el Sr. Martínez quan té diners és perillós i esmenta els temes de 
les pistes de Residencial Park, el camp de futbol i altres. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit al començament 
d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
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- NOU vots a favor del Sr. Alcalde, el Sr. Ciurana, el Sr. Valentí, el Sr. Vila, el Sr. 
Joan Josep Martínez, la Sra. Figueras, la Sra. Fernández i el Sr. Trincheria, el Sr. 
Maqueda. 

- TRES abstencions, del Sr. Roca, la Sra. Vega i el Sr. José Martínez. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 

5. Mocions del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés municipal 
(PSC-PM)  

 
Es dóna compte de què per part del grup municipal Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Progrés municipal (PSC-PM) s’ha presentat una moció, i seguidament es 
passa a tractar-la. 

 

El text de la moció és el següent: 

 
“.El grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’ajuntament de Maçanet de la 
Selva presenta la moció següent: 
 
El regidor Sr. Josep Lluís Valentí Montpart té delegades per l’alcaldia les funcions de regidor 
d’Ensenyament. És doncs responsable polític de la Llar d’Infants Municipal.  
 
Durant el curs 2012-2013 va aprovar una pujada de 52,5 euros al mes, el que suposava un 
ament entre el 41 i 47% de la quota mensual (va passar de 120 euros al mes a 172,5 euros). 
La combinació de dita pujada i de la crisi econòmica que patim va ser terrible i el nombre de 
nenes i nens inscrits va disminuir en un 45%. Com a conseqüència de la manca d’alumnes es 
van acomiadar tres empleades de la llar d’infants.  
 
A l’inici del curs 2013-2014 queda aprovat un nou horari, només de matins, més assequible de 
120 euros mensuals (el mateix preu que abans de la pujada entre el 41 i al 47%, amb la 
diferència que al curs 2011-2012 el preu era per l’horari de mati i tarda). Es suscita un gran 
interès per aquest nou horari i vàries famílies manifesten el seu desig d’acollir-se de forma 
immediata. Malauradament l’ajuntament té previst aplicar l’horari de matins el curs 2014-2015 i 
no pensa rectificar. Malgrat les diverses peticions i l’aportació de signatures donant-t’hi suport, 
ni el regidor, ni el govern municipal fan res. Han estat moltes les formes de dir al regidor que és 
necessari l’horari de matins, sense resultat. Ni tan sols ha donat una explicació convincent.  
 
Fa pocs dies es fa pública una enquesta encarregada per l’ajuntament. L’enquesta feta a 128 
famílies ha costat prop de 3.000 euros. En aquesta enquesta es dóna la raó a les famílies que 
reclamen l’horari de matins, ja que, entre altres, s’arriba a la conclusió que el 88% de les 
famílies que utilitzen la llar d’infants consideren necessari aplicar de forma immediata l’horari de 
matins i, si s’apliqués un 55,6% si acollirien. Queda molt clar que més de la meitat de les 
famílies usuàries volen l’horari de matins de forma immediata. L’ajuntament no ha anunciat cap 
canvi d’horari.  
 
Davant una gestió tant desafortunada es possible que dintre del govern municipal hi hagi algun 
regidor més capacitat, que sàpiga escoltar i donar solució als problemes de la llar d’infants 
municipal. 
 
Demanem la renuncia del Sr. Josep Lluís Valentí Montpart com a regidor d’Ensenyament. ” 
 
El Sr. José Martínez diu que el seu grup també va presentar una altra proposta sobre 
el fraccionament en el pagament dels tributs, però que es va retirar a la Comissió 
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Informativa per tal d’esperar un major estudi sobre la mateixa. Seguidament, i referent 
a la present proposta de moció, diu que a criteri seu el regidor té una responsabilitat 
degut als molts problemes existents a la llar d’infants en què ha baixat el número 
d’alumnes, s’ha reduït personal, hi ha hagut queixes al Síndic de Greuges i l’enquesta 
encarregada pel mateix regidor diu que un 56% dels pares volen que s’apliqui la mitja 
jornada. Diu també que no entén perquè es fa una enquesta si no és per després 
atendre l’opinió majoritària dels pares. Per tot això creu que la gestió ha estat pèssima 
i és motiu suficient perquè presenti la dimissió.  
 
El Sr. Valentí diu que està sorprès per l’actitud del Sr. José Martínez. Explica que quan 
es varen aprovar les ordenances al setembre passat es va dir que s’aplicaria la mitja 
jornada el curs vinent i llavors no varen dir res, motiu pel qual mostra la seva sorpresa 
per la seva actitud d’ara. Diu també que la davallada d’alumnes a la llar d’infants no 
està motivada pel preu sinó per la natalitat actual en el municipi, i diu també que ara 
l’índex d’inscripcions està sent més elevat que fa dos anys. Està també sorprès perquè 
li demani la dimissió sense haver vist l’enquesta, ja que l’han demanda posteriorment a 
la presentació de la moció, i explica que si mira l’enquesta bé es veu que la gent està 
satisfeta amb el funcionament de la llar d’infants, motiu pel qual encara li sorprèn més 
que li vinguin a demanar la dimissió. Seguidament diu que ell sí que demana la 
dimissió del Sr. José Martínez ja que en el seu grup ha dimitit un regidor, que ni es va 
acomiadar en el Ple, i totes les persones que el seguien a la llista electoral, inclosos 
els suplents, han renunciat a ocupar la vacant deixada, el que ha fet que hagi hagut 
d’anar a buscar una persona que no figurava a les llistes per cobrir-la, cosa que és 
insòlita. Explica també que actualment s’està donant ajuts a gent necessitada cosa 
que abans no es feia, i que la reducció de personal es va fer per arranjar una situació 
que ja existia quan varen entrar. Finalment, esmenta el malbaratament que va suposar 
algunes actuacions del Sr. Martínez quan era a l’equip de govern, com les obres del 
camp de futbol, les de residencial parc, etc., motiu pel qual reitera que li demana la 
seva dimissió. 
 
La Sra. Vega intervé a continuació i manifesta literalment el següent: 
 
“  9M  vol  recolzar  la  moció  per  la  Dimissió  del  Regidor  d’ensenyament  amb  les  següents 
consideracions: 
 
— Atès que: No ha atès degudament  les demandes per aplicar  la MJ, ni per passiva  i ni per 
activa. Com ja en vist en diverses ocasions, en el transcurs de tot això.  
— Atès que: Es mentida la raó que dona de, “per problemes organitzatius i econòmics”, sense 
més explicacions. El municipi no té problemes econòmics, disposa d’un fons de contingència de 
260.000 €  (les  famílies  sí  tenen problemes econòmics),  i els problemes organitzatius els  té el 
regidor, que no posa voluntat en organitzar‐se, per solucionar‐ho quan es necessita.  
— Atès que: Encarrega una enquesta amb un cost de 3000 €, PER CONFIRMÀ EL QUE JA LI VAN 
MOSTRÀ I DIR. Una DESPESA de 3000 € FORA DE TEMPS, Per que: de que serveix, si vostè ja va 
manifestar que es negava a  solucionar‐ho per aquests curs?  i, a més, absurda, per què amb 
l’esforç  generós  per  part  dels  pares,  la  papereta  de  l’enquesta  se  la  van  donar  ja  feta  i 
seriosament treballada, com es pot apreciar. Això vol dir, que vostè desestima les explicacions 
de la informació aportada i, no posa la deguda atenció en el que li diuen.  
— Atès que: No va resoldre el conflicte sobre el nom a posar a la Nova Escola, que va per 3 anys 
encallat, sense —com a regidor d’ensenyament que és— fer defensa de la seva àrea.  
— Atès que: No sol presentar‐se als Consells Escolars dels Centres. I per més inri, se sent, que ni 
tant sols es disculpa per  les seves absències; demostrant una falta d’implicació  i  interès. Amb 
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absències, no es pot conèixer ni recollir, com es degut, de primera mà, les necessitats de la seva 
àrea. Així només podrà anar a la seva, en les seves proposicions, lluny de la realitat.  
— Atès que: Al  començament de  legislatura va dir que  formaria un Consell Escolar, però no 
projecta gaire bé res i ja només queda pràcticament un any de legislatura per començar.  
— Atès que: No està al cas, del que entra per  registre;  ja que  li mostrem, al Ple del “febrer” 
passat  la  sol∙licitud núm: 4015 del mes de  “desembre”,  signada pels directius dels 3  centres 
públics educatius, i diu que no la ha rebut, que no sap res del tema; quan el regidor d’hisenda 
confirma que tots els registres es donen. Com porta el tema?  
— Atès que: Pel que desprèn, no deu d’estar molt al cas de les problemàtiques que es recullen i 
reflecteixen als nostres centres escolars —estadístiques serioses diuen que España, es el segon 
país europeu amb més risc de pobresa  infantil després de Romania—, aquesta realitat també 
existeix a Maçanet, un tema que hauria de ser rellevant i prioritari, amb el que inclòs, s’hauria 
de  compartir  competències  junt  amb  l’àrea  de  serveis  socials...  però...  com  que  aquesta 
problemàtica  no  entra  via  registre...  (que  ni  entrant  per  registre)  no  existeix...,  o,  no  es  vol 
veure.  
— Atès que: Fins i tot, estant sota unes sigles d’un partit d’esquerres la seva sensibilitat hauria 
de estar més del costat de la veu del poble.  
 

Regidor d’ensenyament, no està a on ha de estar i només ens mostra la seva façana. I de debò 
ho lamentem.  
 
Vostè  a  demostrat  que  no  se  implica. Vostè  es  un  servidor  del  poble  que  cobra  1500  €  per 
treballar, no per figurar, i si no posa temps per atendre la seva responsabilitat, deixi a un altre 
que ho defensi millor i el necessiti més que vostè.” 
 
 
El Sr. Trincheria diu que és el primer cop que es demana la dimissió d’un regidor, ja 
que ell no té constància que s’hagi fet abans. Vol aclarir que el regidor d’ensenyament 
no només és regidor de la llar d’infants sinó de moltes altres coses, i el fet de què es 
discrepi en un tema puntual de la llar d’infants no veu que sigui motiu suficient per 
demanar la seva dimissió. Explica que la reducció de personal que es va fer a la llar 
d’infants, al final s’ha recol.locat el personal afectat en un 90 % i pregunta si això és un 
demèrit o un èxit. Diu que les decisions quan es prenen és perquè són necessàries i 
no perquè sí, i que el preu de la llar d’infants ‘ha aplicat sempre des de l’inici del curs 
perquè l’ajuntament pugui planificar l’organització durant el curs i els usuaris també 
sàpiguen el que hi ha per organitzar-se; a més la modificació de l’horari pot implicar 
també una reestructuració del personal, ja que no s’entendria que es gastessin 
recursos públics si sobrés personal. D’altra banda, diu que el regidor d’ensenyament a 
més de portar el tema de la llar d’infants porta altres temes, com són l’escola d’adults, 
l’ Institut, les escoles, etc... i a més és primer tinent d’alcalde, motius pels quals veu 
com a desmesurada la petició de dimissió per un petit aspecte que afecta només una 
de les tasques que té assignades. Per tot això, manifesta la seva plena confiança en 
l’actual regidor d’ensenyament. 
 
El Sr. Alcalde diu que tampoc veu lògica la petició de dimissió i que creu que és 
oportunista. D’altra banda diu que el Sr José Martínez ja el coneixem. 
 
El Sr. José Martínez demana la paraula. 
 
El Sr. Alcalde diu que no procedeix ja que el tema s’ha debatut i parlat extensament i 
el què correspon és votar. 
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El Sr. Martínez demana que consti en acta. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde sotmet a votació la moció que s’ha transcrit més amunt al 
començament d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- TRES vots a favor, del Sr. José Martínez, el Roca i la Sra. VEga. 
- NOU vots en contra, del Sr. Alcalde, el Sr. Trincheria, el Sr. Vila, el Sr. Joan Josep 

Martínez, la Sra. Figueras, la Sra. Fernández, el Sr. Ciurana, el Sr. Maqueda i el 
Sr. Valentí. 

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara que no ha quedat aprovada l’esmentada moció. 
 
 

6. Moció conjunta del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés 
municipal (PSC-PM) i del grup Nou Maçanet (9M) referent al nom de l’ 
escola nova 

 
El Sr. Alcalde explica que s’ha presentat una moció conjunta per part dels dos grups 
esmentats. 
 
El text de la moció és el següent: 

 
“Moció sol·licitant posar el nom “LES ARRELS” a l’escola “nova” 
 
El Grup Socialista conjuntament amb el Grup municipal Nou Maçanet presenten la següent 
moció al Ple d’aquesta Corporació. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El curs 2011/12 es va posar en funcionament “la nova escola” del nostre municipi i des d’aquell 
moment no s’ha procedit a posar el nom definitiu del centre com és habitual en qualsevol centre 
de nova construcció. 
 
És sabut que “l’escola nova” funciona com a Comunitat d’ Aprenentatge, el que suposa una 
forta implicació de tota la comunicat educativa en el dia a dia del centre. Aquest model educatiu 
innovador suposa un valor afegit al nostre municipi ja que és referent per altres centres que 
vulguin iniciar aquest tipus de funcionament. 
 
Si un dels principis de les Comunitats d’Aprenentatge és la participació no ens ha de 
sorprendre que una de les decisions preses pel centre hagi estat la del seu nom, i així es 
proposa des del centre posar com a nom “Les Arrels” Això ha esta aprovat i reivindicat des del 
seu moment per la comunitat educativa i pel Consell Escolar. 
 
Entenem que si hi ha voluntat i consens per part de totes les parts implicades en el 
funcionament de l’escola per posar aquest nom no cal esperar més i per tot això proposem al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS 
 
1. Aprovar el nom “Les Arrels” per a l’escola nova, tal i com demana el Consell Escolar del 

centre 
2. Trametre l’acord al Departament d’Ensenyament per a oficialitzar el nom.” 
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El Sr. José Martínez creu que quan una enquesta diu que el funcionament del centre 
de la llar d’infants és bo, és gràcies al professional del centre, els quals no es posen en 
dubte. El que ells criticaven és la gestió del regidor d’ensenyament i no la seva 
persona, ja que no tenen res personal contra ell. Respecte a la present moció sobre el 
nom de l’escola, explica que aquest nom és una proposta del Consell Escolar del 
Centre i que l’ajuntament el que pot és informar-la favorablement o no. I diu que ell mai 
serà tant autoritari com per posar nom a l’escola i demana que s’informi favorablement. 
 
La Sra. Vega, respecte a la moció, manifesta literalment el següent: 
 
“ Desitgem  que  votin  a  favor  d'aquesta moció,  cal  desencallar  aquest  problema  ja  .  La 
comunitat exigeix que el seu alcalde demostri que és un home respectuós. És per això que 
exposem una sèrie de punts que fan evident la defensa d'aquesta moció.  
No  volem que passin per alt,  el procés  reglat que  el Centre  i  l'AFA  van dur a  terme, un 
procés participatiu explicat  i comunicat a  la consellera d'Educació,  Irene Rigau, un procés 
decidit  al  Plenari de  la Comunitat de  l'Aprenentatge,  assessorats  per Marius Martínez  ( 
professor  de  la  Univertitat  Autònoma  de  Barcelona  i  formador  de  Comunitats 
d'Aprenentatge ) , i on tothom va dir la seva opinió. Tots van tenir l'oportunitat de triar el 
nom que més  li agradés. Un procés democràtic on  el nom  LES ARRELS  va  ser  el que  va 
obtenir més vots , amb una participació de 250 alumnes i 175 persones adultes registrades 
en la votació .  
Tampoc volem que passin per alt , l'aspecte singular d'educació participativa del Centre . Al 
Centre van  treballar  tot un  seguit d'activitats  i materials, creant  l’eix de “els  somnis” de 
com  es  somiava  que  fos  i  es  digués  la  nova  escola,  coordinant  persones,  generant 
dinàmiques de comunicació i participació comunitària, inclòs, cap a l'exterior; convidant en 
particular a  les associacions a participar  i a tota  la ciutadania; penjant cartells al poble..., 
elaborant panells expositius ..., organitzant el tema de les votacions etc.  
No volem que passin per alt, el costum de posar EL nom, que un Consell Escolar decideixi 
posar. Hi ha escoles que es diuen Les Arrels  i no passa res. Però resulta vergonyós que a 
Maçanet la comunitat hagi de patir coacció per part de l'Alcaldia. No es coneix cap escola 
que hagi patit una situació d'abús de poder, atropellant la voluntat i dret de la comunitat 
per posar nom a l'escola.  
Veritablement no volem que passin per alt, que haurien de facilitar, que AL Centre, tothom 
es trobi còmode en el seu lloc de treball amb al nom escollit.  
Els que primordialment han de  trobar‐se a gust amb el nom,  són els  treballadors/es del 
centre i la seva comunitat educativa. Però no només això!  
És que,  el que no  es pot  fer,  és pretendre  llençar  i menysprear  la  feina que han  fet  les 
persones que han treballat i participat generosament en tot un procés mencionat abans; ni 
tampoc esta bé trencar la il∙lusió que han posat els nens i nenes, els alumnes del centre...  
Creu que és just que, així per les bones, un Alcalde tot poderós dictamini que té el capritx 
que es digui d’un altre manera, en honor a  la memòria d'un que va dir... allà pels anys 
70...que si tal... ?  
Creuen que està bé, dir que si no és fa el que vostès diuen, l'escola es quedarà sense nom?  
Com s’ho pensen explicar als treballadors i famílies que s'han implicat en les activitats per 
posar nom a l'escola... i , Com s'ho pensen explicar als nens i nenes, que han iniciat l’eix de 
“el arrelament” desprès del eix de “els somnis” enllaçant‐ho  tot en un seguit d’activitats 
encadenades. Com pensa dir això de que a vostè,  tot això que  li hem exposat,  tant  se  li 
dóna?  
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I per últim, no passin per alt, el respectar la decisió democràtica del Centre .  
Vosaltres  ERC  i  CiU  encapseu  el  lema  del  "dret a  decidir"  i  ,  això  hauria  de  ser  revertit 
donant  exemplaritat  . Doncs el dret democràtic,  la  voluntat  i  les ganes de posar nom a 
l'escola ho ha exercit la comunitat educativa; ells l’han treballat i desenvolupat. I un càrrec 
electe ha d’escoltar a la gent i resoldre conflictes.  
Per tant, creiem que es veu clarament, que per no crear més conflictes, hem de donar  la 
prioritat al centre, dons se  l’han guanyada.  I a més, donar el vist  i plau, al nom que han 
escollit democràtica  i participativament, no suposa cap problema organitzatiu ni cap cos 
econòmic.  
Sis plau. Mai és tard per reflexionar.  
Mireu‐vos als ulls  i facin  l'exercici de desenrocarse, de redimir,  i deixar anar una mica "la 
força del poder", alliberant‐se vostès  i alliberant  l'enquistament del nom de  l'escola.  I així 
farem un pas endavant; que tots junts aplaudirem amb alegria.” 
 
El Sr. Alcalde diu que el nom de l’escola s’ha de decidir democràticament i que això vol 
dir que tot el poble i té la paraula. Explica que igual que l’escola va prendre un acord 
proposant un nom, l’ajuntament també el febrer del 2012 va prendre un acord 
proposant el nom de Puigmarí i motivant el perquè, i creu que aquest acord també està 
pres democràticament pels representants del poble de Maçanet.  
 
El Sr. José Martínez diu que és pare d’alumnes de l’escola i que no es va assabentar 
de la votació per proposar el nom d’arrels; diu que parlen de coacció realment el que 
ell creu que la coacció és el que estan fent ells pressionant a tothom per imposar el 
seu criteri 
 
El Sr. Trincheria diu que veu bé que es porti la proposta al Ple de l’ Ajuntament que és 
l’òrgan representatiu del poble i que així tindrà ocasió de votar. Diu que hi ha dos noms 
proposats, el de Puigmarí, que és un topònim del municipi, i el d’Arrels, que és un nom 
filosòfic o d’un altre caire. Creu que els noms no s’han de posar per motius polítics i 
sembla que aquest sigui el tema més important del poble per la conflictivitat que se li 
vol donar, considera que els representants del municipi alguna cosa hauran de poder 
dir respecte a un equipament municipal i el nom que té. La gent actualment li diu 
escola nova i seguirà dient-ho li posem el nom que li posem. Creu que els topònims 
són importants ja que qui perd el seu nom perd la seva identitat, sense perjudici que es 
posin noms nous. Considera que és bo que el Ple es pugui manifestar sobre el nom 
d’un equipament municipal i no altre gent no representativa. 
 
El Sr. Martínez diu que el Sr. Trincheria confon les coses ja que la Llei diu que és el 
Consell Escolar qui escull el nom i l’ajuntament qui informa aquesta proposta, és a dir 
que la Llei dóna la facultat de posar el nom al Consell Escolar. Creu que la 
transcendència del tema és relativa i l’assumpte no és més important que d’altres, però 
la transcendència real és que l’ajuntament vol imposar un nom, quan considera que cal 
respectar la normativa i acceptar la proposta del Consell Escolar. 
 
El Sr. Trincheria diu que si la feina de l’ajuntament no és decidir el nom, com diu el Sr. 
José Martínez, perquè ho han presentat al Ple. 
 
El Sr. Alcalde diu que l’ajuntament ja va prendre el seu acord i considera que si hi ha 
alguna discrepància potser el que s’hauria pogut fer és discutir-la. Afegeix que l’escola 
és de tots i no només dels mestres, que avui hi són i demà no, i que no veu bé que es 
plantegi el tema a l’ajuntament dient-li que informi o que se li proposi sense més. 
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La Sra. Vega diu que això que ha dit l’alcalde que avui i són i demà no, també es pot 
dir dels regidors. 
 
El Sr. Roca pregunta quin problema hi ha en acceptar la proposta. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja han exposat la seva opinió. 
 
El Sr. Roca diu que s’ha de buscar una solució.  
 
El Sr. Alcalde diu que hi està d’acord i que hi faci propostes. 
 
El Sr. Trincheria creu que un primer pas per desencallar el tema és votar. 
 
El Sr. Valentí manifesta que quan es diu que es polititza el tema tots sabem qui és la 
directora i el seu grup polític; també fa història del tema esmentant els acords del 
Consell Escolar de l’ ajuntament, etc., i diu que l’acord del Consell Escolar inicial no va 
tenir el quòrum requerit i després sorprenentment surten tres membres del Consell i 
n’entren d’altres i es torna a votar i presentar a l’ajuntament; diu que hi ha un gran 
interès i una gran pressió per aquest tema del nom com si això hagués d’aturar 
l’escola i d’altra banda no veu gaire interès pel què realment interessa que és el 
funcionament de l’escola. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta de moció més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
 
- TRES vots a favor, del Sr. Roca, Sra. Vega i el Sr. José Martínez. 
- NOU vots en contra, del Sr. Alcalde, el Sr. Ciurana, el Sr. Trincheria, el Sr. Vila, el 

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

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara que no ha quedat aprovada l’esmentada proposta 
d’acord. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que una vegada feta la votació l’equip de govern de 
l’ajuntament continua obert al diàleg sobre aquesta qüestió. 
 
 

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

 
Es dóna compte de totes les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última 
sessió ordinària del Ple. 
 
El Sr. José Martínez pregunta sobre quin ha estat el procés per cobrir una plaça 
d’auxiliar administratiu de serveis socials. 
 
La Sra. Fernández explica que s’ha fet mitjançant l’aprovació d’unes bases i una 
convocatòria pública, amb les proves corresponents. 
 
 

8. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
El Sr. Martínez planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
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- Pregunta quan estarà acaba l’obra de la biblioteca 
- Pregunta sobre una expedient que hi ha en tràmit a l’ajuntament sobre una planta 

de valorització de residus 
- Pregunta perquè l’arquitecte tècnic de l’ajuntament utilitza el vehicle municipal per 

a ús particular. 
- Pregunta com està el tema de l’aigua a Maçanet Residencial Park i les millores que 

l’empresa ha de fer. 
- Referent a la vorera de St. Llorenç amb el camí de les monges diu que s’ha pintat 

en color groc una part de la mateixa i no sap quin és el significat que es pretén 
amb això. 

 
La Sra. Vega planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Diu que amb SOREA porten dos anys de prorroga, sense renovació de contracte. 

Si volen evitar complicacions, haurien de solucionar sense demora aquesta 
situació. Pregunta per quan està previst posar al dia la contractació del aigua?  

- Referent a REC MADRAL diu que tenen entès que les dades demanades, pel Pla 
de autocontrol i gestió (PAG), del Programa de Vigilància de la qualitat del aigua 
de consum humà de Catalunya; no han sigut totes facilitades per l’empresa . 
Pregunta quines actuacions s'han portat a terme, a partir de haver rebut l’informe 
Tècnic-sanitari de la Generalitat Agència de salut pública de Catalunya al setembre 
del 2013?  
I, tenen un PLA de actuacions de propostes per les mesures correctores?  
Demana crear una Comissió pel tema del aigua per aportar informació, recollir 
opinions, respostes i possibles solucions, a més de, per dinamitzar un procés 
participatiu, amb la gent afectada pel tema del aigua al Residencial Parc i poder 
aportar reflexions a les múltiples preguntes que surten de la dificultosa 
problemàtica. 

 
El Sr. Roca planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Considera que hauria de constar en acta les intervencions del públic al final del 

Ple. 
- Pregunta com està el tema de la constitució d’un Consell Escolar Municipal 
 
El Sr. Alcalde referent al tema de l’obra de la biblioteca diu que s’està treballant amb la 
contractació de l’adquisició del mobiliari, i explica també que varen haver canvis en 
l’empresa contractista que han influït en el curs de l’obra; actualment falta acabar 
d’urbanitzar el carrer i es preveu que es pugui inaugurar aquest estiu. Respecte al 
tema de la sol.licitud per posar una planta de valorització de residus a Can Figueras 
diu que es tracta de residus de la construcció de la pròpia empresa i que hi ha el 
compromís de què es vagi arranjant l’antiga pedrera que havia existit en aquell indret. 
Pel què fa a la utilització d’un vehicle municipal per part del tècnic de l’ajuntament, 
explica que veu lògic que s’utilitzi per aquesta finalitat i també diu que aquest vehicle 
abans l’utilitzaven els agents municipals i va tenir averies molt importants, respecte a si 
el vehicle es fa servir per a ús particular diu que no sap si això és cert però que es 
mirarà i es vetllarà perquè s’utilitzi per motius professionals, també explica que des de 
que s’ha donat aquest ús al vehicle ja no ha tingut més averies, també afegeix que el 
vehicle no només el fa servir l’arquitecte tècnic municipal sinó altre personal de 
l’ajuntament. Finalment, respecte a la pregunta sobre la pintura de la vorera del 
passeig St. Llorenç amb el camí de les Monges, explica que el que es pretén és 
facilitar l’accés i que el pas quedés lliure. 
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El Sr. Martínez creu que aquesta senyalització a la vorera del passeig St. Llorenç amb 
el camí de les monges es pogués haver fet millor i a més ajustar a la normativa. 
 
El Sr. Alcalde respecte al tema del contracte amb Sorea pel servei de subministrament 
d’aigua diu que és cert que el contracte està amb pròrroga i que s’està treballant per 
convocar una nova contractació, i que es pretén treure-la quan més aviat millor; 
explica també que hi ha hagut alguns problemes per l’existència de deutes d’anys 
anteriors amb aquesta empresa. Pel què fa a la petició de què constin en acta les 
intervencions del públic explica que això no és possible perquè quan intervé el públic 
la sessió del Ple ja s’ha tancat. 
 
La Sra. Fernández respecte al tema dels problemes que hi ha hagut en el 
subministrament d’aigua a Residencial Park, fa història del què ha passat dient què 
l’estiu passat es varen denunciar i detectar incidències en el subministrament pel què 
fa a la qualitat de l’aigua subministrada, per aquest motiu l’ajuntament va ordenar fer 
anàlisis en diferents punts i es va donar compte a l’ Agència de Salut Pública de 
Catalunya dels resultats obtinguts, el què va motivar l’emissió d’un informe per part 
d’aquesta requerint diverses actuacions a l’empresa subministradora; explica que hi ha 
un problema a la xarxa motivat per un accés de ferro i manganès a les canonades que 
s’ha acumular al llarg de molts anys; recentment Recmadral ha dit que havia fet 
millores a l’ ETAP però no ha portat tota la documentació que li va requerir l’ Agència 
de Salut Pública, motiu pel qual aquesta li ha fet un nou requeriment i sembla que ara 
ha aportat més documentació; Explica també que estem a l’espera de quina valoració 
es fa d’aquesta documentació; finalment diu que aquest problema s’ha de millorar però 
que atesa la situació de les canonades el problema pot repetir-se puntualment. 
 
El Sr. Valentí diu que és cert que al principi de la legislatura es va parlar de fer el 
Consell Escolar municipal, però que després ha estat difícil coordinar tots els centres i 
el Departament d’ensenyament, tot i que quan es superin els problemes la intenció 
hauria de ser tirar-ho endavant. 
 
El Sr. José Martínez diu que hi ha una tècnica a l’escola d’adults i que això ho podria 
ajudar a gestionar. 
 
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  


