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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  374/14 
Caràcter : ordinària 
Data :  4 d’agost de 2014  
Horari: de 21:05 a 23:45 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 
Fernando Maqueda Ramos 
Josep Maria Ciurana Planas 
Jose Martínez Herrera 
Soledad Vega González 
Xavier Roca Carreras 
 
Regidors que s’incorporen durant la sessió: 
Adrian Ortiz Jurado 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Interventor: Francisco Lucio Pérez 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’ acta de la sessió ordinària de data 2 de juny de 2014, i de les actes 

de les sessions extraordinàries de dates 30 de juny i 10 de juliol de 2014. 
2. Aprovació provisional d’una ordenança fiscal per regular el fraccionament en el 

pagament de determinats tributs municipals. 
3. Aprovació de la proposta de tarifes del servei de subministrament d’aigua per 

aplicar a partir de la propera contractació i aprovar tramitar-la a la Comissió de 
Preus de Catalunya per la seva aprovació. 

4. Aprovació inicial del projecte d’ordenança municipal per l’estalvi d’aigua que 
modifica l’anterior. 

5. Aprovació de l’acord de condicions de treball/conveni col.lectiu amb els empleats 
públics al servei de l’ajuntament. 

6. Aprovar reconèixer a l’ Associació de voluntaris de protecció civil de Maçanet de la 
Selva com a única vinculada al municipi i aprovar un conveni de col.laboració amb 
la mateixa. 

7. Ratificar l’acord de la Junta de Govern de data 17/06/2014 referent a l’aprovació 
del projecte i sol.licitud per la concessió de subvencions pel programa mixt Treball i 
Formació, adreçat a persones amb situació d’atur, beneficiàries de la Renda 
Mínima d’Inserció. 

8. Aprovació del projecte i sol.licitud per la concessió de subvencions pel Programa 
mixt Treball i Formació de persones aturades, de més de 30 anys que hagin 
exhaurit la prestació per desocupació. 

9. Moció presentada pel grup Nou Maçanet. 
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10. Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última sessió 
ordinària del Ple. 

11. 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 2 de juny de 2014, i de les 

actes de les sessions extraordinàries de dates 30 de juny i 10 de juliol de 
2014. 

 
Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària, celebrada el dia 2 
de juny de 2014, és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
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 30 de juny 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 10 de juliol de 2014, la qual és aprovada per unanimitat dels presents 
excepte pel Sr. José Martínez que manifesta que no hi era. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada acta 
 
2. Aprovació provisional d’una ordenança fiscal per regular el fraccionament en 

el pagament de determinats tributs municipals. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Expedient : Imposició i ordenació de tributs i altres ingressos de dret públic per a 
l’exercici 2015  
 
Fets 
L’Ajuntament té delegada en el Consell Comarcal de la Selva les competències 
pròpies de la gestió tributària, la inspecció i la recaptació (en via voluntària i executiva). 
No obstant això, la potestat normativa, o reglamentària, prevista a l’article 12.2 del text 
refós de la llei d’hisendes locals (aprovat per RD legislatiu 2/2004 de 5 de març – 
TRLHL)) no ha estat delegada. 
 
Mitjançant la delegació l’Ajuntament de Maçanet ha traslladat al Consell Comarcal 
l’exercici de la competència però manté la titularitat i es reserva, preceptivament, la 
intervenció en la gestió del delegat.  És a dir, el Consell Comarcal de la Selva, com a 
delegat, exerceix la competència i l’Ajuntament es manté com a titular responsable.  
 
També és possible l’avocació per expedients  concrets i determinats, identificables 
amb el nom i cognoms dels interessats, quan circumstancies tècniques, econòmiques, 
socials, jurídiques o territorials ho facin  convenient. L’avocació, a diferència de la 
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revocació,  és una competència decisòria que pot fer-se dins l’àmbit de la intervenció 
en la gestió del delegat. 
 
Actualment, l’Ajuntament no disposa d’una Ordenança Fiscal General que reguli els 
aspectes esmentats, comuns a tota la resta d’Ordenances Fiscals, reguladores de 
cada un dels conceptes d’ingrés, segons preveu l’article 15.3 del TRLHL. 
És oportú i convenient, segons dictamen de la Comissió Informativa, incorporar a la 
regulació general un sistema de fraccionament gratuït unificat. 
La regidoria d’Hisenda ha preparat un text d’Ordenança Fiscal General, que s’adjunta, 
que dóna resposta a les qüestions esmentades amb el següent cos articulat :  

 
SECCIÓ I. DISPOSICIONS GENERALS, articles 1 i 2 
SECCIÓ II. TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS, AVOCACIÓ I ACTUACIONS, articles 3 a 10 
SECCIÓ III. NORMES SOBRE GESTIÓ, articles 11 a 24 
SECCIÓ IV. FRACCIONAMENT GRATUIT UNIFICAT, articles 25 a 31 

1 DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
2 DISPOSICIONS FINALS 
 

La Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta en la seva sessió 
celebrada el dia 31 de juliol de 2014. 
 
La nova Ordenança, si és aprovada provisionalment pel Ple municipal amb majoria 
simple, haurà de ser exposada al públic per termini de 30 dies hàbils, com a mínim. 
Posteriorment, si es presenta alguna reclamació el Ple municipal l’haurà de resoldre.  
 
Fonaments de dret  

En matèria d’Ordenances Fiscals cal tenir en compte, com a mínim, les normes 
següents:  
 
1. El reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la llei 

reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en els seus articles 15 a 19 estableix: 
 El procediment per aprovar i modificar les Ordenances fiscals reguladores dels 

tributs locals i altres ingressos de dret públic. 

 L’aprovació simultània dels acords d’imposició i ordenació de nous tributs 
propis i del contingut mínim de les Ordenances. 

 L’aprovació de la nova redacció de les normes afectades mitjançant l’acord de 
modificació de les Ordenances fiscals. 

2. La disposició addicional 4a, apartat 3, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària i el Text refós abans esmentat, habiliten les Entitats locals per 
adaptar la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi 
de cadascuna d’elles. Aquesta previsió fonamenta especialment la proposta 
d’aprovar i mantenir actualitzada una Ordenança general redactada a l’empara de 
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 

3. Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària que deroga la Llei 1/1998, de 
26 de febrer, de drets i garanties del contribuent i n’incorpora els preceptes en el 
nou text. 

4. Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el reglament general de 
recaptació. 

5. Els articles 52.2.d) i f) i 114.3.j) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que 
aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.  
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Per tant, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent 
 
ACORD 
1. Aprovar provisionalment l’Ordenança Fiscal núm 16, General de Gestió i 

Recaptació dels tributs i ingressos de dret públic, segons document annex que ha 
estat lliurat a tots els membres de la Comissió Informativa. 

2. Sotmetre a exposició pública de 30 dies l’expedient tramitat, mitjançant edicte en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, anunci en el Butlletí Oficial de la Província i altres 
requeriments legals d’aplicació. Transcorregut aquest termini sense haver-se 
presentat reclamacions, l’acord provisional adoptats esdevindrà definitiu.” 

 
 
El regidor d’ Hisenda Sr. Vila explica que l’ordenança fiscal que es proposa contempla 
el fraccionament gratuït unificat dels tributs, que consisteix en agrupar diversos tributs, 
concretament l’IBI, els vehicles i l’IAE, en un sol pagament i fraccionar-lo en dotze 
mensualitats; aquesta possibilitat la podrà sol·licitar qualsevol persona abans del 15 de 
gener per l’any 2015 i en exercicis posteriors abans del 15 de desembre de l’exercici 
en què es vulgui aplicar. 
 
El Sr. José Martínez diu que el fraccionament gratuït unificat és una iniciativa que 
varen presentar ells anteriorment i que ara s’incorpora a aquesta ordenança, i explica 
també en què consisteix, quins tributs afecta, i acaba manifestant que hi estan a favor i 
que estan contents que s’hagi acollit la seva proposta. 
 
El Sr. Vila diu que quan es varen preparar les ordenances fiscals l’any passat ja varen 
dir que l’any vinent s’estudiaria aquest tema i s’incorporaria, i per aquest motiu es va 
parlar amb el consell Comarcal per coordinar el tema i redactar un text que fos 
tècnicament correcte. 
 
El Sr. Roca diu que va ser una iniciativa de l’oposició que el va proposar, encara que 
és cert que a nivell personal ja es podia la gent acollir a aquest fraccionament, però 
que va ser una iniciativa del grup socialista. 
 
El Sr. Vila reitera el que ja ha explicat i diu que tots saben que hi estava treballant des 
de l’any passat i el que varen presentar el grup de l’oposició posteriorment era una 
simple còpia del que hi havia a Vidreres sense ajustar-ho a la situació de Maçanet. 
 
Seguidament, segueix un debat entre el Sr. Martínez i el Sr. Roca d’una banda i el Sr. 
Vila d’una altra sobre el mateix tema reiterant els punts ja exposats. 
 
Finalment, es sotmet a votació l’anterior proposta d’acord, la qual és aprovada per 
unanimitat dels presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
3. Aprovació de la proposta de tarifes del servei de subministrament d’aigua per 

aplicar a partir de la propera contractació i aprovar tramitar-la a la Comissió 
de Preus de Catalunya per la seva aprovació. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
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PROPOSTA D’ACORD 
 
“ L’ Ajuntament està tramitant l’expedient per a la contractació del servei de 
subministrament d’aigua, a l’haver finalitzat el contracte anterior. En el Plec de 
Clàusules que haurà de regir el contracte, que està actualment en fase de preparació 
es considera convenient que s’hi prevegi les tarifes del servei que el nou contractista 
hauria d’aplicar, les quals en el seu cas es podrien millorar a la baixa en les 
proposicions que es presentin en l’expedient d’adjudicació. 
 
Per tal de què les noves tarifes es puguin aplicar legalment després que s’adjudiqui el 
nou contracte procedeix tramitar la seva autorització davant de la Comissió de Preus 
de Catalunya. Amb aquesta finalitat s’ha redactat el preceptiu estudi econòmic, en el 
que es proposa quines són les tarifes del servei que procedeix aplicar considerant les 
despeses i els ingressos existents i necessaris, el qual consta a l’expedient.  
 
Atès el que disposa el Decret 149/1988, sobre el règim procedimental dels preus 
autoritzats i comunicats. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de tarifes a aplicar pel servei de subministrament d’aigua 
potable de l’ajuntament de Maçanet de la Selva, que són les següents: 
 
TOTS ELS USOS 
 

Concepte     Import €/uc/mes 
 Quota fixa      2,8000 
 Conservació d’aforaments, comptadors i  0,6300 
 escomeses 
 
Recàrrec sobreelevació Montbarbat 
 
 BLOC DE CONSUM    Import €/m3 
 Un sol bloc tarifari     0,1899 
 
Repercussió TUA aqüifer Baixa Tordera: únicament l’import nominal suportat en cada moment 
pel gestor del servei. 
 
ÚS DOMÈSTIC, una sola quota variable €/m3 
 

BLOC DE CONSUM    Import €/m3 
1r BLOC: de 0 a 6 m3/uc/mes   0,1400 
2n BLOC: de 0 a 9 m3/uc/mes   0,2800 
3r BLOC: de 0 a 15 m3/uc/mes   0,7000 
4t BLOC: de 0 a 18 m3/uc/mes   0,8904 
5è BLOC: de 0 a més de 18 m3/uc/mes  1,0920 
 

ÚS COMERCIAL-INDUSTRIAL 
 
 BLOC DE CONSUM     IMPORT/€/M3 
 Únic       0,8685 
 
COMPTADORS PROVISIONALS I ACTIVITATS TEMPORALS 
 
 BLOC DE CONSUM     IMPORT/€/M3 
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 Únic       1,0920 
 
UTILITAT PÚBLICA 
 
 BLOC DE CONSUM     IMPORT/€/M3 
 Únic       0,1000 
 
Segon.- Sol.licitar a la Comissió de Preus de Catalunya l’aprovació de les tarifes 
proposades.” 
 
 
El Sr. Alcalde explica el perquè es proposen aquestes tarifes d’aigua, que com 
s’explica a la proposta es tractaria d’unes tarifes a aplicar a l’expedient de contractació 
que està preparant-se per contractar el servei de subministrament d’aigua, ja que 
l’actual contracte ha finalitzat i, explica també que es fonamenta en la memòria 
econòmica que consta a l’expedient. 
 
Seguidament, dóna la paraula al Sr. Interventor, qui explica que la nova tarifa 
proposada anirà a Comissió de Preus de Catalunya i que seria per aplicar en el proper 
contracte, i explica també les principals novetats respecte a la tarifa vigent, que 
consisteixen en la introducció d’una quota fixa de servei, la supressió del consum 
mínim, i que es manté la conservació de comptador, així com també el nou sistema 
d’aplicació dels blocs tarifaris. 
 
El Sr. Martínez diu que cal deixar clar que es posa una quota fixa i que no s’ha dit que 
fos enlloc del consum mínim. 
 
El Sr. Interventor explica detalladament les diferències entre les tarifes proposades i la 
tarifa vigent punt per punt. 
 
El Sr. Roca diu que la comissió Informativa no es va explicar i que no entén que la 
tarifa proposada sembli molt més baixa que l’anterior; també diu que no es contempla 
el número de membres de les famílies. 
 
El Sr. Alcalde diu al Sr. Roca que no hi havia cap problema en què hagués parlat amb 
els tècnics que han elaborat la memòria econòmica, com sí que ho ha fet el Sr. José 
Martínez. 
 
La Sra. Vega diu que tot i que l’aigua és un tema de calat per a la ciutadania, a la 
comissió informativa no hi va haver, ni el tècnic de medi ambient, ni la persona que va 
redactar el document, és a dir, cap persona adient per explicar aquesta nova mesura i 
fórmula que proposa l’Ajuntament per al cobrament de la tarifació de l’ aigua. Una 
proposta de fórmula diferent a la que presenta l’Agència Catalana del Aigua, l’ACA. Tot 
plegat ens desperta dubtes sobre l’econòmic de la proposta i se’ns escapen certs 
aspectes. Seguidament fa les preguntes següents: 1) Ens situem, en un habitatge on 
viuen 5 persones o més, que per tant, consumeixen més aigua. En aquesta situació 
se’ns desperta el dubte de l’ econòmic, i voldrien saber si aquest tipus d’unitat familiar, 
amb la nova tarifació, pagarien més cara l’aigua... donat que passaran a un 2on o 3er 
bloc de consum d’aigua amb una aplica més cara. Està contemplat això en alguna 
clàusula? Sí o no. I Com es contempla? 2) Existeix en la tarifació l’aplicació d’algun 
tipus de criteri ecològic envers el malbaratament del aigua? Sí o no. Si es contempla: 
és per mesos, estacions o per consum al cap de l’ any? 3) A la xarxa hi ha pèrdues 
d’aigua d’un 35% que paguem entre tots els contribuents. Es contempla algun Pla de 



 7

recuperació? Sí o no. Quin? 4) L’Ajuntament és qui s’ha d’encarregar de costejar els 
desperfectes de la xarxa i recuperar les pèrdues d’aigua que paguem. Hi ha alguna 
clàusula que contempli que els beneficis del guanys econòmics de recuperació d’aigua 
a l’ efecte, siguin repercutits al municipi? Sí o no, o se’ls quedarà l’empresa?.  
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Interventor, qui explica que a la Comissió de Preus 
s’hi envia l’aprovació de l’estructura d’ingressos i despeses i que el tema de les 
famílies s’introduirà posteriorment i abans que entri en vigor. Respecte al 
malbaratament de l’aigua es contempla amb la nova tarifa i en els blocs previstos. I, 
respecte al guany econòmic explica que si el gestor ho fa bé i millora es comparteix 
entre el gestor i l’ajuntament. 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde demana al Sr. Jaume Baratech, tècnic redactor de la 
memòria i estudi econòmic que serveix de fonament a la proposta, a qui ha requerit 
que estigui present, per tal que expliqui el document tècnic. 
 
El Sr. Jaume Baratech explica que l’any passat el gestor va demanar una puja molt 
elevada de les tarifes que no va ser aprovada i en el seu lloc només es va autoritzar un 
3% d’augment; segons les dades de l’empresa gestora hi ha més d’un 35% de 
pèrdues a la xarxa, cosa que no pot ser i que cal investigar i tenir en compte de cara a 
la futura licitació del contracte. El Sr. Jaume Baratech, seguidament, explica 
detalladament la memòria i estudi econòmic que ha redactat i que consta a l’expedient. 
 
El Sr. Interventor reitera que en un altre expedient i en un altre Ple posteriorment 
s’haurà de tractar el tema de les famílies nombroses. Així mateix, en un plenari 
posterior s’haurà d’aprovar el tema de treure a licitació el nou contracte. 
 
El Sr. Alcalde explica referent al tema de les pèrdues a la xarxa que cal esmentar que 
actualment a part dels temes tècnics i segons la informació que es va rebent s’ha 
incrementat la problemàtica dels bypassos que algunes persones han fet. 
 
El Sr. Roca diu que no entén que per exemple el bloc de 0 a 6 abans costés 0,46 €/m³ 
i ara 0,14 €/m³. De la mateixa maner, aquest descens l’observa a la resta de blocs i 
pregunta perquè no es va fer abans aquesta baixa. 
 
El Sr. Trincheria diu que no és cert que baixi tant, ja que ara hi ha una quota fixa de 
servei i abans no i que la facturació serà des del primer m³ aplicant el preu del bloc de 
consum que correspongui, la qual cosa la factura total no variarà gaire; explica també 
la finalitat de la quota fixa que és la de reflectir els costos del servei. Exposa també 
que és necessari canviar l’estructura de la tarifa per aquest motiu i per adaptar-se als 
criteris legals actuals. 
 
El Sr. Roca diu que amb la nova tarifa ell creu que els que gasten menys pagaran 
més. 
 
El Sr. Trincheria contesta que és justament al revés que serà més car si és gasta més. 
 
El Sr. Alcalde diu que la revisió que es fa és necessària per actualitzar el tema. 
 
El Sr. José Martínez diu que la pujada que hi haurà serà d’un 18% de mitjana i creu 
que els blocs no s’ajusten al consum domèstic segons les dades de consum per 
persona publicades i, seguidament esmenta el nombre de persones que consten a 
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cada bloc; com a conclusió considera que una família de 4 persones pagarà molt més 
que d’altres i que no s’ha explicat bé. 
 
El Sr. Alcalde diu que no entén que uns trobin que serà més car i els altres que serà 
més barat al mateix temps. 
 
El Sr. Interventor diu que per a l’estudi econòmic no s’han tingut en compte les dades 
del concessionari sinó que s’han estudiat les despeses partint de zero, amb despeses 
estàndards i previsió de millores a la xarxa, i explica també que la tarifa a la licitació 
serà a la baixa. 
 
El Sr. Jaume Baratech diu que a l’informe s’han calculat les despeses de manera 
objectiva, dins del possible, i que la xifra final creu que és raonable tenint en compte 
que la licitació pot anar a la baixa; afegeix també que és positiu que es prevegi una 
quantitat anual per millores a la xarxa que serien necessàries per millorar l’eficiència. 
 
El Sr. Alcalde remarca que l’ajuntament ha partit de zero en el càlcul de les despeses. 
 
El Sr. Trincheria explica que per evitar un cost superior a famílies nombroses 
s’introduirà evidentment una correcció de preus. 
 
 
Finalment, es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
 
- NOU vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Ciurana, el Sr. Valentí, la Sra. 

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

- TRES vots en contra, del Sr. José Martínez, el Sr. Roca i la Sra. Vega. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
En aquest moment, essent les 22 hores i 15 minuts, s’incorpora a la sessió el regidor 
Sr. Adrian Ortiz.  
 
 
4. Aprovació inicial del projecte d’ordenança municipal per l’estalvi d’aigua que 

modifica l’anterior. 
 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vist que la Junta de Govern en data 21 de maig de 2014 va acordar la formació d’una 
modificació de l’ordenança municipal per l’estalvi d’aigua. 

 
Vist el text del nou avantprojecte de l’ordenança municipal per l’estalvi d’aigua redactat 
per la Comissió d’estudi designada per aquesta finalitat. 

 
Atès el que disposen els articles 63 i següents del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
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El Ple acorda: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de l’ordenança municipal per l’estalvi d’aigua 
de Maçanet de la Selva. 

 
Segon.- Sotmetre el present acord, juntament amb el projecte de la norma, a 
informació pública mitjançant un anunci a publicar al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el 
Tauler d’anuncis de la corporació, per un termini de 30 dies, als efectes de formulació 
de reclamacions i al.legacions. 

 
Tercer.- Designar, de conformitat amb l’article 64 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per tal de què examini les reclamacions o al.legacions que es 
presentin durant el període d’informació pública i en proposi l’estimació o desestimació 
total o parcial, una Comissió formada pel senyor Alcalde, el regidor de medi ambient, 
el regidor d’obres i serveis, el tècnic de medi ambient i el Secretari de la corporació. 

 
Quart.- En el supòsit de que no es presenti cap reclamació o al.legació, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.” 
 
El Sr. Trincheria explica que aquest text que es proposa modifica l’anterior que està 
vigent i que es va aprovar fa uns vuit anys i que s’ha aplicat a les obres que s’han fet 
des de llavors; seguidament explica les diferències entre l’ordenança vigent i la que es 
proposa i dóna xifres de l’estalvi d’aigua que ha comportant segons les dades que han 
recollit dels usuaris. 
 
El Sr. José Martínez diu que s’han relaxat algunes modificacions inicials que es 
proposaven i que ho veu positiu. 
 
El Sr. Roca diu que s’ha d’explicar aquest tema i el dels preus de l’aigua d’abans al 
ciutadà de manera clara, cosa que no s’ha fet; considera que l’ordenança va per un 
bon camí però que cal explicar a la gent les despeses que comporta. 
 
El Sr. Trincheria diu que l’ordenança s’adreça a qui fa un obra nova i que se suposa 
que pot finançar el que s’hi exigeix, i que no s’aplica a qui no fa obra nova i no té 
finançament. A més la finalitat és que la inversió que es fa porti a la llarga un estalvi. 
 
El Sr. Roca creu que la inversió que implica l’ordenança és dura. 
 
El Sr. Trincheria diu que la inversió que s’ha de fer és per estalvi d’aigua i això a més 
de suposar menys costos per l’interessat principalment s’aplica per millorar el medi 
natural. 
 
El Sr. Roca diu que hi estan d’acord però que s’hauria d’explicar i informar a la gent. 
 
El Sr. Trincheria diu que les persones que demanen llicència d’obres poden informar-
se i de fet els serveis tècnics informen sobre aquest tema. 
 
La Sra. Vega manifesta que creuen i estan convençuts que el camí és aquest, però 
una ordenança d’ aquests tipus s’ha d’avaluar millor. Falten els números, el càlcul del 
temps d’amortització, un estímul recompensatori, unes dades, una informació tècnica, 
etc. Una ordenança d’aquests tipus que implica noves aplicacions tècniques d’ 
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instal·lació i organització constructives; i que suposa demanar a la ciutadania una forta 
inversió a afegir. No la podem ordenar sense proporcionar l’adequada informació, 
sense abans, el govern primerament haver-ne estat informat en detall. Falten dades i 
números. 
 
El Sr. Alcalde creu que l’ordenança que es proposa ha estat molt treballada tant pels 
tècnics com pels regidors. 
 
Finalment, es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
 
- ONZE vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Ciurana, el Sr. Valentí, la Sra. 

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

- DUES abstencions,de la Sra. Vega i el Sr. Roca. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 
5. Aprovació de l’acord de condicions de treball/conveni col.lectiu amb els 

empleats públics al servei de l’ajuntament. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Per part dels representants sindicals del personal de l’Ajuntament i dels 
representants de l’ Ajuntament s’ha negociat un acord de condicions de treball/conveni 
col.lectiu per la regulació de les matèries i condicions de treball dels empleats públics 
de l’ administració municipal, havent-se arribat a un acord al respecte. 
 
En data 23 de maig de 2014 els representants del personal varen presentar un escrit 
adjuntant còpia de l’ acord/conveni col.lectiu per tal de què fos aprovat pel Ple de l’ 
ajuntament. 
 
El Ple de l’ ajuntament en sessió de data 2 de juny de 2014 va aprovar inicialment la 
proposta d’acord/conveni col.lectiu presentada i sotmetre-la a exposició pública per un 
termini d’un mes als efectes de presentació d’al.legacions. 
 
Durant el termini concedit no consta que s’hagi presentat cap escrit d’al.legacions. 
 
El Ple acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’acord de condicions de treball/conveni col.lectiu dels empleats 
públics al servei de l’ajuntament, un exemplar del qual que consta a l’expedient. 
 
Segon.- Sol.licitar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat la seva 
inscripció en el Registre de Convenis (REGCON) i posterior publicació en el Butlletí 
Oficial.” 
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El Sr. Trincheria explica que es va arribar a un acord entre el comitè d’empresa, 
sindicats i Ajuntament, i que en el Ple anterior es va acordar sotmetre el conveni a 
informació pública, que aquesta s’ha fet i que no hi ha hagut al·legacions. 
 
El Sr. Ortiz pregunta perquè no s’havia aprovat abans un conveni. 
 
El Sr. Trincheria contesta que no ho sap i que fins ara sembla que no ha fet falta, ja 
que no s’havia demanat i s’han anat aplicat les normes laborals; ara bé, l’any passat 
es va proposar una negociació per elaborar un conveni, es va portar aquesta a terme i 
havent-se arribat a un acord es proposa la seva aprovació. 
 
La Sra. Vega diu que la negociació no es bona ni dolenta, entenen que hi ha un acord, 
i que ja era hora que poguessin disposar del conveni del treballador. Ens agradaria 
saber si es contempla data de caducitat, o de renovació.  
 
El Sr. Roca diu que si hi ha hagut un acord s’entén que és correcte, i pregunta perquè 
el conveni que va deixar preparat el Sr. Romaguera no es va aprovar. 
 
A continuació es sotmet a votació l’anterior proposta d’acord, que és aprovada per 
unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
6. Aprovar reconèixer a l’ Associació de voluntaris de protecció civil de 

Maçanet de la Selva com a única vinculada al municipi i aprovar un conveni 
de col.laboració amb la mateixa. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Fets: 
 
Els Ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de Protecció Civil de 
conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Règim Local i els 
art. 63 i 64 de Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, entre 
altres disposicions concordants, en ordre a la realització d’activitats per a la protecció 
de les persones i bens en actes i iniciatives ciutadanes habituals, i també en situacions 
d’emergències. 
 
D’acord amb l’article 47 de la Llei 4/1997. De 20 de maig, de Protecció Civil de 
Catalunya els municipis son les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i 
disposen de capacitat general d’actuació i planificació en aquesta matèria. 
 
D’acord amb l’article 5.2 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, 
correspon als ajuntaments determinar l’AVPC que ha de quedar vinculada 
funcionalment a l’autoritat municipal i als plans de protecció civil. 
 
Fonaments de dret: 
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Decret 27/2011 de 23 de gener pel qual s’aprova el Reglament de les associacions de 
voluntariat de protecció civil a Catalunya, pel qual s’estableix el procediment per a la 
inscripció d’una associació de voluntaris de protecció civil al registre especial de la 
Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer.- Reconèixer a l’Associació de voluntaris de protecció civil de Maçanet de la 
Selva com a única vinculada al municipi. 
 
Segon.- Aprovar el Conveni de col•laboració en matèria de protecció civil entre 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Maçanet de la Selva, facultant a l’Alcalde perquè en nom i representació de 
l’ajuntament signi tota la documentació necesaria.” 
 
 
 
El Sr. José Martínez entén que és una bona iniciativa i que en el conveni que consta a 
l’expedient cal completar-hi les dades. 
 
El sr. Alcalde diu que aquest conveni és un conveni tipus que ha tramés a la 
Generalitat, que s’ha fet a d’altres ajuntaments i que les dades de l’encapçalament 
evidentment s’emplenaran per a la seva signatura. 
 
El Sr. Roca diu que manca informació i dades per poder-ho elaborar 
 
El Sr. Alcalde explica que es voldria potenciar el voluntariat per col·laborar amb els 
temes de protecció civil. 
 
La Sra. Vega diu que  no estan gens d’acord amb la titularitat que sigui l’única 
associació de voluntaris civils, ja que tanca les portes a altres possibles 
organitzacions, més ben preparades i organitzades, i demanem compartir amb 
Ajuntaments algú tècnic de protecció civil. 
 
El Sr. Alcalde contesta que amb la normativa actual només pot haver-hi una associació 
vinculada, és a dir, que no es tracta que l’ajuntament ho vulgui així sinó que és el que 
està previst a la normativa vigent, i diu també que de tota manera actualment ,que ell 
sàpiga, només existeix aquesta associació. 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord és aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 
7. Ratificar l’acord de la Junta de Govern de data 17/06/2014 referent a 

l’aprovació del projecte i sol.licitud per la concessió de subvencions pel 
programa mixt Treball i Formació, adreçat a persones amb situació d’atur, 
beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció. 
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Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Ratificar l’ acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2014, que 
transcrit literalment diu el següent: 
 
“ * Vista l’ ORDRE EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt 
Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la Renda 
Mínima d’Inserció, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el projecte consistent en la creació d’una brigada especial per a la 
recuperació i neteja de les zones públiques a les urbanitzacions. 
 
Segon.- Aprovar que el Consell Comarcal de la Selva presenti la sol.licitud de 
subvenció al Departament d’ empresa i ocupació i executi el projecte, pel qual es 
sol·liciten dos contractes de treball, a l’empara de l’ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, 
més amunt referida. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord a la propera sessió del Ple que es celebri per 
la seva ratificació.” 
 
El Sr. Ortiz pregunta si ha començat aquest programa i la durada de la contractació. 
 
El Sr. Alcalde contesta que sí que ha començat i que és per sis mesos. 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord és aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 
8. Aprovació del projecte i sol.licitud per la concessió de subvencions pel 

Programa mixt Treball i Formació de persones aturades, de més de 30 anys 
que hagin exhaurit la prestació per desocupació. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
 
“Vista l’ ORDRE EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació de 
persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació 
i/o el subsidi per desocupació, i s’obre convocatoria per a l’any 2014. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
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Primer.- Aprovar el projecte consistent creació d'una brigada especial per a la 
recuperació d'espais verds i ajardinats de les urbanitzacions. 
 
Segon.- Aprovar que el Consell Comarcal de la Selva presenti la sol.licitud de 
subvenció al Departament d’ empresa i ocupació i executi el projecte, pel qual es 
sol·liciten dos contractes de treball, a l’empara de l’ordre EMO/221/2014, de 21 de 
juliol, més amunt referida. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord a la propera sessió del Ple que es celebri per 
la seva ratificació” 
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord és aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
9. Moció presentada pel grup Nou Maçanet. 
 
Es dóna lectura de la següent proposta de moció: 
 
 
“ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 9M PER DEMANAR ELS CRITERIS I LES CONDICIONS 
D’ÚS D’UN ESPAI MUNICIPAL PELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. 
 
Els regidors i grups municipals de l’ajuntament necessiten disposar d’un espai per realitzar la 
seva tasca política així com poder realitzar les seves reunions de treball o per rebre a la 
ciutadania i poder disposar de recursos materials necessaris per desenvolupar la seva tasca 
política (telèfon, ordinador, paper de la institució...) 
 
Atès que l’ Article 170.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya vigent 
determina que tots els grups  municipals han de disposar d’un espai per el desenvolupament de 
llurs activitats. 
 
Atès que els criteris i les condicions d’us de l’espai municipal i també dels mitjans humans i 
materials que necessiten els grups municipals i regidors per desenvolupar la seva activitat s’ha 
de determinar per acord de ple. 
 
Atès que s’han presentat múltiples demandes per aquest grup municipal, ja sigui en aquesta 
legislatura o en anteriors, demanant la disposició d’aquest espai per aquestes funcions. 
 
Atès que en aquest moment, l’ajuntament està suficientment equipat en quant espais públics i 
recentment renovats com l’edifici consistorial, Can Trincheria, Can Falló i la Societat són 
adients per portar a terme aquesta activitat en paral.lel amb moltes altres entitats. 
 
Atès que els criteris que es segueixen a dia d’avui per sol.licitar un espai per poder fer aquestes 
tasques està ple de traves administratives i polítiques gens conseqüent amb l’esperit de la llei. 
 
Atès que considerem que el tracte rebut és desconsiderat cap a nosaltres com a GRUP 
POLÍTIC MUNICIPAL ja que cal una aprovació de la junta de govern cada cop que volem fer 
una reunió, i en canvi per les entitats del poble aquest tràmit no és necessari. 
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Atès que la regulació dels drets de tots els regidors/res i grups municipals no pot dependre del 
govern que hagi en cada lesgislatura, sinó del consens i participació de tots els grups amb 
representació municipal. 
 
9M proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.- La creació d’una comissió formada per un representant de cada grup municipal, el secretari 
de la corporació en qualitat de secretari i assessor de la comissió, per tal de consensuar i 
redactar els criteris d’us de l’espai, els recursos humans i materials que els regidors i grups 
municipals necessiten per desenvolupar la seva tasca. 
 
2.- Que s’estableix el calendari per la primera reunió d’aquesta comissió per la primera 
quinzena de setembre. 
 
3.- La comissió presentarà pel proper ple ordinari d’octubre de 2014 el document elaborat per 
tal de proposar la seva aprovació.” 
 
 
El Sr. Alcalde explica que aquest és un tema ja parlat en anteriors ocasions i no resolt, i que 
l’ajuntament posa els espais a disposició de múltiples entitats quan ho demanen com es pot 
comprovar; diu que ara està proper  inaugurar la biblioteca i que mentre cal funcionar com s’ha 
fet fins ara.  
 
El Sr. Roca creu que hi tenen dret i agafa la paraula de què se’n parli quan s’hagi inaugurat la 
biblioteca. 
 
El Sr. Ortiz diu que l’ajuntament té equipaments suficients perquè puguin disposar d’un espai 
però que manca voluntat política, i que l’alcalde va dir a la comissió que a l’oposició ni aigua. 
 
El Sr. Alcalde diu que no és certa aquesta afirmació del Sr. Ortiz. Creu que no és bo anar 
parlant del passat però vol dir que a la legislatura anterior en què el Sr. José martínez era  a 
l’equip de govern va fer un despatx per ell al pavelló i no va donar cap espai a l’oposició. 
 
El Sr. José Martínez diu que ara es demana un espai encara que sigui compartit, i que l’ 
Alcalde ara retreu que a ell no li van deixar un local i ell vol fer el mateix en aquest moment. 
 
El sr. Alcalde diu que només a esmentat l’actuació del Sr. José Martínez i que ha dit 
que ara els espais estan tots ocupats. 
 
La Sra. Vega fa lectura de la intervenció literal següent:” Li tornem a recordar que han 
d’incloure-hi els TÍTOLS de la mocions a la ordre del dia. Si no ningú sap de que van. 
Fa molt de temps que reclamem el nostre dret a un espai, l’excusa de que no teníem 
espais. Ara ja no serveix, no es el cas. I l’excusa de rancúnia donada a la comissió 
informativa no te cap sentit passats deu anys, i ni que fossin dos. El dret esta per 
sobre de aspectes estratègics personals autoritaris. I en les decisions vostres hauria 
de regir el sentit comú. Aquesta actitud no es normal que es doni en cap ajuntament i 
es dolenta tant per vosaltres, com per nosaltres, com per al poble. El seu deure es 
buscar i fer-nos un lloc per poder desenvolupar les nostres tasques, sense través, 
Estem reconeguts com a partits polítics i regidors; i hi ha una llei que ens empara i ens 
dona el dret a disposar d’un espai.” 
 
 
El Sr. Valentí diu que a cap partit polític se li ha negat mai un equipament, i que només 
va haver-hi problemes una vegada que es va demanar un espai d’un dia per l’altre 
sense temps per respondre, i considera que en aquest moment no es pot estimar la 
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proposta tal i com es planteja i que després s’estudiarà, però vol deixar clar que mai 
s’ha negat un espai. 
 
La Sra. Vega diu que ells no afirmen que s’hagi denegat sinó que els posen traves 
respecte a altres entitats; explica que van demanar un dia una aula al conserge i els va 
dir que sí però que després se’ls va comunicar que la sol·licitud havia de passar a la 
Junta de Govern. 
 
El Sr. Valentí diu que totes les sol·licituds que fan els partits polítics passen a la Junta 
de Govern. 
 
El Sr. Alcalde esmenta l’ocupació actual dels locals per les diverses activitats que es 
fan i diu que com es pot comprovar ara mateix tot està en funcionament i ocupat. 
 
Finalment, es sotmet a votació la proposta de moció més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
 
- QUATRE vots a favor, de la Sra. Vega, el Sr. Roca, el Sr. José Martínez i el Sr. 

Ortiz. 
- NOU vots en contra, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Ciurana, el Sr. Valentí, la Sra. 

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

 
Per tant, el Sr. Alcalde no declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 
10. 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. 
 
 
 
11. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
 
El Sr. Ortiz planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Pregunta quan està previst que s’acabi la biblioteca. 
- Demana que s’informi sobre el tema de l’aigua de Residencial Park. 
 
 
El Sr. José Martínez planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Exposa que hi ha moltes queixes sobre la situació de la neteja a les diferents 

urbanitzacions del municipi. 
- Pregunta sobre el requeriment per tancar parcel.les 
- Creu que hi ha senyals de trànsit que no compleixen la normativa tal i com estan 

instal·lades. 
- Deixa clar que ha votat contra la proposta de les tarifes d’aigua perquè impliquen 

un augment entre el 18 i 80 % respecte de les tarifes actuals. 
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El Sr. Alcalde diu que no és cert aquest augment de les tarifes d’aigua que diu el Sr. 
José Martínez. 
 
La Sra. Vega dóna lectura a les qüestions i precs i preguntes següents: 
 
- Quart Cap de vigilants: Hi ha hagut 3 dimissions consecutives de Cap de vigilants. 

Ara anem pel 4art, però aquesta vegada amb contracta per 9 mesos, fins que 
acabi la legislatura. Cada cop, cada Cap de vigilants, inicia uns nous projectes que 
no acabaren de definir-se per interrupcions. La pregunta es: 1) Que l’Ajuntament 
no té un projecte seriós envers el tema? 2) Voldríem saber quin problema hi ha 
que impedeix que hi hagi una continuïtat?  

- Compensació pintor sr. Lluis Pares Pons: El sr. Lluis Pares Pons va fer la donació 
d’una pintura a la Vila de Maçanet.  Com es que van donar el quadre del sr. Lluis 
Pares Pons a la Ajuntament d’Espartinas, en el viatge que varen fer l’Alcalde i 
regidors a Sevilla?  Si va ser un quadre donat, com es que compensen amb 600€ 
per despeses al pintor?  Que l’Ajuntament esta sobrat de cultura i peces 
pictòriques?  

- Expropiacions terrenys camp den Cinto (un rosario de la aurora): Reclamen a 
l'Ajuntament el pagament de l’expropiació, que en el seu dia es va condicionar 
sobre el Pla urbanístic general, fet molt de temps enrere. No sabem que demanen 
els propietaris si 300.000, 600.000 o 1.000.000 de Euros, per poder saber la 
previsió de reserva de partida de despesa que haurà de fer el municipi. Una 
despesa que pot empobrir les arques de l’Ajuntament, si no hi ha voluntat en fer les 
degudes gestions i negociacions. Voldríem saber sobre quina quantitat de diners 
es avaluada la proposta. I quina capacitat de negociació hi ha per poder fraccionar 
el pagament, i no haver d’hipotecar el poble, per aquesta causa que vostè en el 
seu dia va condicionar sobre el Pla urbanístic general.  

- Biblioteca (otro rosario de la aurora) La inauguració de la Biblioteca es retardarà, 
per irregularitats en el concurs. El Corte Ingles impugna el concurs per el mobiliari 
de la biblioteca per irregularitats en l'adjudicació. Per curiositat ens preguntem si 
va, l’Ajuntament, consultar a la Central de biblioteques o tècnics de la diputació, 
per redactar les pliques, clàusules i valoracions? Si o no. I si van convidar a la 
mesa de contractació alguna persona experta? Si o no. I ens podríem explicar com 
es que l’Ajuntament atorga la licitació a l’empresa Bernadí si no s’ajusta en 8 punts 
a les clàusules del concurs?  

 
El Sr. Roca planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Pregunta què passa a la piscina de Montbarbat ja que hi ha queixes que es sent - 
molt de soroll. 
- Pregunta quan es tramitarà la plica per la tramitació del servei d’aigua. 
- Pregunta si és cert que l’ajuntament no signarà mai el conveni amb l’ Agència 
Catalana de l’ Aigua referent al sector SUD r-1. 
- Exposa que en el sector SUD r-1 es construirien cases i no es pot perquè no es 
desencalla el conveni amb l’ Agència Catalana de l’ Aigua. 
 
El Sr. Alcalde explica que el conveni amb l’ ACA referent al sector SUD r-1 es va 
signar fa ben bé dos anys per totes les parts implicades, i que el que ara es proposa 
és fer-hi una addenda però diu també que el conveni actual vigent no s’ha complert. 
Respecte al concurs del mobiliari de la biblioteca diu que està molt anivellat, però que 
no s’ha adjudicat definitivament a cap empresa, i que hi ha una empresa que va fer un 
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recurs el qual s’ha acceptat i es torna a començar el procediment. Pel que fa a la 
piscina de Montbarbat diu que cal controlar el soroll però que compleixen l’horari 
establert i actualment funciona bé. En quan a la nova contractació del servei d’aigua 
diu que sortirà quan s’hagi aprovat la proposta de tarifes. Respecte al camp de’n Cinto 
diu que els propietaris de terrenys afectats tenen dret a sol.licitar l’expropiació, perquè 
està previst a la Llei, i no només ells sinó tots els propietaris del municipi que estiguin a 
la mateixa situació, i afegeix que el preu es determinarà quan es tramiti un expedient 
d’expropiació i dins del mateix. En quan al tema de la donació d’un quadre diu que la 
finalitat va ser per donar-lo com a regal a l’ajuntament de Espartinas. En quan al cap 
dels vigilants explica que els caps que hi ha hagut fins ara han vingut tots en règim de 
comissió de serveis, la qual té una durada màxima i a més està condicionada que el 
vulgui prorrogar l’ajuntament el qual pertany el funcionari afectat; explica també que el 
nou cap que ha entrat ara té experiència per haver prestat servei en els mossos 
d’esquadra i en altres ajuntaments. Pel que fa a la biblioteca diu que s’inaugurarà quan 
s’hagin posat els mobles. Respecte a la situació de neteja a les urbanitzacions diu que 
s’està fent un treball important en aquest tema, i explica també que s’han detectat 
alguns abocaments incontrolats. Finalment respecte a les senyals de trànsit diu que a 
aquesta legislatura no s’han posat cap. 
 
La Sra. Fernández, respecte al tema de servei de subministrament d’aigua de la 
urbanització Maçanet Residencial Park explica totes les gestions que s’han fet; diu que 
actualment la qualitat de l’aigua és correcte en ferro i manganès i que per controlar 
aquest tema l’ajuntament ha fet un anàlisi quinzenal a la sortida de la planta. Explica 
també que es va demanar a l’ Agència de Salut quina era la seva valoració respecte a 
la documentació aportada per Rec Madral i llegeix la resposta que es va rebre en la 
que es diu que RecMadral va presentar un pla de gestió a la zona de Maçanet 
Residencial i que s’han comprovat una sèrie d’extrems. Al respecte, també s’ha 
informat a l’ Agència de Salut que el plànol actualitzat de la xarxa que ha presentat 
Rec Madral no s’ajusta a la realitat. També explica la regidora que el tractament que 
s’ha fet del ferro i manganès ha provocat una alteració dels clorits i clorats, cosa que 
l’Agència de Salut està fent un seguiment i l’ajuntament també pel seu compte farà 
anàlisis sobre aquest tema. 
 
El Sr. Maqueda explica tot el que s’està fent en matèria de neteja de parcel·les a les 
urbanitzacions i els mitjans personals i materials utilitzats, com no s’havia fet mai. 
 
El Sr. Trincheria diu que no entén que la Sra. Vega demani que es desclassifiqui el 
camp d’en Cinto com a equipaments i que ell no hi està d’acord. Creu que el que s’ha 
de fer és aprovisionar el cost de les expropiacions com ja s’ha començat a fer ja que el 
que s’havia previst anteriorment s’havia tret. Respecte al sector SUD r-1 diu que 
l’ajuntament ha actuat correctament, que es va contractar un seguiment d el’obra per 
garantir la seva correcta execució, i que en el tema del sanejament es va fer un 
conveni amb l’ Agència Catalana de l’ Aigua i el promotor que si és complís no hi 
hauria cap problema, però ara sembla que no es vol complir per part del promotor i es 
proposa fer una addenda a aquell conveni, cosa que l’ajuntament podria estar-hi 
d’acord si es canviés el bombament previst per la connexió directa al clavegueram 
existent per gravetat. 
 
 
El Sr. Roca demana que l’ajuntament es defineixi amb el tema de l’addenda del 
conveni amb l’ ACA respecte al SUD r-1. 
 
El Sr. Trincheria diu que ja li ha explicat la seva postura. 
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Seguidament es segueix el debat entre el Sr. Alcalde, el Sr. Roca i el Sr. Trincheria 
sobre el tema del sector SUD r-1 en els mateixos termes que ja han quedat exposats 
per part dels intervinents. 
 
 
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 


