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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  369/14 
Caràcter : extraordinària 
Data :  14 d’ abril de 2014 
Horari: de 21:05 a 21:37 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 
José Martínez Herrera 
Xavier Roca Carreras 
Soledad Vega González 
Adrià Ortiz Jurado 
 
Han excusat la seva assisstència: 
Josep Lluís Valentí Mompart 
Josep Maria Ciurana Planas 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
 
Punt únic.- Aprovar la resolució de les reclamacions o al.legacions presentades durant 
el tràmit d’informació pública del Reglament de creació de la medalla de la vila i criteris 
i procediment per la seva concessió, i, si s’escau, aprovació definitiva del mateix. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Punt únic.- Aprovar la resolució de les reclamacions o al.legacions presentades 
durant el tràmit d’informació pública del Reglament de creació de la medalla de 
la vila i criteris i procediment per la seva concessió, i, si s’escau, aprovació 
definitiva del mateix 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Vist que en la sessió del Ple de data 19 de febrer de 2014, es va acordar aprovar 
inicialment el projecte de Reglament de creació de la medalla de la vila i criteris i 
procediment per la seva concessió. 
  
Vist que aquest projecte d’ordenança ha estat sotmès a informació pública en la forma 
establerta legalment. 
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Vist que durant el període d’informació pública s’ha presentat un escrit d’al.legacions 
signat per la Sra. Soledad Vega Gonzalez (amb registre d’entrada núm.889 de data 
24/03/2014), qui manifesta que es presenten conjuntament pels grups municipals Nou 
Maçanet-entesa (9M-E)(ICV-EUIA-E) i Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés 
Municipal (PSC-PM), i en el que es demana que es modifiqui la redacció dels articles 
1, 3, 5, 9 i 11 que consta en el projecte de reglament aprovat inicialment. 
 
Vista la proposta formulada per la Comissió designada per tal d’examinar les 
reclamacions o al.legacions presentades durant el període d’informació pública, que 
consta en l’acta de la seva reunió celebrada el dia 9 d’abril de 2014. 
 
Atès el què disposa l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i demés 
normativa aplicable. 
 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Resoldre les al.legacions presentades durant el termini d’informació pública 
en el sentit següent: 
 
- Proposta de modificació de l’article 1, consistent en què s’afegeixi al final del 

mateix el següent: “després de transcorregut un temps idoni amb perspectiva per 
poder valorar-ne els fets meritoris”. 

 
S’acorda la desestimació de l’al.legació, per considerar-se que el temps necessari 
per tenir una perspectiva per valorar els fets ja es pot tenir en compte quan es faci 
la proposta corresponent, s’instrueixi i tramiti l’expedient i s’adopti la decisió pel 
Ple, i també perquè en alguns supòsits pot estar justificat que es concedeixi una 
distinció encara que hagi transcorregut un espai breu de temps. 

 
- Proposta de modificació de l’article 3, consistent en què s’afegeixi: “No podrà 

atorgar-se cap tipus de distinció a les persones que ocupin càrrecs de 
responsabilitat política en actiu, i mentre duri aquesta condició”. 
 
S’acorda estimar l’al.legació i, per tant, afegir a l’article 3 un paràgraf amb el text 
següent: “No podrà atorgar-se cap tipus de distinció a les persones que ocupin 
càrrecs de responsabilitat política en actiu, i mentre duri aquesta condició”. 
 
Per tant, l’article 3 tindrà la redacció següent:  

 
“Article 3.- Per a determinar en cada cas la procedència de la concessió i de la 
medalla  a atorgar, s’haurà de comptar amb l’índole dels mèrits i serveis, la 
transcendència de la tasca realitzada en benefici o honor del poble i les 
particulars circumstàncies de la persona proposada per a la condecoració. 
No podrà atorgar-se cap tipus de distinció a les persones que ocupin càrrecs de 
responsabilitat política en actiu, i mentre duri aquesta condició.” 

 
- Proposta de modificació de l’article 5, consistent en què s’afegeixi el següent: “El 

nombre d’atorgaments de distincions es limitarà a tres per any” 
 
S’acorda la desestimació de l’al.legació, per considerar-se que es poden presentar 
supòsits en què estigui justificat que es concedeixin més de tres distincions en un 
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any, i en tot cas això es pot també valorar en la tramitació dels corresponents 
expedients. 
 

- Proposta de modificació de l’article 9, consistent en què s’afegeixi que en la 
providència de l’ Alcaldia es designarà un instructor de l’expedient i un secretari per 
a la seva tramitació. 

 
S’acorda estimar parcialment l’ al.legació en el sentit de què es designi també un 
Secretari per a la tramitació de l’expedient, de manera que l’article 9 quedaria 
redactat de la manera següent: 
 

“Article 9.- En el Decret de l’ Alcaldia es designarà, entre els regidors, un 
instructor que s’ocuparà de la tramitació de l’expedient assistit per un Secretari, 
que podrà ser el de la corporació o algun dels funcionaris d’administració 
general que presta serveis a l’ajuntament.” 

 
- Proposta de modificació de l’article 11, consistent en què s’afegeixi al mateix el text 

següent: Fer exposició pública de l’expedient durant 30 dies, per tal que la 
ciutadania pugui opinar. La exposició pública es farà en els tauler d’anuncis de 
l’ajuntament, en un diari de gran tirada i per carta a totes les entitats del poble. 

 
S’acorda la desestimació de l’al.legació per no considerar que l’exposició pública 
proposada sigui el sistema més idoni en aquest tipus d’expedient i en tot cas, 
l’instructor o el Ple podran acordar, si ho creuen convenient atenent les 
circumstàncies del cas, sotmetre l’expedient a informació pública. 

 
SEGON.- Aprovar definitivament el Reglament de creació de la medalla de la vila i 
criteris i procediment per la seva concessió, que va ser aprovada inicialment per acord 
del Ple de data 19 de febrer de 2014, amb les esmenes que en resulten del què consta 
en el punt primer del present acord. 
 
TERCER.- Publicar l’ordenança aprovada definitivament en la forma establerta 
legalment.” 
 
El Sr. Martínez comenta que s’ha acceptat una de les esmenes importants que varen 
proposar consistent en què no es poguessin atorgar distincions a càrrecs que estessin 
encara en actiu, i creu que és bo que s’hagi rectificat el criteri inicial. També considera 
correcte que s’hagi incorporat la proposta d’esmena consistent en què a més de 
l’instructur de l’expedient es nomenés un Secretari en la tramitació del mateix. D’altra 
banda, lamenta la no admissió de les altres tres esmenes proposades en les 
al.legacions. Una d’aquestes esmenes era el que s’afegís que havia de transcorre un 
temps idoni des dels fets que es valorin per la concessió de la Medalla per tal de què 
hi hagués una major perspectiva, que només dóna el pas del temps, i diu també que 
alternativament es va proposar que això fos atenent les circumstàncies de cada cas. 
Una altra al.legació no admesa és la de que es limités la concessió de la Medalla a un 
màxim de tres a l’any, aspecte aquest que contemplen molts reglaments similars 
d’altres municipis; ja saben que es vol fer ara en motiu dels trenta-cinc anys de 
democràcia i que en aquest cas són més de tres les medalles, i per això varen 
proposar que s’introduís l’esmenta i que es posés que la primera vegada 
excepcionalment no regiria aquesta limitació. La tercera esmena que no s’ha admès és 
la que proposava que es fes una exposició pública de treta dies abans d’aprovar la 
concessió de les medalles, per tal de què la gent opinés, i creu que això seria bo per 
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tal de poder filtrar casos en què puguin concórrer circumstàncies no conegudes per 
tothom. Com a resum diu que estan contents de l’admissió de dues de les al.legacions 
però que creuen que les altres tres també eren importants i per aquest motiu 
s’abstindran. 
 
El Sr. Alcalde opina que no és bo complicar massa el Reglament i el procediment 
previst; diu que ara es vol fer un acte de reconeixement en motiu dels 35 anys de 
democràcia en relació a la tasca d’algunes persones que han estat aquests anys a 
l’ajuntament, i més tenint en compte que passats els anys alguns d’ells ja no hi són; 
afegeix que voldria que aquest acte fos conjunt de tots els que ara són a l’ajuntament, 
ja que com ha dit és un reconeixement a tots els que han estat aquí. 
 
El Sr. Roca diu que el Reglament inicial era molt obert de maner aque en cada 
moment es pogués fer el que es cregués necessari, cosa que tampoc hi està en contra 
totalment, de tota manera creu que no està malament que també s’acoti una mica en 
les esmenes que s’han proposat. 
 
El Sr. Alcalde diu que no pensava quan es va iniciar aquest reglament que fos una 
cosa tan complicada, i creu que de tota manera es pot esmenar en el futur quan ho 
creguin convenient els que vinguin; diu que tot aquest tema s’ha fet amb il·lusió i creu 
que no està mal plantejat. 
 
El Sr. Martínez creu que cal distingir el Reglament dels actes concrets que després es 
faci en aplicació del mateix, com és el que es preveu de manera immediata en motiu 
dels trenta-cinc anys d’ajuntaments democràtics; diu que el Reglament és l’entorn en 
què es basarà la concessió de distincions en general. 
 
La Sra. Vega no entén que abans d’acabar el Reglament ja s’hagin anunciat actes per 
concedir medalles, quan encara aquestes medalles no han estat creades; opina que la 
medalla és per mèrits extraordinaris i pregunta tots els exalcaldes tenen mèrits 
extraordinaris. 
 
El SR. Alcalde diu que no entén que sempre es vulgui posar traves i opina que el fet 
d’haver estat a l’ajuntament en els inicis d’aquesta etapa és important. 
 
Finalment, es sotmet a votació la proposa d’acord que s’ha transcrit al començament 
d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- SET vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Ciurana, el Sr. Vila, la Sra. Fernández, el 

Sr. Trincheria, la Sra. Figueras i el Sr. Joan Josep Martínez. 
- QUATRE abstencions, del Sr. Roca, la Sra. Vega, el Sr. Martínez i el Sr. Ortiz. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
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 


