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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  365/14 
Caràcter : ordinària 
Data :  3 de febrer de 2014 
Horari: de 21:00 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 
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 
Adrià Ortiz Jurado 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària de data 2 de desembre de 2013 i de 

la sessió extraordinària de data 23 de desembre de 2013. 
2. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Local Localret. 
3. Aprovació de la versió definitiva del Pla d’ Acció de l’ Energia Sostenible (PAES). 
4. Aprovació del protocol d’execució de les diligències de llançament als Partits 

Judicials de Catalunya. 
5. Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última sessió 

ordinària del Ple. 
6. Moció del Grup Municipal Socialista sobre la Llei de la Dependència. 
7. Moció del Grup Nou Maçanet per la sanció dels immobles permanentment 

desocupats. 
8. Moció de l’ equip de govern dels immobles permanentment desocupats. 
9. Informació sobre l’estat del projecte de la Nacional II i de la C-35. 
4. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària de data 2 de desembre de 
2013 i de la sessió extraordinària de data 23 de desembre de 2013. 

 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària, 
celebrada el dia 2 de desembre de 2013, la qual és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada acta. 
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Seguidament es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 
celebrada el dia 23 de desembre de 2013, la qual és aprovada amb el vot favorable de 
tots els regidors excepte el Sr. Josep Lluís Valentí Mompart, qui s’absté perquè afirma 
que no va assistir a aquesta sessió. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada acta. 
 
 

2. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Local Localret. 
 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre 
de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al•legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 
amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
  
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació 
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el 
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un 
cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a 
efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes 
de caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 
 

• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el 
Consorci. 

• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva 
voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del 
Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 
segons el règim actual. 

 
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i 
àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 
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comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, 
s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan 
desenvolupant.  
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 
territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició 
dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin 
integrar tinguin representació en els òrgans de govern. 
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per 
corregir algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres 
modificacions normatives. 
 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el 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, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als 
Consorcis. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de 
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar 
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada 
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
A C O R D S  
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre 
de 2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
 
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients.” 
 
El Sr. José Martínez demana que s’expliqui la proposta i qui és el representant de 
l’ajuntament al Consorci. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez explica que el Consorci localret està format pels municipis i 
l’ Associació i Federació de Municipis i ara es vol obrir a altres entitats territorials. 
Explica quines són les finalitats i objecte del Consorci segons consta en els seus 
estatuts i diu també que actualment el representant de l’ajuntament és ell mateix; 
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finalment explica que el contingut concret de les modificacions consta detallat a 
l’expedient. 
 
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 de la versió definitiva del Pla d’ Acció de l’ Energia Sostenible 
(PAES). 

 
Es dóna lectura de la següent: 

 

PROPOSTA D’ACORD 

“ Vist que per acord del Ple de data 4 de febrer de 2013 es va acordar aprovar el Pla d’ 
Acció per a l’ Energia Sostenible (PAES) del municipi. 
 
Vist l’ escrit de la Diputació de Girona, amb registre d’entrada núm. 141, pel que es 
notifica que havent rebut l’ exemplar definitiu del Pla d’ Acció per a l’ Energia 
Sostenible de Maçanet de la Selva s’ha constatat que el document s’adequa a la 
Metodologia per a l’elaboració dels PAES a les comarques gironines, i que el procés 
de revisió ha comportat alguns canvis en el PAES lliurat inicialment, motivades pel 
canvi en l’objectiu de reducció de les emissions i també ha variat el pressupost total 
del Pla. Això fa que per aquest motiu calgui procedir a l’aprovació de la versió definitiva 
del PAES per part del Ple municipal. 
 
Per això, el Ple acorda: 
 
Primer.- Aprovar la versió definitiva del Pla d’ Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) 
del municipi de Maçanet de la Selva que consta a l’expedient. 
 
Segon.- Trametre un certificat del present acord a la Diputació de Girona per tal de què 
el faci arribar també al CILMA.” 
 
El Sr. José Martínez pregunta quins són els canvis que s’han fet i quines actuacions 
s’han realitzat. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez explica que els canvis són referents als objectius en quan a 
les emissions, i que s’han realitzat diverses actuacions com el tema de l’estudi per 
posar una caldera de biomassa a l’escola, que s’ha entrat en una licitació conjunta que 
gestiona el Consell Comarcal per incorporar reguladors de capçalera en els quadres 
controladors de llum. 
 
El Sr. José Martínez diu que li preocupa que hi havia accions previstes pel 2013 que 
no s’han fet i que amb això s’ha perdut temps i pregunta si a mig termini hi ha previstes 
més accions. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que en matèria pressupostària els diners previstos l’any 
passat es mantenen, i que s’han fet campanyes de divulgació, i que ara cal veure com 
es poden afrontar inversions i això dependrà de la situació econòmica. 
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El Sr. Roca pregunta si s’ha cobrat la subvenció de la Diputació pel projecte. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que comptablement no sap ara mateix si s’ha cobrat, 
però sí que l’ajuntament ha pagat el projecte. 
 
El Sr. Roca pregunta si s’ha fet un estudi de com s’aplicarà. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que en el PAES hi consta un planning i com ha dit es 
farà el que es pugui afrontar segons la situació econòmica. 
 
El Sr. Roca pregunta si es pensa fer una modificació de crèdit pel PAES. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que ara l’objectiu són els 75.000 € que hi ha i que 
després s’haurà de veure. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit al començament 
d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 

4. Aprovació del protocol d’execució de les diligències de llançament als 
Partits Judicials de Catalunya. 

 
Es dóna lectura de la següent: 

 

PROPOSTA D’ACORD 

“ Vist que per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Generalitat de 
Catalunya, i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, el consell de 
col.legis d’advocats de Catalunya, el Consell de Procuradors de Tribunals de 
Catalunya, l’ Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya, s’ha signat un protocol d’execució de les diligències de llançament als 
Patits Judicials de Catalunya amb la finalitat de coordinar l’ acció de les institucions 
signants en l’execució de les diligències de llançament dictades pels òrgans judicials i 
per tal de realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació dels 
afectats en situació de vulnerabilitat social pendents d’una diligència de llançament 
d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar. 
 
Atesa la possibilitat d’adherir-se a l’esmentat protocol per part de les diferents entitats 
locals. 
 
El Ple acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’ adhesió al protocol d’execució de les diligències de llançament als 
Partits Judicials de Catalunya, el qual consta a l’expedient. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per tal de signar els documents que siguin necessaris 
per l’execució del present acord així com per dictar les resolucions que calguin 
encaminades a aquesta finalitat.”  
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El Sr. José Martínez demana que s’expliqui quin és l’abast d’aquest protocol. 
 
La Sra. Fernández explica que el seu objectiu és coordinar l’actuació dels Jutjats amb 
els serveis socials per tal de preveure actuacions que analitzin la situació en cada cas i 
veure els riscos d’exclusió social i possibles ajudes al respecte. 
 
El Sr. Roca diu que està d’acord amb el protocol però que arriba tard i pregunta si 
l’ajuntament té un estoc de vivendes per aquests casos. 
 
La Sra. Fernández diu que l’ajuntament no té vivendes però que quan hi ha hagut 
casos urgents s’han buscat solucions puntuals. 
 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit al començament 
d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 

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

 
Es dóna compte de totes les resolucions dictades per l’ Alcaldia des de l’última sessió 
ordinaria del Ple. 
 
El Sr. Roca demana que s’expliqui la variació de competències que hi ha hagut en les 
regidories de la Sra. Figueras i del Sr. Ciurana. També demana explicacions sobre 
resolucions referents a contractes de substitucions en el personal i el procediment 
corresponent. 
 
El Sr. Alcalde explica que és normal que es comparteixin regidories i que es variïn 
algunes funcions entre els regidors, i que en aquest cas s’ha fet amb el mutu acord 
dels afectats. Respecte als contractes per substitucions de personal diu que ha estat 
sempre habitual en casos de baixes per malaltia o per altres motius en què un 
treballador ha de deixar de prestar serveis momentàniament, i que sempre són 
substitucions que s’han de fer amb molta rapidesa ja que l’ajuntament no se 
n’assabenta amb antelació.. 
 
 

6. Moció del Grup Municipal Socialista sobre la Llei de la Dependència. 
 
Es dóna lectura de la següent proposta de moció presentada pel grup municipal 
Socialista: 
 
“ L'ICASS, Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, ha suspès, des del mes d'agost i de 
forma indefinida, la realització de nous Programes Individuals d'Atenció (PIA) de prestació 
econòmica vinculada al servei (PEVS) d'atenció residencial i ha anunciat la flexibilització de les 
ràtios de personal a les residències de gent gran.  La PEVS és una prestació que preveu la "llei 
de dependència"  Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones 
en Situació de Dependència (LAPAD)  que consisteix en donar una quantitat econòmica a les 
persones en situació de dependència que no han pogut accedir a una plaça a un centre públic 
degut al col·lapse existent, per tal que puguin accedir als serveis d' un centre privat amb 
cofinançament públic. 
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Negar l'accés a la  prestació econòmica PEVS d'atenció residencial suposa un càstig a les 
persones amb menys recursos i comporta que una part important de persones amb molt alta 
dependència no puguin accedir a ser ateses amb totes les garanties que necessitaria el seu 
estat. A més, com que no hi ha hagut una modificació del decret de la cartera de serveis, 
aquesta suspensió discrecional suposa que les persones professionals hagin d'incomplir-lo en 
la seva activitat diària, negant una  prestació económica PEVS quan és l'acció més indicada a 
seguir. D'altra banda, la flexibilització de les ràtios pot suposar una disminució global del 
personal, fet que implica una pèrdua en la qualitat d'atenció. 
 
Cada cop és més evident la devaluació de la qualitat assistencial i el canvi de model a què 
estan portant les polítiques de CiU i PP. Les agendes d'ambdós partits es sincronitzen a la 
perfecció quan parlem de la Dependència. Mentre la Generalitat retalla l'accés a uns serveis 
previstos a la Llei de forma discrecional i al marge de la llei, el govern del PP anuncia als 
pressupostos generals de l'Estat pel 2014 una retallada d'un 46,7% de recursos per a la seva 
aplicació, un fet que confirma i quantifica les mesures que va anunciar el Govern en el Pla de 
Nacional de Reformes del passat mes d'abril, proposat a Brussel·les com a lluita contra el 
dèficit, on s'anunciava l'ampliació del copagament, la revisió de la quantia dels ajuts econòmics 
que reben els beneficiaris i l'endarreriment de l'entrada de nous usuaris al sistema. Però que el 
Govern de l'Estat estigui contrareformant la llei i fent molt difícil l'aplicació de la "llei de 
dependència" LAPAD no ha de ser excusa perquè la Generalitat desmantelli el sistema 
d'autonomia personal i dependència i no presenti cap pla alternatiu o el model català de 
promoció de l'autonomia personal que van anunciar ja fa 3 anys. La dada més recent són les 
3.400 persones que ha perdut la protecció de la llei en els darrers tres mesos. 
 
Davant d'aquesta situació, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l'ajuntament de 
Maçanet de la Selva  l'adopció dels següent: 
 
ACORD: 
 
1.- Instar al Govern de la Generalitat a garantir un model d'atenció a les persones amb 
dependència i de promoció de l'autonomia personal que atorgui la seguretat en l'exercici dels 
drets de les persones en aquesta matèria i a tal efecte, presentar amb caràcter d'urgència una 
proposta de sostenibilitat del sistema i  traslladar-lo al Parlament de Catalunya per a fer un 
debat monogràfic. 
 
2.- Denunciar l'actuació del Govern de l'Estat pel que fa a les modificacions legals de la "llei de 
dependència"  LAPAD, totes restrictives en els drets de les persones  així com la disminució de 
recursos que es destinen al seu compliment. 
 
3.- Instar al Govern de la Generalitat a  garantir el compliment efectiu de la normativa vigent 
acabant amb les rebaixes retroactives i suspensions discrecionals de prestacions i serveis, com 
ha estat la denegació d'accés a la prestació econòmica vinculada a servei de residència. 
 
4.- Instar al Govern a derogar totes les retallades de prestacions i serveis que s'han fet de 
manera retroactiva durant el 2013 i a restablir-les als pressupostos del 2014, com és el 
Programa d'Autonomia a la Pròpia Llar i les convocatòries d'ajuts que enguany s'han publicat 
amb retallades importants. 
 
5. Instar el Govern a garantir els serveis d'atenció diürna i residencial a les persones amb 
discapacitat intel·lectual tot procedint a agilitzar les conformitats  i els pagaments. 
 
6.- Instar el Govern de la Generalitat a presentar amb caràcter d'urgència un pla de pagaments 
a les entitats i empreses amb qui té deutes relacionats amb la prestació de serveis d'atenció a 
la dependència. 
 
7.- Donar suport, amb eines i finançament, als Ajuntaments i Consells comarcals  que 
actualment són els que s'estan fent càrrec amb el SAD social de totes aquelles persones en 
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situació de dependència de graus exclosos per la llei Estatal i dels quals la Generalitat tampoc 
se'n fa càrrec. 
 
8.- Demanar al Síndic de Greuges un informe de la situació actual de les persones en situació 
de dependència per tal de conèixer l'aplicació real de la llei de promoció de l'autonomia 
personal i atenció a la dependència i l'afectació de les seves mancances en els drets de les 
persones amb dependència. 
 
9.- Donar informació a les persones afectades per la no prescripció de la prestació econòmica 
vinculada sobre com poden reclamar al Govern de la Generalitat l'atorgament d'aquesta 
prestació per tal de poder accedir a una plaça residencial. 
 
Grup Municipal Socialista de Maçanet de la Selva”  

 
El Sr. José Martínez diu que a Catalunya hi ha uns 160.000 afectats per aquests tema 
i a tot l’estat al voltant d’un milió i que amb les retallades menys persones es poden 
beneficiar i això afecta persones que necessiten atenció personal i depenen d’un 
cuidador, motiu pel qual espera que tothom voti a favor i estan oberts a esmenes 
d’altre grups. 
 
El Sr. Alcalde diu que la llei de la dependència va ser una estafa a la gent ja que 
semblava que reconegués drets però no preveia diners per a aquesta finalitat. 
 
La Sra. Fernández intervé manifestant literalment el següent: 
 
“ Podem estar d’acord amb el fons de la moció, però no amb el diagnòstic. Considerem que en 
un  tema  tan  sensible  com  aquest  no  podem  cargar  les  tintes  contra  qui  no  té  part  de  la 
responsabilitat. La Generalitat de Catalunya, any rere any, rep sistemàticament la retallada de 
l’aportació de l’ Estat, cosa que esdevé insostenible i, si no fos pel sobreesforç que està fent el 
Departament de Benestar i Família en l’aplicació de la llei de la dependència, aquest any 2013 
un 50% de  les persones que hi accedeixen no hi podrien haver accedit. El govern de  l’ Estat 
espanyol ofega la Generalitat, amb unes retallades l’any 2013 de més de mil milions d’euros en 
serveis socials. La llei de la dependència generava drets i moltes expectatives i ha acabat sent 
una frustració enorme. Hi ha un pacte de l’ Estat amb les Comunictats Autònomes de finançar 
el 50%  i actualment aquestes  financen el 80%  i  l’ Estat el 20%. L’ Estat ha  reduït al 100%  la 
dotació pel maltractament infantil, en plans d’acció per a persones amb discapacitat... 
 
Per tant, és totalment injust que s’equiparin les polítiques que aplica l’ Estat a les que aplica la 
Generalitat. 
 
Per l’ exposat, no podem votar a favor d’aquesta moció. En tot cas, s’ha de reclamar a l’ Estat 
espanyol, que és qui està generant  el problema amb  la  llei de  la dependència,  ja que es  va 
comprometre a finançar el 50%  i està finançant només el 20%. El problema de  l’endeutament 
que s’ha generat a la Generalitat limita molt les polítiques que es poden portar a terme. 
 
Per tot això, el nostre vot és en contra.” 
 
El Sr. Roca diu literalment el següent: 
“ Donem suport a aquesta moció, i aprofito per recordar que crec que és a Sevilla, que hi ha cap 
a 400 avis en els hospitals donats d’alta i que ningú els va a buscar, la misèria porta misèria, i 
aquestes coses passen per decisions polítiques fora de la realitat de la gent del carrer.” 
 



 9

El Sr. José Martínez diu que estan oberts a canvis i que el Parlament ha aprovat una 
moció sobre aquest tema, i fa seguidament un repàs dels punts de la moció, i 
manifesta que considera lògic que s’hi doni suport. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta de moció transcrit al començament d’aquest 
punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- QUATRE vots a favor, del Sr. Roca, la Sra. Vega, el Sr. José Martínez i el Sr. Ortiz. 
- NOU vots en contra, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Ciurana, la Sra. Fernández, 

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

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

7. Moció del Grup Nou Maçanet per la sanció dels immobles permanentment 
desocupats. 

 
Es dóna lectura de la següent proposta de moció presentada pel grup municipal 
9Maçanet: 
 
“. INTRODUCCIÓ abreujada del text de la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca)  
La crisi sobrevinguda ha portat a algunes famílies a la impossibilitat de fer front a les 
hipoteques o lloguers, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat i alt risc de exclusió 
social.  
 
Segons l'informe del Col·legi de Registradors de la Propietat, a l'Estat Espanyol, durant el 2012, 
la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament hipotecari. Això 
suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya encapçala tots 
els rànquings, s'executen 45 llançaments al dia de mitjana, segons Consell General del 
Poder Judicial de 2013.  
 
L'informe de Emergencia Habitacional del Observatori DESC, denuncia la situació 
d'emergència habitacional, agreujada pel fet que l'estat espanyol és el país d'Europa amb 
més habitatge buit, 13,7% del parc total i amb un parc social d'habitatge insuficient, menys 
d'un 2%.  
 
Les administracions locals són les que reben en primera instància el impacte d' aquesta 
situació. La manca de recursos de les administracions locals per fer front, contrasta amb 
el que acumulen les entitats financeres i les seves immobiliàries, actors principals i part 
responsables de la bombolla immobiliària, de milers d'habitatges destinats a una funció 
especulativa, eludint la funció social que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha 
de complir el dret de propietat.  
 
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb diners 
públics, que paradoxalment, aquesta forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les 
necessitats de la ciutadania. Uns ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, que 
no han implicat cap contrapartida social.  
Aquesta situació requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin l'accés a 
l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el mandat 
constitucional de l'article 47 de la CE. I que els poders públics reiteren l'article 26 de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i 
Culturals (PIDESC).  
 
Resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats financeres. Fomentar i garantir 
la funció social. Cal que els ajuntaments defensin la seva autonomia municipal satisfent les 



 10

necessitats habitacionals de la població. Algunes corporacions, com Terrassa ja han iniciat 
procediments sancionadors. L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya 
(LDHC) estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i 
injustificada. Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració 
competent haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció 
necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una 
resolució. L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les 
administracions han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: 
l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits 
sobre el cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de 
foment de la rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a 
l'Administració Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de 
caràcter fiscal, tant de foment com penalitzadores.  
 
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat del 
parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les mesures 
de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix text 
normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal 
destacar que d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes 
s’hauran de destinar al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a 
l’habitatge. Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar 
d'acord al context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, d'emergència habitacional.  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i 
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir el 
dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional.  
 
Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament existent , 
que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació 
permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007.  
 
Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els 
immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són 
propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del 
creuament de dades en disposició de l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o 
bé realitzant una inspecció física des de l'administració.  
 
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i 
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d’acabar 
amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent 
constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de 
la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un 
termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme 
l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació.  
 
Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com 
determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no 
s’ha produït l'ocupació de l'immoble.  
 
Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la 
desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, tal com 
preveu l’article 123.1.h de la LDHC.  
 
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa 
finalitat, dins el marc de les seves competències.  
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Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats Municipalistes, 
al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi..” 

 

El Sr. Roca manifesta literalment els següent: 
 
“ Des de 9M estem molt orgullosos de presentar aquesta moció, és una moció molt estudiada i 
consensuada  amb  iniciativa,  habitatge  i  amb  la  PAH,  creiem  que  dóna  llum  a  tot  aquest 
disbarat de pisos sense persones, i persones sense pisos. 
Aquesta proposta el que fa és incentivar a que surtin al mercat tots aquests pisos tancats i a fer 
que  la  lògica s’imposi sobre  la cobdícia més mesquina dels últims temps, que sembla que ens 
empapa per tot arreu i que sigui impossible desenpellegar‐nos‐en. 
Ja hi ha molts ajuntaments que han aprovat aquestes mesures i aviat les posaran en pràctica, 
el  grup  de  9M  ja  fa mesos  que  treballa  per  buscar  una  solució  justa  a  aquest  problema, 
intentant canviar  les ordenances  fiscals  i els pressupostos  i presentant mocions, com  ja hem 
vist en els últims plens. El que ens ha sobtat és el  tracte rebut des del govern que ens ho ha 
rebutjat tot, i el més curiós és que ara que veuen que varis ajuntaments ho apliquen, pujen al 
carro  presentant  una moció  descafeïnada  sobre  els  immobles  permanentment  desocupats, 
similar al reglament de bones practiques pels bancs que va aprovar el PP al congrés,  i que no 
ha servit de res. 
Dóna la sensació que es moguin a la moda i no s’adonin de la injustícia social actual. 
El Sr. Trinxeria el dia de la última informativa em va demanar que si voliem presentar aquesta 
moció tots els grups junts, que crec que hauria estat el millor, però el que realment ens hauria 
agradat  a  nosaltres  és  presentar  aquesta  moció  consensuada  amb  tothom  en  algun  dels 
anteriors plens a on nosaltres ja parlàvem d’aquest tema. 
Jo  particularment  adelanto  que  no  votaré  en  contra  de  la moció  presentada  per  l’equip  de 
govern  sobre  el  mateix  tema  encara  que  crec  que  la  nostra  està  molt  més  treballada  i 
estudiada. 
El que realment importa a les persones és que es posi en marxa ja, no qui ho posi.” 
 
El Sr. José martínez creu que la moció és bona i dóna suport a la PAH i per tant, 
votaran a favor, ja que no veuen lògic que molta gent no tingui habitatge i d’altra banda 
els bancs tinguin molts pisos buits. 
 
La Sra Fernández creu que les paraules poden quedar bé, i afegeix que quan la PAH 
van dir que volien presentar una moció es va demanar abans per discutir-la i 
consensuar-la però s’ha presentat sense cap més reunió prèvia. Considera que 
l’ajuntament no té capacitat per les actuacions demanades, que alguns ajuntaments 
l’han aprovat i de moment volen veure com evolució el tema i si és el cas més 
endavant rectificaran, ja que creu que és honest aprovar coses que saps que es poden 
fer i no simplement per quedar bé aprovar d’altres que ara mateix no es podrien portar 
a terme; explica les actuacions de l’ajuntament en aquest àmbit fins ara i diu que es 
continuarà fent coses.  
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta de moció més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
 
- QUATRE vots a favor, del Sr. Roca, la Sra. Vega, el Sr. José Martínez i el Sr. Ortiz. 
- NOU vots en contra, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Ciurana, la Sra. Fernández, 

la Sra. Figueras, el Sr. Trincheria, el Sr. Valentí, el Sr. Maqueda i el Sr. Joan Josep 
Martínez. 
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Per tant, el Sr. Alcalde declara no aprovada l’esmentada moció. 
 
 

8. Moció de l’ equip de govern dels immobles permanentment desocupats. 
 
Es dóna lectura de la següent proposta de moció presentada per l’equip de govern: 
 
“  L’actual  crisi  ha  produït  un  gran  impacte  en  la  vida  de milers  de  famílies  que  han  vist 
menystingudes  les  seves  necessitats  més  bàsiques.  Aquesta  situació  ha  portat  a  aquestes 
famílies a la impossibilitat de pagar les quotes hipotecàries o el lloguer de les seves llars.  Això 
ha provocat que milers de persones es veiessin sense el seu dret a un habitatge digne  i que, 
alhora,  s’enfrontessin  a  situacions  de  greu  vulnerabilitat,  precarietat  i  exclusió  social, 
econòmica i residencial. Així doncs, ens trobem davant una greu situació d’emergència social a 
la  qual  volem  fer  front  des  de  l’administració  local  utilitzant  tots  aquells mecanismes  que 
estiguin al nostre abast i que puguin donar resposta a aquesta realitat. 
 
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l’aprovació dels següents 
acords per part del Ple municipal: 
 
Primer.‐  Manifestar  el  compromís  d’engegar  mesures  municipals  en  base  a  la  legalitat  i 
competències existents. 
 
Segon.‐ Crear un cens d’habitatges desocupats que estiguin en mans de les entitats financeres i 
de les grans empreses. 
 
Tercer.‐ Promoure una política de  concertació amb els bancs per a arribar a acords amb  les 
entitats bancàries per promoure el lloguer social. 
 
Quart.‐ Promoure  la  inspecció  i, en el seu cas, posar multes per  l’incompliment dels deures de 
manteniment i conservació dels immobles. 
 
Cinquè.‐ Instar al Govern de l’ Estat i al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest 
àmbit amb la mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències. 
 
Sisè.‐ Posar en coneixement aquesta moció a totes les entitats i associacions del territori i a les 
Entitats Municipalistes amb l’objectiu que estiguin informades de les accions dutes a terme per 
part d’aquest Ajuntament.” 
 
La Sra. Fernández explica la moció i fa referència al que ja ha dit en el punt anterior en 
quan a aprovar coses que saps que es poden portar a terme i esperar per veure com 
evolucionen les mocions que han aprovat altres ajuntaments, i diu que creu que ella 
actua amb honestedat.  
 
El Sr. José Martínez diu que no està d’acord amb la Sra. Fernández. Afegeix que la 
moció diu que l’ajuntament posarà tots els mecanismes al seu abast i que l’actual llei 
del dret a l’habitatge ja dóna aquesta mecanismes a l’article 42 que preveu les eines 
necessàries i les competències també les té l’ajuntament; diu també que molts 
ajuntaments han aprovat aquesta moció i demana que aquí també s’aprovi. 
 
La Sra. Vega manifesta literalment el següent: 
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“  Expressem  que  preferim  aprovar  la Moció  de  la  PAH,  que  no  la  sinopsis  presentada  per 
l’Ajuntament;  encara que aquest municipi, no pateixi  com altres,  els desnonaments, parlant 
numèricament.  La  de  la  PAH  esta més  treballada,  estudiada  i  sentida,  per  que  ells  són  els 
veritables  lluitadors del  tema  i,  considerem que hem de  fer  costat al  seu  coratge,  i per que 
pensem que sí, que es necessari un rigorós estudi de control per poder regular tot el tema en 
general  i  en particular,  i per que  també pensem, que  ja arribat  l’hora de prendre una  clara 
posició de constància sancionadora, per varies raons: 

‐ Per  que  volem  tractar  de  desmitificar  l’aspecte  d’intocables  dels  grans  poders 
econòmics. 

‐ Per que ells van contribuir provocant tot un seguit de desencadenats desventures amb 
les  seves  pròpies  taxacions  del  immobiliari  especulatiu  virtual...,  per  petrificar  els 
diners..., per jugant‐se’ls al bingo de la borsa... i d’altres concatenats... 

‐ Per que a més de ser els grans dolents de la pel∙lícula, han sigut rescatats entre tots, i 
no han reflectit cap contrapartida envers la pròpia societat que ells esta rescatant. 

‐ Per  que  es  amoral  que  després  de  ser  rescatats  pel  conjunt  dels  ciutadans,  ells  no 
rescatin als afectats i deixin aquests al carrer, tenint‐hi vivenda en estoc. 

‐ Per que és urgent i necessari reconvertir en vivenda social el que ja hi ha de sobres. 
‐ Per que la dació surt més a compte per ambdues parts. 
‐ Per que la llei diu que els immobles no podem estar permanentment desocupats. 
‐ Per  que  els  ciutadans  volem  veure  i  sentir,  que  els  especuladors  també  poden  ser 

sancionats i que els diners podem ser revertits. 
‐ Per que no volem que la ciutadania sigui pràcticament l’única sotmesa a patir tot tipus 

de sancions, inclòs de incíviques i amorals i per contra ells no reben cap ni una. 
‐ Per  que  creiem  que  si  no  s’inicia  cap  pressió,  seguiran  amb  el  seu  caràcter  amoral 

d’intocables, fent alegrement el que de fet estan fent. 
‐ Per que considerem que s’ha de donar suport en general  i en particular  i constatar un 

control exhaustiu sobre tota aquesta disbauxa. 
‐ Per que la vivenda primerament per davant de tot, és un dret. 

Per  tot  això  volem  fer  costat  a  la Moció  de  la  PAH  i  no  pas  a  la  sinopsis  descafeïnada  de 
l’Ajuntament, per que pesem i sentim, que ja no es pot anar, ni hauríem de anar, de permissius 
amb els principals actors de tot aquest tema. I es que qualsevol polític s’hauria d’indignar amb 
tot això.” 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta de moció que s’ha transcrit al començament 
d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 

‐ NOU vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Ciurana, el Sr. Joan Josep Martínez, la 
Sra. Fernández, el Sr. Valentí, el Sr. Maqueda, la Sra. Figueras, el Sr. 
Trincheria i el Sr. Vila. 

‐ DOS vots en contra, del Sr. José Martínez i el Sr. Ortiz 
‐ DUES abstencions, del Sr. Roca i la Sra. Vega. 

 
Per tant, el sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada moció. 
 
 

9. Informació sobre l’estat del projecte de la Nacional II i de la C-35. 
 
El Sr. Alcalde explica que ja a la Comissió d’infraestructures que es va fer fa uns dies 
es va explicar el que s’havia comunicat per part de responsables del Ministeri de 
Foment. 
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El  Sr. Trincheria explica que fa deu anys que estan pendents del tema de les obres de 
la Nacional II, que han arribat diferents projectes sense que se n’hagi executat cap. 
Ara el que està clar és que no es farà l’obra de la Nacional II fins a Tordera. 
Actualment s’està fent el tram de Caldes a Sils i sembla que està previst de veritat que 
es continuarà fins a Maçanet fins a l’alçada de Can Cartellà Vell, prolongant la previsió 
inicial d’aquest tram. Explica també les previsions que el Ministeri de Foment ha 
traslladat i que estan en fase d’elaboració del projecte i que un cop ens remeti aquest 
projecte se’n donarà compte i caldrà veure com queda finalment si coincideix amb el 
què de paraula se li ha dit. 
 
 
Assumptes d’urgència 
 
El Sr. Roca proposa que es voti incloure pel tràmit d’urgència a l’ordre del dia de la 
present sessió un punt consistent en aprovar la sol.licitud de què es pugui fer mitja 
jornada a la llar d’infants durant el curs 2013-2014. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació la urgència d’incloure aquest punt a l’ordre del dia, 
essent aprovada per unanimitat.  
 
Seguidament es passa a debatre el punt esmentat de què s’aprovi la sol.licitud de què 
es pugui fer mitja jornada a la llar d’infants durant el curs 2013-2014. 
 
El Sr. Roca diu que atesa la situació econòmica actual hi ha molta gent usuària de la 
llar d’infants que proposa que es pugui aplicar de manera immediata mitja jornada a la 
llar d’infants pels usuaris que ho necessitin, amb la conseqüent reducció del preu . 
 
El Sr. Trincheria diu que ja està previst i aprovat que aquesta mitja jornada s’apliqui a 
partir del proper mes de setembre. 
 
Seguidament es sotmet a votació aquest punt que s’ha introduït a l’ordre del dia en el 
que es proposa que s’apliqui de manera immediata un horari de mitja jornada als 
usuaris de la llar d’infants que ho sol.licitin, donant el resultat següent: 
 
- QUATRE vots a favor, del Sr. Roca, la Sra. Vega, el Sr. José Martínez i el Sr. Ortiz. 
- NOU vots en contra, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Ciurana, la Sra. Fernández, 

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

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara no aprovada l’esmentada proposta. 
 
 

10. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
El Sr. Ortiz planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Pregunta perquè no hi ha la possibilitat de que s’apliqui aquest any la mitja jornada 

a la llar d’infants i considera que això és una actitud de despotisme del regidor. 
- Demana que els pressupostos no es pengin de qualsevol manera a la pàgina web. 
- Pregunta perquè s’ha presentat una demanda a l’ ajuntament per l’acomiadament 

del tècnic de l’escola d’adults, i diu que aquest al.lega que les funcions que feia no 
eren de tècnic de l’escola d’adults sinó de Secretari personal de l’ Alcalde. 
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El Sr. Martínez pregunta com està el tema de l’aigua de Residencial Park i que ha fet 
l’empresa Rec Madral. 
 
El Sr. Roca planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Respecte a la proposta que s’apliqui la mitja jornada a la llar d’infants aquest curs 

2013-2014 planteja literalment el següent: 
“ Des de 9M volem denunciar la falta d’objectivitat en la presa de decisions que pren el govern 
envers els serveis prestats als usuaris de la llar d’infants, als pares i als fills.  
Després de varis anys de treball de diferents governs, s’ha aconseguit tenir una llar d’infants 
proporcionada a la dimensió del poble de Maçanet, una llar d’infants amb unes instal∙lacions 
fantàstiques i totalment necessàries. També tenim la sort de tenir una gran equip humà 
experimentat que fa possibles que aquestes instal∙lacions funcionin pràcticament soles. 
I per últim aquest poble té la sort de tenir natalitat. 

‐ Tan difícil és per al govern escoltar als pares i respondre amb rapidesa a les seves 
necessitats? 

Els pares que portem els nostres fills/filles a la llar d’infants ens involucrem en la sev educació, 
i evidentment sempre volem el millor per ells i elles. 

‐ A qui millor per preguntar? 
‐ Tan costa escoltar els pares? 

Senyors del govern amb un tema tan important com aquest els pares sempre tindrem raó, és 
incomprensible el que està passant. Ja n’hi ha prou de torejar, ha n’hi ha prou de donar 
llargues, ja n’hi ha prou de donar falses esperances, feu el favor d’escoltar, processar i 
reaccionar. 
Sr. Valenti, li torno a demanar que rectifiqui, que rectificar és de savis, que la raó absoluta no 
la té ningú, li demano que tingui empatia. Deixis estar de fer enquestes, simplement fent una 
reunió convocant als pares i preguntant que volen ho sabrà. 

‐ Fa falta anar al síndic de greuges? Això deixi‐ho pels bancs. 
Sr. Valenti, li recordo que fa uns mesos els pares li van demanar que s’apliqui la mitja jornada, 
la pensa aplicar per al curs d’aquest any 2013‐2014?” 
 
‐ Respecte al tema del polígon Torderola planteja literalment el següent: 
“ Sembla ser que s’ha aplicat un canvi urbanístic molt important en els últims mesos en el 
polígon Torderola, aquest canvi el que permet és que els grans supermercats d’aquest polígon, 
també puguin obrir els diumenges. 

‐ Quan s’ha aprovat aquest canvi urbanístic? 
‐ Qui l’ha aprovat? 
‐ Com s’ha aprovat? 
‐ Aquest canvi no ha de passar per ple? 
‐ S’ha consensuat amb l’associació de comerciants? 
‐ S’ha calculat l’ impacte econòmic al petit comerç,i als ciutadans de Maçanet que en 

viuen? 
‐ L’ajuntament ingressarà més diners per aquest canvi? 
‐ Aquesta és la millor manera per dinamitzar el comerç del poble? 
‐ Quin profit en treu el poble? 
‐ Als dos regidors compartits els hi sembla bé?” 

 
La Sra. Vega planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
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‐ Respecte als precs i preguntes de l’anterior Ple ordinari planteja literalment el 
següent: 

“ Expressar, que tal i com es reflecteix a l’acte, més de la meitat de les 25 preguntes, van 
quedar sense resposta concreta o veren ser contestades vagament; així com els 11 precs 
presentats, que van tenir un recorregut curt de “entrada per un oido i de salida por el otro”, 
denotant com a resultat, una actitud com de, que treballeu per la vostra, sense importa gaire, 
el tenir en compte, el que l’oposició o els conciutadans PREGUIN.  
I dir que: atès a això, reflexionem acceptar, reduir les qüestions que sorgeixen sobres els 
diferents temes, àrees i/o regidories, deixant algunes al tinter i escollint només unes poques, a 
veure si així, podem aconseguir un cert diàleg, més encertat  i una atenció més concisa als 
precs.” 
 
‐ Sobre el contracte del bar de la petanca planteja literalment el següent: 
“ Aviat complirà el contracta del bar de la petanca. 
Les preguntes són:  

‐ Es tenen ja preparades les bases del concurs?  

‐ Per quina data?  

‐ Podrà presentar‐se la mateixa persona que ara esta contractada? 

‐ Es farà difusió a través del PIL mitjançant correus i trucades massives per que 
s’assabenti tothom?  

El prec és:  
‐ Demanem ens facin arribar condicions i bases del concurs bar la petanca.” 

 
‐ Respecte a la demanda presentada per una treballadora a la llar d’infants planteja 

literalment el següent: 
“Amb tants d’auxiliars i tècnics, que hi ha per l’àmbit de l’educació”,  que passa amb la Llar 
d’infants, que es veu que no s’escolten les reclamacions i, fins i tot, una treballadora a tingut 
finalment que demandar a l’Ajuntament a instàncies superiors, per unes condicions de treball 
imposades, no negociades ni compensades...? (Judici 20 de febrer)” 
 
- Respecte a la constitució del consell escolar diu literalment el següent: 
A  l’acta del Ple ordinari anterior diu textualment que: “és cert que a principi de  legislatura es 
volia fer ja el CE, però en aquell moment no va haver‐hi la voluntat de tots els centres, i diu que 
ara no pot dir si es farà o no i que en tot cas mai a Maçanet s’ha fet”  
 
El moment ha arribat  i  ja pot començar, doncs  ja se  li va reclamar via registre amb data: 18 
Dec.2013, núm: 4015.  
....   
Es veu que a la comunitat educativa, surten focs per tot arreu.   
Senyor regidor d’estudis, vostè té un  incendi, on hauria de posar mans a  l’obra  i dedicar‐s’hi, 
per  raons ORGANITZATIVES, a observar, sentir, veure, escoltar  i estudiar  les necessitats de  la 
seva pròpia àrea per controlar i dinamitzar la situació i, no prendre els precs dels conciutadans 
“por el pito del sereno”. 
 
El Sr. Alcalde creu que el Sr. Ortiz quan qualifica de dèspota a un regidor, essent a 
més veí de Sils, no hauria d’utilitzar aquest llenguatge. Respecte al tema de l’aigua de 
Residencial Park, diu que tots sabem des de fa molts anys que l’aigua dels pous 
d’aquella zona conté ferro i manganès i explica que l’ Ajuntament ha estat a sobre 
d’aquests fets portant a terme les actuacions que la normativa que regula aquesta 
matèria preveu com es va explicar i fer públic el passat estiu. 
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El Sr. Valentí diu que vol explicar els moviments que hi ha hagut amb el tema de la 
mitja jornada a la llar d’infants, i manifesta que ja a l’inici del curs 2012-2013, 
concretament el 28 de setembre del 2012, hi va haver un escrit d’una persona sobre la 
possibilitat de què es fes mitja jornada, es varen reunir i es va dir que per una sola 
persona no calia; posteriorment el 5 de setembre de 2013 hi va haver un nou 
moviment i es va fer una reunió amb els pares demanant-se qui hi estava interessat i 
la gent en general els hi va semblar bé; posteriorment es va fer una nova reunió en 
què es va plantejar introduir, a les ordenances que havien d’anar al proper Ple per 
entrar en vigor el curs 2014-2015, la mitja jornada i així es va fer i es va aprovar. 
Posteriorment es va dir que es recollirien signatures, i així es va fer, i es va presentar 
un escrit a l’ajuntament dient que s’apliqués al curs 2013-2014 o sinó al curs 2014-
2015; l’ajuntament va respondre que a mig curs no era bo fer canvis organitzatius ja 
que a més podia afectar al personal; creu que a l’ajuntament no només li ha de 
preocupar la mitja jornada sinó també el funcionament pedagògic del centre i per això 
creu que no és bo anar acceptant cada 15 dies peticions sobre la marxa. Diu també 
que no és cert que es cobri matrícula a la llar d’infants. Respecte a la demanda 
presentada per una educadora diu que el tema de personal referent a la discussió 
sobre quina és la jornada laboral és una discrepància que hi ha i l’assessorament 
laboral que té l’ajuntament ha informat que la jornada que correspon és la de 40 hores. 
 
El Sr. Alcalde explica respecte a la demanda presentada per l’anterior tècnic de 
l’escola d’adults, que aquest no ha estat d’acord amb l’acomiadament que es va fer i 
en aquests casos qui ha de dirimir les diferències és el jutjat; explica també que 
l’afectat Sr. Caballero és el successor dels anteriors tècnics que varen haver-hi com 
era el Sr. Colomer, el Sr. Quer, etc. Respecte al polígon Torderola explica que no hi ha 
hagut cap canvi urbanístic. Pel que fa al bar de la petanca diu que quan hi hagi alguna 
novetat s’informarà i que quan el bar quedi lliure s’iniciarà un concurs per fer un nou 
arrendament. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que els pressupostos estan a la web i diu que tal i com 
estan es poden consultar perfectament.  
 
El Sr. José Martínez diu respecte al comentari del Sr. Alcalde en quan una persona de 
Sils pugui opinar que no creu que els de Maçanet siguin més llestos que els de Sils i 
que tothom pot opinar. Respecte a la llar d’infants considera que el problema s’està 
enquistant i creu que es podria treballar millor. 
 
 
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 
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