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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  394/15 
Caràcter : ordinària 
Data :  5 d’octubre de 2015 
Horari: de 21:05 a 23:10 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
  
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Josep Maria Ciurana Planas 
Raquel Reyner Barraca 
Natalia Figueras Pagés 
Carles Vallribera Martí 
José Maria Martínez Regaño 
Juan José Martínez González 
Xavier Xarbau i Adrobau 
Montserrat Vergés Vall-llovera 
Narcís Vilella i Munjé 
Marta de Egea i Hinojosa 
Adrià Ortiz Jurado 
 
Ha excusat la seva assistència: 
Fernando Maqueda Ramos 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 

Interventor: Francisco Lucio Pérez 

Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 3 d’agost de 2015 i aprovació de 

l’acta de la sessió extraordinària de data 1 de setembre de 2015.  
2. Aprovació del Compte General de l’any 2014 
3. Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a 

la Mediterrània.  
4. Aprovació de la sol.licitud per acollir-se al règim especial de reintegrament del 

saldo deutor resultat de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’ 
Estat de l’any 2013 previst a la disposició addicional desena del RD-Llei 17/2014. 

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

6. 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 3 d’agost de 2015 i 

aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 1 de setembre de 2015.  
 
El Sr. Alcalde diu que en aquest punt es sotmet a aprovació les actes del Ple referides.  
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El Sr. Xarbau vol fer constar que a la pàgina 12 en la seva intervenció on diu “creu que 
la única eina per proposar coses és presentar coses davant del Ple i que aquests es 
pronunciïn”, el que ell va dir és que per ser positius i fer oposició constructiva l’ única 
eina que tenen és presentar mocions i que siguin debatudes i acceptades pels 
companys regidors 
 
El Sr. Xarbau així mateix manifesta que a la pàgina 14 en l’antepenúltim paràgraf on 
diu “El Sr. Ciurana diu també que se n’ha cuidat ell perquè no hi hagi conflicte 
d’interessos per part de la regidora que s’ha d’abstenir en aquest tema”, vol fer constar 
que aquest argument de conflicte d’interessos no va sortir en aquell moment sinó més 
endavant i el que es va dir era que el Sr. Ciurana era proactiu en aquest tema no és de 
la seva cartera. 
 
La Sra. Vergés vol fer constar que a la pàgina 9, en el penúltim paràgraf, on diu “pel 
que respecta al funcionament de l’ Ajuntament no hi ha regulació” ella va dir “pel que 
respecta al funcionament del Ple no hi ha regulació”. 
 
La Sra. Vergés també vol fer constar que a la pàgina 10, quan es diu que “El Sr. Ortiz 
demana que expliquin les diferències entre el Consell de Govern i la Junta de Govern”, 
ella també va dir si es podia cobrar per assistir a sessions del Consell de Govern i el 
Secretari va respondre que sí i va preguntar si els regidors que assistien a la Junta de 
Govern sense ser membres també cobraven, al que se li va també contestar que sí 
però que això canviarà amb l’entrada en vigor del nou ROM. 
 
Finalment, es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 3 
d’agost de 2015 i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 1 de setembre 
de 2015, les quals són aprovades per unanimitat. 
 
 
2. Aprovació del Compte General de l’any 2014 
 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Fets 
 

1. La Intervenció municipal, d’acord amb l’article 208 i següents de la Refosa de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, ha format el Compte General d’aquesta Corporació, corresponent a l’exercici de 
2014. 

2. La Comissió Especial de Comptes, reunida el 7 de Juliol de 2014 va examinar la 
documentació i la va informar favorablement per a la seva publicació i exposició pública 
del Compte General 2014. 

3. El 13 de Juliol de 2015 es va publicar el corresponent edicte en el BOP de Girona 
número 133 i durant el període d’exposició pública i 8 dies més no s’ha presentat cap 
escrit que es refereixi al Compte General. 

4. El 22/09/2015 la Comissió Especial de Comptes ha estat convocada novament per a 
dictamen de la present proposta. 

 

Fonaments de dret 
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1. Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la Refosa de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

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

ACORD: 

1. Aprovar el Compte General de l’exercici 2014 . 
2. Trametre totes les dades i documents preceptius a la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya.” 
 
El Sr. Ortiz manifesta que votarà que no pels motius que ja va exposar anteriorment en 
la Comissió. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord mes amunt transcrita dóna el resultat següent: 
 
- SET vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vallribera, el Sr. José Mª Martínez, la Sra. 

Figueras, el Sr. Ciurana, la Sra. Reyner, el Sr. Joan Josep Martínez. 
- UN vot en contra, del Sr. Ortiz 
- QUATRE abstencions, del Sr. Xarbau, el Sr. Vilella, la Sra. Vergés i la Sra. De 

Egea. 
 

Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord 
 
 
 
3. Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes 

armats a la Mediterrània.  
 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS 
CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA 
 
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi 
que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes 
internacionals.    
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània 
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals 
almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o 
mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï 
augmentant els propers dos mesos.      
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals 
que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al 
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a 
instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions 
en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població   
arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport 
dels municipis catalans.  
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Davant de la situació actual i,  
 Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 

determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 
 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas 

de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 
 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 

1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut 
de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 

 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació 
d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 

 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.  

 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i 
només 28 places d'acollida. 

 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb 
un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin 
resposta a la situació dels refugiats. 

 
 
Per tot això, des de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, es proposa l'adopció dels acords 
següents: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 

1. Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida 
i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les 
administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

2. Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar 
la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

3. Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones 
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

4. Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

- Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya 
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne 
el desplegament. 

- Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del 
suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

- Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
- Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les 

persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda 
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals 
(o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei 
a les persones sol·licitants d'asil. 
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Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 
persones sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació 
transformadora.  
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.  
 
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de 
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació 
de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:  
 

- Assistència en les rutes de fugida 
- Suport als municipis de la ruta 
- Planificació i gestió de l’acollida  
- Acollida a Catalunya  

 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, 
a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una 
veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
 
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de 
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol. “ 
 
El Sr. Xarbau pregunta què es pensa fer amb el tema del pagament dels 10 cèntims 
per habitant que es va acordar que s’inclouria.  
 
El Sr. José Mª Martínez diu que el pagament dels 10 cèntims per habitant ja es va 
aprovar per acord de la Junta de Govern. 
 
El Sr. Xarbau diu que seria bo que en el Ple també s’aprovi. 
 
El Sr. Alcalde diu que se’n donarà compte en el proper Ple. 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit més amunt, el 
qual és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 
4. Aprovació de la sol.licitud per acollir-se al règim especial de reintegrament 

del saldo deutor resultat de la liquidació definitiva de la participació en els 
tributs de l’ Estat de l’any 2013 previst a la disposició addicional desena del 
RD-Llei 17/2014. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Fets. 
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L’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha rebut comunicació de la liquidació definitiva, de l’any 
2013, de la seva participació en els tributs de l’Estat. El resultat és que la participació finalment 
aprovada a favor del nostre municipi ha estat inferior als lliuraments a compte pagats per 
l’Estat. Per tant, resulta una obligació a càrrec del municipi de retornar a l’Estat espanyol 
l’excés rebut. 
 
L’article 72 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre,  de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2015, preveu que el reintegrament d’aquests saldos es realitzi per compensació amb 
retencions trimestrals equivalents al 25% d’una mensualitat dels lliuraments a compte de la 
participació en els tributs de l’Estat.  
 
Això no obstant, la Disposició addicional desena del Reial Decret-llei 17/2014, de 26 de 
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i 
altres de caràcter econòmic,  preveu una excepció al model general per la qual els ens locals 
poden sol·licitar un fraccionament a deu anys del reintegrament del saldo deutor de la 
participació de 2013. 
 
Per  tal de poder acollir-se a aquest règim especial l’entitat local ha de complir amb els 
següents requisits: 
 
1. Aprovació de la sol·licitud pel Ple de la Corporació. 
2. Haver presentat la liquidació del pressupost de l’exercici anterior de totes les entitats 

integrants de la Corporació. 
3. Previsió de que el 31 de desembre es complirà amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 

amb el límit de deute públic. 
4. Tenir, d’acord amb les dades publicades al mes d’octubre, un termini de pagament a 

proveïdors que no superi en 30 dies el màxim establert a la normativa de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 

 
L’aplicació del règim especial suposa que el reintegrament del saldo deutor en la PMTE de 
2013 s’efectuaria mitjançant 120 retencions en les aportacions mensuals entre els mesos de 
gener de 2016 i desembre de 2025. 
 
Ni el reintegrament ordinari pel mètode  establert a la Llei 36/2014 ni el règim especial previst al  
Reial Decret-llei 17/2014 preveuen la meritació d’interessos de demora. 
 
El règim especial de reintegrament, a judici de la Intervenció municipal és més avantatjós per 
l’Ajuntament, per la menor incidència a curt termini sobre els ingressos corrents. A més la 
Intervenció ha emès informe del qual es desprèn que l’Ajuntament compleix els requisits exigits 
som són : 
 
- Que a 31 de desembre es previsible que es compliran l’objectiu d’estabilitat i el límit del 

deute públic. 
- Que el període mig de pagament a proveïdors no supera en 30 dies el màxim establert a la 

normativa de lluita contra la morositat en les operacions comercials 
 
Fonaments de dret. 
 
Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013. 
 
Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015. 
 
Reial Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les 
comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. 
 
En conseqüència es proposa al Ple municipal l’adopció del següent 
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ACORD 
 
Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’aplicació del règim especial 
previst a la disposició addicional desena del Reial Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de 
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de 
caràcter econòmic, fraccionant en un període de deu anys el reintegrament  del saldo deutor 
resultant de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat de l’any 2013.” 
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
En aquest moment, essent les 21 hores i 30 minuts, abandona la sessió el Sr. 
Interventor amb l’autorització de l’ Alcaldia. 
 
 
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 aprovades per l’Alcaldia des de l’última cesio 
ordinària del Ple. 
 
 
Assumptes d’urgència: 
 
El Sr. Alcalde proposa incloure a l’ordre del dia d’aquest Ple, com a assumpte 
d’urgència, la moció que transcrita literalment diu el següent: 
 
“ MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA 
CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER 
L’ORGANITZACIÓ DEL 9N 
 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la historia,  els catalans i les catalanes 
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. 
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes varem 
acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La 
resposta de I'Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de I'Estat, va ser querellar-se 
contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i 
Relacions lnstitucionals Joana Ortega i la consellera d'Ensenyament Irene Rigau. 
 
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han 
rebut la imputació del TSJC per l'organització del 9N i han estat citats a declarar durant el 
proper mes d'octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75é 
aniversari de  l’afusellament  del president Companys).  Se’ls  acusa de quatre delictes: 
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i 
malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó. 
 
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, 
sense precedents a !'Europa del segle XXI. 
 
Per tot el que s’exposa, els grups municipals de Convergencia Democràtica de Catalunya 
proposen al Ple l’adopció dels següents: 
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ACORDS 

 
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la 
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur 
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
 
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos 
democràtics. 
 
3.- Refermar el comprimís de l’ Ajuntament de maçanet de la Selva amb el dret democràtic del 
poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
4. Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la 
Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si n'hi ha), al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-Ia públic a través deis mitjans públics 
municipals.” 
 
Seguidament es vota la urgència d’incloure el debat i votació de l’anterior moció en 
aquest Ple la qual és aprovada per unanimitat. 
 
A continuació, es passa a debatre la moció. 
 
El Sr. Xarbau diu que està d’acord amb el contingut de la mateixa. 
 
El Sr. Ortiz dóna lectura de la manifestació següent: 
 
“ El senyor Mas afirma que no va desobeir, que va fer una “rebel·lió democràtica”. 
Curiosament són les mateixes paraules que van utilitzar els manifestants de “Rodea el 
Parlament” el 15 de juny de 2011.  
 
Aquell dia es va produir una concentració pacífica i democràtica perquè el Govern de 
CiU aprovava el pressupostos més antisocials de la historia de la Democràcia. La 
ciutadania va rebutjar aquestes mesures en forma de protesta, exercien el seu dret. 
 
Doncs el senyor Mas no va dubtar en fer un us partidista de les institucions i juntament 
amb Manos Limpias (sindicat ultradreta) va demanar a la Fiscalia pena de presó pels 
manifestants, pena de presó per exercir el seu dret de manifestació.  
 
No entenem doncs que ara vinguí amb el discurs de víctima. Sí estem d’acord en que 
no s’han d’utilitzar les institucions de manera partidista, però ni a Madrid ni a 
Barcelona. No podem donar suport a un President en funcions que no té credibilitat. “ 
 
Tot seguit es sotmet a votació la proposta de moció més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
 
- ONZE vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vallribera, el Sr. José Mª Martínez, la Sra. 

Figueras, el Sr. Ciurana, la Sra. Reyner, el Sr. Joan Josep Martínez, el Sr. Xarbau, 
el Sr. Vilella, la Sra. Vergés i la Sra. De Egea. 

- UNA abstenció, del Sr. Ortiz 
 

Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta de moció 
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El Sr. Alcalde abans d’entrar a l’últim punt de l’ordre del dia relatiu al control de l’acció 
de govern i precs i preguntes, vol fer constar en acta la felicitació a la regidora Natàlia 
Figueras per la seva elecció com a Diputada al Parlament, essent la primera dona de 
Maçanet que ocupa un lloc a l’esmentat òrgan. 
 
6. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
El Sr. Xarbau planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Pregunta com està el tema del Consell Escolar, ja que la moció que es va aprovar 

deia que es faria abans d’acabar l’any. 
- Diu que ha vist vàries instàncies sobre les condicions en què està l’Institut i havent 

visitat l’edifici ha vist que s’estan fent obres, i pregunta com és que no s’han fet en 
el període de vacances, quan valen i com ha anat. 

- Pregunta com està el tema dels accessos de l’escola nova i de Bellavista. 
- Diu que consta que existeix un terreny de l’Ajuntament que estaria a punt de fer 

l’institut si l’ajuntament el cedeix a Ensenyament. 
- Pregunta quin procediment s’ha seguit per fer les obres que s’han portat a terme al 

cementiri. 
- Diu que ha vist una instància per recuperar un sòl contaminat a la zona de servei 

de l’autopista i pregunta qui porta el tema. 
- Diu que ha vist que s’ha iniciat un procediment de reducció d’horari respecte al bar 

La Ola i pregunta com està el tema. 
- Pregunta quan es preveu modificar les ordenances fiscals. 
- Diu que ha vist vàries instàncies sobre l’estat de la urbanització Maçanet 

Residencial Park i pregunta si hi ha algun pla d’actuació en aquest sentit. 
- Pregunta quan es dirà alguna cosa sobre la seva sol.licitud de disposar d’una sala 

de reunions d’acord amb la normativa vigent. 
 
El Sr. Ortiz planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents 
 
- El Sr. Ortiz pregunta quin és el procediment seguit per les obres que s’han fet 

recentment en el cementiri. 
- Diu que el febrer del 2014 es va aprovar una moció per l’equip de govern per 

adoptar mesures en matèria de desnonaments i pregunta què s’ha fet. 
- Pregunta perquè s’han fet obres a la pista que hi ha al costat del cementiri vell. 
- Diu que ha vist que el vial de domini públic que travessa Can Garriga s’ha tallat i 

pregunta perquè no es pot passar. 
- Pregunta perquè no s’actua en el manteniment de les urbanitzacions. 
 
El Sr. Alcalde diu que els accessos a la Bellavista és un tema que ve de lluny i que 
l’accés tradicional segueix operatiu, cosa que no seria així si s’hagués fet cas als 
promotors; diu també que els accessos definitius s’han de fer i qui els ha d’executar 
són els promotors del sector. Respecte als terrenys destinats per l’Institut diu que són 
dins el sector SUD r-1, que a ell no li agrada que sigui allà i així ho va fer constar en 
actes anteriors, però l’equip de govern anterior ho va aprovar i són situats a allà; 
últimament li ha arribat alguna notícia per part d’ensenyament que potser l’institut no el 
faran a allà però no sembla que tinguin presa una decisió definitiva. Pel què fa a les 
obres que s’han fet recentment al cementiri explica que a l’expedient hi consta la 
proposició de l’empresa a qui se li ha adjudicat, i no en consta cap més a l’expedient ni 
tampoc al registre d’entrada. En quan al sòl contaminat a l’àrea de servei de l’AP-7 diu 
que ja ha passat una vegada i és un tema que cal arranjar-ho per part de l’empresa. 
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Respecte al Bar La Ola és conegut per tots que ocasionava molèsties a les hores 
nocturnes i explica les queixes que es rebien dels veïns 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que en principi no es vol modificar les ordenances 
fiscals, i diu també que a meitat de novembre es vol treballar amb els pressupostos del 
2016. 
 
El Sr. Alcalde diu, respecte al tema de la sala de reunions pels regidors de l’oposició, 
que es té previst buidar el despatx que ara és ocupat per arxivadors. Respecte a la 
pista situada al costat del cementiri vell diu que es volen fer dues pistes una per futbito 
i basquet, i que s’ha volgut guanyar espai i s’ha hagut de reparar unes esquerdes 
importants. En quan al vial de Can Garriga explica que a l’obrir el nou vial que s’ha 
acabat recentment, s’ha tancat al trànsit de vehicles el vell, i que ara cal iniciar els 
tràmits per desafectar aquest camí i el de l’ Esparra. 
 
La Sra. Figueras diu que és cert que es va dir que es crearia la Comissió pel tema del 
Consell Escolar i espera que aviat es pugui engegar la qüestió. Pel què fa a l’ Institut 
diu que les condicions que està actualment no són les més adient i com ajuntament 
han d’estar sobre el tema, i s’ha volgut fer millores i per això es varen mirar 
pressupostos i després va calgué la conformitat del tècnic d’ensenyament, tot això va 
fer que entre una cosa i l’altre es retardés l’actuació però ara està molt endavant i es 
podrà funcionar amb millors condicions, també diu que està pendent una reunió amb el 
Delegat d’ensenyament per aquest tema i d’altres que afecten a la resta 
d’instal.lacions educatives. Respecte als temes d’esports diu que una de les coses 
positives de Maçanet és precisament l’ esport i que es va obtenir una subvenció per la 
pista de tenis i per la pista del costat del cementiri que no era en bon estat, i considera 
que arranjar aquesta pista és bo ja que no hi ha gaires espais per l’esport fora de les 
instal.lacions pròpiament esportives (pavelló, camp de futbol, etc.). 
 
El Sr. José María Martínez respecte al tema dels desnonaments diu que en el temps 
que porta que s’ha parlat amb l’entitat financera i de moment s’ha aturat. 
 
El Sr. Ciurana explica, sobre el manteniment a les urbanitzacions, que s’ha fet una 
reunió amb l’associació de propietaris per tal de col.laborar, i que és cert que hi ha 
molta feina a fer, i que s’ha anat fent coses; diu també que ara el que vol és reforçar 
els mitjans per tal de detectar els problemes més urgents; també manifesta que pel 
treball de la brigada caldria un magatzem més gran per tal d’evitar viatges amunt i 
avall. Explica també que en el tema del manteniment de les urbanitzacions hi ha 
algunes qüestions que haurien de fer els propietaris i no l’ajuntament i també que cal 
tenir en compte que els mitjans existents són els que són. 
 
El Sr. Xarbau diu que hi ha una colla de qüestions que no s’han contestat, i demana al 
Sr. Ciurana dates per un pla d’acció per tal que els veïns sàpiguen què es farà i quan, 
també diu que cal desbloquejar el sector Sud r-1, i respecte a l’institut pregunta si es té 
una idea d’on posar els equipaments i si es volgués reubicar on es proposa situar-lo. 
 
 
La Sra Figueras diu que l’institut actual és de les instal.lacions educatives en més mal 
estat i l’ajuntament està col.laborant juntament amb l’AMPA i l’equip directiu per fer 
millores; d’altra banda, explica que tenen una reunió pendent amb ensenyament per 
coordinar el tema. 
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El Sr. Xarbau, respecte les obres que s’han fet recentment en el cementiri nou, 
pregunta quin és el procediment habitual que es segueix i com s’ha fet. Pregunta 
també si s’està estudiant com han dit de posar una brigada subvencionada pel 
manteniment de les urbanitzacions. 
 
El Sr. Alcalde explica que per fer les obres que s’han fet en el cementiri nou es va 
redactar una memòria valorada que contemplés les actuacions de millora que es 
volien, es va demanar pressupost i es va adjudicar, i considera que aquestes obres 
eren molt necessàries. Respecte als accessos a Bellavista i al Sud r-1 diu que 
l’Ajuntament va signar un conveni sobre aquest tema amb el promotor i que no s’està 
complint. 
 
El Sr. Ortiz diu que ell el que creu és que calien tres pressupostos per fer les obres 
que s’han realitzat en el cementiri. Respecte al vial de Marata pregunta perquè essent 
públic encara es diu que no es manté. Pregunta què es fa amb el tema del cens 
d’habitatges buits i el lloguer social. 
 
El Sr. Alcalde diu que el camí cap a Marata a millorat amb el nou vial i que s’ha 
arranjat el pont existent, i que per tant el vial vell ja no es fa manteniment ja que no és 
obert a vehicles. 
 
El Sr. Ciurana diu que el pla d’actuació en el tema del manteniment és el diu a dia que 
es va fent i que és continu, i que ja va comentar que si es pot crear una brigada amb 
un pla d’ocupació s’intentarà, igual que s’intenta demanar totes les subvencions 
possibles, i opina que amb el què tenim deu n’hi do del què s’ha fet.  
 
El Sr. Xarbau diu que aquest equip de govern és continuista i el fet de què prorroguin 
les ordenances ho denota. També diu al Sr. Ciurana que creu que un pla de treball 
s’hauria de fer. Pel què fa al Sud r-1 és una qüestió de voluntat. En quan a les obres 
en el cementiri diu que el què volen és saber quan s’ha fet. Respecte a les obres a 
l’institut pregunta si el que la Sra. Figueras ha dit que estaven pendents de permisos 
per part d’ensenyament. 
 
La Sra. Figueras contesta que només queden uns detalls per acabar el que es va 
iniciar. 
 
El Sr. Alcalde diu que el tema de les obres al cementiri ja s’ha contestat clarament el 
procés que s’ha fet. Respecte al tema del Sud r-1 contesta que preguntin al Secretari 
la situació de com està i de com ha anat si és que no el creuen a ell. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent l’hora 
indicada en 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 


