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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  372/14 
Caràcter : extraordinària 
Data :  30 de juny de 2014  
Horari: de 21:00 a 21:50 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 
Xavier Roca Carreras 
José Martínez Herrera 
Soledad Vega González 
 
Han excusat la seva assistència: 
Josep Maria Ciurana Planas 
Adrià Ortiz Jurado 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
1. Ratificar l’acord de la Junta de Govern de data 20 de juny de 2014 referent al 

Casal d’estiu. 
2. Aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits en el pressupost 

municipal vigent, que inclou l’aprovació de l’increment de cost de la instal.lació de 
contenidors soterrats. 

3. Informació sobre el projecte de la Nacional-II, de les al.legacions presentades i de 
les gestions realitzades 

 

Desenvolupament de la sessió. 
 
1. Ratificar l’acord de la Junta de Govern de data 20 de juny de 2014 referent al 

Casal d’estiu. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Ratificar l’ acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juny de 2014, que 
transcrit literalment diu el següent: 
 
“ Atesa la situació econòmica actual que travessen moltes famílies de Maçanet, i vista 
l’execució del pressupost 2013 i 2014, l’Ajuntament vol facilitar l’assistència del màxim 
número de nens al Casal d’Estiu d’enguany. Per aquest motiu el preu públic per 
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aquesta activitat s’ha fixat en una quantia inferior a la de l’any anterior i també inferior 
al cost del servei, quedant la diferència finançada amb càrrec al pressupost municipal. 
Això ha estat possible perquè no existeix al municipi cap altre centre públic o empresa 
privada que faci una activitat similar o equivalent. En tot cas, aquesta iniciativa no 
suposa major despesa pressupostària perquè es finançarà, si escau, amb retenció de 
crèdit de les consignacions ja existents sense incrementar-les. I d’altra banda no es 
perjudiquen els paràmetres legals a què està obligada l’hisenda municipal.  
 
Atès que el nombre d’inscripcions ha estat superior a les previsions, es fa necessari 
contractar un número de monitors superior al previst per complir les ràtios legals. Atès 
que no són llocs de treball de l’estructura de l’Ajuntament és possible formalitzar 
contractes laborals temporals per cobrir aquesta necessitat nova i puntual; això no 
implicarà augment de la massa salarial global de 2014 tenint en compte el seu reduït 
import i al haver-se produït alguna baixa que encara no ha estat coberta.  
 
Per tant, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
 
ACORD 

Primer.- Autoritzar la celebració del Casal d’Estiu amb un nombre d’inscrits entre 200 i 
220 nens, assignant-hi com a personal dedicat al mateix, un director, dotze monitors a 
jornada sencera, dos monitors a mitja jornada i cinc col.laboradors.  

Segon.- Autoritzar amb càrrec al Pressupost 2014 la despesa necessària per cobrir el 
diferencial entre el preu que pagaran els usuaris del Casal d’Estiu i el cost de l’activitat. 
Autoritzar igualment les operacions comptables pertinents per al seu registre fidel 
sense incrementar el límit actual de despesa corrent.  

Tercer-. Ampliar el número de llocs de monitors del Casal d’Estiu, inicialment previst 
en cinc monitors amb jornada sencera i dos monitors a mitja jornada, mitjançant 
contractes laborals temporals per tasca determinada, i amb la retribució prevista per 
les places de monitors.  

Quart.- Donar compte del present acord a la propera sessió del Ple que es celebri per 
la seva ratificació.”” 
 
El Sr. Martínez demana que s’expliqui què suposa aquest acord, la despesa del casal 
d’estiu, el canvi de filosofia amb el preu que aquest any es cobra pel casal respecte a 
anys anteriors, com s’ha fet la contractació del personal i si són monitors titulats. 
 
El Sr. Valentí explica que els monitors han estat contractats amb els requisits legals 
establerts i que tots tenen la titulació necessària, que s’ha agafat la gent necessària 
per cobrir les ràtios establertes pels casal d’estiu i que la contractació s’ha fet per 
concurs públic. El motiu del preu que s’ha posat aquest any és perquè l’any passat es 
va quedar molta gent fora per temes econòmics i el que s’ha pretès aquest any és que 
cap nen quedés exclòs de l’activitat. 
 
El Sr. Vila explica els números del casal d’estiu, tal i com es va demanar a la Comissió 
Informativa, números que ja ha facilitat prèviament als grups polítics. En resum les 
despeses totals pujaran 49.198,71 € (dels quals 27.165,87 € seran de personal, 
5.720,87 € de Seguretat Social i 16.311,97 € d’altres despeses) i els ingressos 8.960 € 
 
El Sr. Martínez pregunta si s’ha previst la concessió de beques. 
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El Sr. Valentí contesta que no està previst donar beques però sí donar ajuts via serveis 
socials. 
 
El Sr. Roca pregunta també el perquè del canvi de direcció que s’ha fet aquest any i 
pregunta quan valia l’any passat. 
 
El Sr. Valentí contesta que 160 €. 
 
El Sr. Roca troba bé que es vulgui donar facilitats però que amb aquests números 
potser valdria la pena repartir aquests recursos en altres coses, com per exemple, la 
llar d’infants, ajuts per llibres, etc. Considera que és millor dirigir aquests ajuts cap a la 
formació i educació i no cap al lleure. 
 
El Sr. Valentí explica que s’han inscrit uns 220 nens, i que gairebé tots són de 
Maçanet. També explica que el dèficit de la llar d’infants ja és actualment molt elevat. 
Respecte al casal diu que el què s’ha volgut és agrupar el màxim de nens possibles. 
 
El Sr. Martínez diu que li hagués agradat que aquesta vocació de servei s’hagués 
aplicat en altres coses, com per exemple l’escola de música o la llar d’infants, o també 
en subvencionar les AMPES. Diu que no s’ha aplicat cap esglaonament en funció de 
les possibilitats i recursos de les famílies; afegeix també que aquest acord és una 
entelèquia sense cap número i sense que hi consti cap informe i, considera que les 
coses s’han de preparar de forma més acurada i no d’aquesta manera i en manca 
d’informació. 
 
El Sr. Alcalde diu que en aquest tema no cal cap modificació de crèdits en el 
Pressupost ja que no se li incrementa la despesa prevista ni tampoc la massa salarial. 
 
Finalment es sotmet la votació la proposta d’acord que s’ha transcrit al començament 
d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Joan Josep Martínez, la Sra. Figueras, la 

Sra. Fernández, el Sr. Trincheria, el Sr. Maqueda, el Sr. Valentí i el Sr. Vila. 
- TRES abstencions, del Sr. Roca, la Sra. Vega i el Sr. José Martínez 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
2. Aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits en el pressupost 

municipal vigent, que inclou l’aprovació de l’increment de cost de la 
instal.lació de contenidors soterrats. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Fets 

 
1. El Ple municipal, a principis de 2014 va aprovar l’ampliació del contracte del Servei de 

Recollida i Transport de Residus Sòlids Urbans, Recollida selectiva de Residus i Gestió de 
la Deixalleria municipal de Maçanet de la Selva, per subministrament i instal·lació de 25 
contenidors soterrats de 3.000 litres cadascun, a l’actual concessionària HERMANOS ALUM 
SL. 
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2. El soterrament dels contenidors abans detallats a la urbanització “El Molí”, al “Camí del Molí” 
i a 2 noves zones de la urbanització “Maçanet Residencia Park” ha suposat que la 
concessionària hagi efectuat obres addicionals per a la correcta instal·lació dels contenidors 
soterrats per import de 13.364,45 euros IVA inclòs. 

3. És oportú i convenient que les dependències de Serveis Socials situades a l’edifici de Can 
Falló disposin d’aire acondicionat. El pressupost d’instal·lació ascendeix a 4.277,55 euros i 
el Pressupost vigent no disposa d’aplicació pressupostària per a aquesta actuació i cal, per 
tant, dotar-lo de crèdit extraordinari que pot ser finançat reduint la consignació de les pròpies 
aplicacions de Serveis Socials. 

4. El regidor d’Hisenda manifesta que el pressupost 2014 es desenvolupa lleugerament millor 
que les previsions inicials i que l’Ajuntament disposa de finançament per a atendre les 
despeses abans referides. 

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

6. L’interventor ha informat favorablement. 

Fonaments de dret 

1. Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la Refosa de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, amb les modificacions introduïdes per normes posteriors 
(llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, les 2 lleis orgàniques que la complementen i llei 
27/2013 de racionalització i sostenibilitat). 

2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

3. Bases d’execució del Pressupost 

ACORD: 

1. Aprovar inicialment expedient núm 4 de modificació del Pressupost 2014, segons detall 
següent. 

 

OR PR ECO IMPORT

12 231 62300  Inversió nova funcionament Serveis Socials 4.277,55

03 163 62300  Inversió nova funcionament Servei Medi Ambient 13.364,45

SUMA INCREMENT DESPESES ………..     17.642,00 €

12 231 21300 REDUCCIÓ DESPESA : Rep. i manteniment maquinària i instal.lacions: Llar Jub 4.277,55

03 172 22699 REDUCCIÓ DESPESA :Diversos Medi Ambient 13.364,45

SUMA FINANÇAMENT………….. 17.642,00 €

FINANÇAMENT 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

 
 

2. Ampliar en 13.364,45 euros, IVA inclòs, el contracte del Servei de Recollida i Transport 
de Residus sólids urbans, recollida selectiva de residus i gestió de la deixalleria 
municipal de Maçanet de la Selva. Restablir l’equilibri econòmic financer del contracte 
mitjançant el pagament de l’import indicat a càrrec del Pressupost 2014. 

3. Requerir a la mercantil Hermanos Alum SL el 5% de l’import ampliat en concepte de 
garantía definitiva. 

4. Exposar l’expedient al públic durant 15 dies hàbils, mitjançant la inserció d’Edicte en el 
BOP Girona i en el tauler municipal d’anuncis. Durant el termini d’exposició els 
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interessats podran presentar reclamacions. Si no se’n presenta cap, el present acord es 
considerarà definitiu.” 

 
 
El Sr. Alcalde explica les modificacions proposades que consisteixen en la previsió de 
la instal.lació d’aire condicionat a l’edifici de Can Falló i en la despesa derivada 
d’instal.lació de contenidors soterrats, i diu també que aquestes despeses noves es 
finançaran amb transferències d’altres partides de manera que no s’incrementa el 
pressupost. 
 
El Sr. José Martínez diu que el tema dels contenidors soterrats ja es va aprovar en una 
modificació anterior i que caldria preveure millor les despeses necessàries ja que 
aquesta modificació aprova que no es va preveure correctament. 
 
El Sr. Roca diu que no està d’acord amb la proposta, i que les inversions haurien 
d’estar més ben treballades i considera que una factura amb aquest increment no està 
justificada. 
 
El Sr. Alcalde recorda al Sr. José Martínez les desviacions en les obres que es varen 
fer en el govern anterior i que ell coneix bé, i explica que en obres en zona urbana com 
són aquestes d’instal.lació de contenidors soterrats, surten serveis afectats que eren 
difícils preveure. 
 
El Sr. Roca diu que el preu hauria de ser tancat. 
 
El Sr. Alcalde diu que això és difícil quan es treballen en zones que no se sap ben bé 
què hi ha a sota. 
 
El Sr. Roca diu que hi hauria d’haver-hi una partida d’imprevistos per preveure 
aquestes contingències. 
 
Finalment es sotmet la votació la proposta d’acord que s’ha transcrit al començament 
d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Joan Josep Martínez, la Sra. Figueras, la 

Sra. Fernández, el Sr. Trincheria, el Sr. Maqueda, el Sr. Valentí i el Sr. Vila. 
- UNA abstenció, del Sr. José Martínez- 
- DOS vots en contra, del Sr. Roca i la Sra. Vega. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
3. Informació sobre el projecte de la Nacional-II, de les al.legacions presentades 

i de les gestions realitzades 
 
El Sr. Alcalde explica que per part del Ministerio de Fomento es va trametre el projecte 
de la Nacional II i que aquest és un tema que preocupa, en particular a la zona dels 
enllaços a la zona de Cartellà Vell. Explica la proposta del Ministeri i les propostes 
fetes per l’ajuntament en els escrits d’al.legacions que s’han presentat i en les visites 
que han fet a la Demarcació de Carreteres de l’ Estat a Catalunya. 
 
La Sra. Vega pregunta si s’ha incorporat a les al.legacions el tema dels passos de 
vianants. 
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El Sr. Trincheria diu que el tema està en el pressupost que es preveu i que si es 
compara amb el projecte que s’havia enviat temps enrere puja uns dos-cents milions 
d’euros menys, amb la qual cosa tal i com els han manifestat en les visites efectuades 
no hi ha marge per incloure més del que ja es preveu; explica que ara hi ha previst un 
distribuïdor a la zona de Cartellà que és polèmic i per aquest motiu en el seu dia es va 
demanar un informe a l’ acadèmia Sant Jordi per tal de donar suport a l’oposició de 
l’ajuntament a la proposta inicial del Ministeri. Explica també que el Ministeri al.lega un 
tema de distància amb les connexions que es preveuen per defensar la seva postura, 
però que l’ajuntament considera que ha acreditat que amb les distancies existents és 
possible una alternativa millor; diu que en definitiva el que està defensant l’ajuntament 
és la mínima afecció possible en el territori. Finalment diu també que, quan el projecte 
tenia un pressupost superior anys enrere, les solucions que es presentaven eren 
bones, però ara creuen que el projecte actual caldria que es millorés el que s’hi 
preveu. 
 
Seguidament els regidors debaten el tema dels enllaços i les connexions previstos, 
incidint en la necessitat de millorar la proposta del Ministeri que es reflecteix en el 
projecte actual. 
 
 
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 


