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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  382/15 
Caràcter : extraordinària 
Data :  25 de febrer de 2015  
Horari: de 21:00 a 23:05 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Josep Lluís Valentí Mompart 
Juan José Martínez González 
Natàlia Figueras Pagés 
Pere Vila Ramos 
Maria del Carmen Fernandez Anello 
Antoni Trincheria Boix 
Fernando Maqueda Ramos 
Josep Maria Ciurana Planas 
Soledad Vega González 
Xavier Roca Carreras 
José Martínez Herrera 
Adrian Ortiz Jurado 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Interventor: Francisco Lucio Pérez 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per l’exercici 2015. 
2. Aprovació de diverses operacions de tancament de l’exercici pressupostari 2014. 
3. Aprovació definitiva del document tècnic titulat “Diagnosi del Medi natural de 

Maçanet de la Selva”. 
4. Aprovar la ratificació d’un recurs de reposició presentat davant el Ministeri de 

Foment contra l’aprovació definitiva del projecte de traçat de l’ autovia A2.  
 
Desenvolupament de la sessió. 
 
1. Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per l’exercici 2015. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Fets 
 
1. L'alcalde presenta al Ple municipal el Projecte del Pressupost General per a l'any 2015, 

amb ingressos estimats d’acord amb la previsió de liquidació del Pressupost municipal per 
a 2014. 

2. Els estats de despeses doten les consignacions necessàries per al funcionament de 
l'administració municipal, incloses les relatives a interessos i amortització del deute. 

3. Pel que fa a les retribucions dels empleats municipals, cal destacar que es manté la 
limitació legal d’acordar increments retributius que globalment suposin un increment de la 



 2

massa salarial. No obstant això, és possible legalment, d’acord amb els apartats 1 i 2 de 
l’article 16 i article 19 de l’EBEP i financerament, per la situació de la hisenda municipal,   
iniciar un procés de promoció professional, que, sense creació de cap nou lloc, exigirà que 
l’alcalde aprovi les adaptacions formals de la Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla 
orgànica, sense ultrapassar el límit de la consignació del capítol 1. 

4. La Comissió Informativa General ha dictaminat la proposta. 

5. El 16/02/2015, la Intervenció municipal ha emès informe favorable. 
 
Fonaments de dret 

En general, l’article 135 de la CE, reformat el 27 de setembre de 2011 (BOE 233 de la mateixa 
data), persegueix garantir el principi d’estabilitat pressupostària i vincula totes les 
Administracions Públiques per tal de reforçar el compromís de l’Estat Espanyol amb la Unió 
Europea. 

Les entitats locals han de presentar equilibri pressupostari i les consignacions destinades a 
interessos i amortització de capital s’han d’entendre sempre inclosos a l’estat de despeses del 
Pressupost amb prioritat absoluta. Aquesta prioritat absoluta inclou també la prelació del 
pagament davant qualsevol altre despesa. 

En tot cas, el volum de deute públic del conjunt de les Administracions Públiques en relació 
amb el producte interior brut de l’Estat no podrà superar el valor de referència establert en el 
Tractat de Funcionament de la Unió Europea.  

En compliment d’aquest mandat constitucional, han estat dictades les lleis estatals següents: 

 Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril. d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera  

 Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre 

 Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control de deute comercial en el sector públic 

 Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de la Administració 
Local. 

Les normes s’afegeixen, com a fonaments directes, a les següents:  

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (TRHL) 
 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 

Estructura pressupostària: HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Ordre EHA 
3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals. 

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. 

Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
 
En conseqüència, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
1. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l'exercici 2015 segons documentació que 

figura a l’expedient, que ha estat lliurat als regidors municipals i que es resumeix a l’estat 
següent: 
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CAPÍTOL I Impostos directes 4.260.987,55

CAPÍTOL II Impostos Indirectes 118.762,19

CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 1.369.584,81

CAPÍTOL IV Transferències corrents 1.430.689,32

CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 7.432,18

CAPÍTOL VI Alienació d'Inversions Reals 0,00

CAPÍTOL VII Transferències de capital 163.002,00

CAPÍTOL VIII Actius f inancers (variació) 215.000,00

CAPÍTOL IX Passius f inancers (variació) 0,00

TOTAL INGRESSOS 7.565.458,06 €

CAPÍTOL I Despeses de Personal 2.052.200,00

CAPÍTOL II Despeses corrents en bens i serveis 3.906.779,42

CAPÍTOL III Despeses f inanceres 50.000,00

CAPÍTOL IV Transferències corrents 107.470,00

CAPÍTOL V Fons de Contingència 280.463,38

CAPÍTOL VI Inversions Reals 199.138,34

CAPÍTOL VII Transferències de capital 0,00

CAPÍTOL VIII Actius f inancers (variació) 215.000,00

CAPÍTOL IX Passius f inancers (variació) 754.406,92

TOTAL DESPESES 7.565.458,06 €

DESPESES

INGRESSOS

Classificació econòmica: Resum per CAPÍTOLS

 
 

El Pressupost general inclou també, entre d’altres documents, les Bases d’Execució del 
Pressupost,  la Plantilla Orgànica i els quadres retributius del personal municipal. La 
Plantilla Orgànica estableix la distribució i la relació detallada del personal segons els 
cossos, escales, subescales, classes i categories amb indicació dels grups de titulació, de 
les places en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual. 

L’aprovació per a 2015 de la Plantilla Orgànica i de la seva documentació complementària 
suposa l’autorització per part del Ple per iniciar el procés de promoció professional, d’acord 
amb els apartats 1 i 2 de l’article 16 de l’EBEP que, sense creació de cap nou lloc, exigirà 
que l’alcalde desenvolupi el procés sense ultrapassar el límit de la consignació del capítol 
1. L’esmentat procés de promoció professional es concreta per a 2015 en les actuacions i 
proves necessàries per a cobrir : 

a) dos llocs del grup de titulació C1, per qualsevol empleat municipal que disposi de la 
titulació, aptituds i capacitat necessàries, que haurà d’acreditar objectivament per 
concurs. Aquests nous llocs es creen amb amortització del lloc d’origen de 
l’empleat que finalment promocioni. 

b) dos llocs del grup de titulació A2, per qualsevol empleat municipal que disposi de la 
titulació, aptituds i capacitat necessàries, que haurà d’acreditar objectivament per 
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concurs. Aquests nous llocs es creen amb amortització del lloc d’origen de 
l’empleat que finalment promocioni. 

 
2. Condicionar l’execució de la despesa pressupostària a l’efectiva disponibilitat del 

finançament previst en Pressupost que s’aprova. L’execució de la despesa exigirà la 
màxima prudència i podran realitzar-se les retencions de crèdit necessàries per a 
assegurar l’efectiu anivellament pressupostari en tot moment. Caldrà també fer un control 
periòdic de la variació de caixa. 

3. Autoritzar l’ampliació automàtica de consignació de qualsevol aplicació pressupostària 
sobre la base de la recaptació de recursos expressament destinats, o per compromisos 
ferms d'aportació pel seu finançament directe. La modificació de finançament dels 
programes d’inversió aprovats seran decisió de la Junta de Govern Local, previ informe 
favorable de la Intervenció. 

4. Restablir de forma bilateral  l’equilibri econòmic dels contractes de gestió de serveis 
públics, en benefici de la part contractant que correspongui, en els termes de l’article 282.4 
de Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic.  

5. Aprovar la relació de subvencions nominatives, segons document que figura a  l’expedient, 
que s’han tingut en compte per a la preparació de les consignacions de despesa del 
Pressupost, sense perjudici del procediment de reconeixement d’obligacions que 
corespongui.. 

6. El Projecte de Pressupost es sotmetrà a exposició pública a la Secretaria municipal per 
termini de 15 dies hàbils comptats a partir de la publicació del corresponent edicte en el 
BOP. Si no es presenta cap reclamació durant el termini d'exposició pública, l'acord 
d'aprovació inicial es considerarà definitiu, sense necessitat de nou acord exprés. El 
Pressupost entrarà en vigor amb la seva publicació en el BOP, resumit per capítols. 

 
 
El Sr. Ortiz demana que s’expliquin els increments que hi ha hagut per regidories. 
 
El Sr. Vila, regidor d’Hisenda, llegeix les explicacions al pressupost que es presenta 
següents: 
 
El Pressupost 2015 serà de 7.565.458,06 € amb un increment de 723.029,64 € en relació al del 
2014 (6.842.428,42 €), és a dir, un 10,57% de creixement i aquest concretament be capitalitzat 
principalment pèls Capítols I-Impostos Directes (IBI'S,Vehicles, Plusvàlues i IAES i el VII-
Transferències de Capital (Subvencions), ambdós d'ingressos. Entre tos dos, l'increment és de 
538.179,95 € (482.179,95 del Capítol I (66,69%)) Aquest mateix Capítol I en relació al 2014, el 
creixement és del 12,76%. Tot i això, aquí vull ressaltar que per quart any consecutiu, l'equip de 
govern actual ha rebaixat de nou l'IBI urbà. 
 
Aquest creixement està ajustat a l'equilibri pressupostari amb uns ingressos ajustats a les 
Ordenances Fiscals que son realistes i realitzables, amb unes despeses que contemplant un 
augment de la despesa social, un equilibri en les despeses corrents i en definitiva, una gestió 
eficient. 
 
Aquest any, el Capítol I-Despeses de Personal te un increment significatiu amb 137.714,91 € 
que representa un + 7,19%. També hi ha un increment d'un 16,09% en el Capítol IV-
Transferències Corrents per l'augment que s'ha fet de Subvencions Nominatives a les Entitats i 
Associacions de Maçanet. 
 
L'estimació dels Recursos a Generar aquest 2015 serà d'uns 316.599,72 €, és a dir, una 
disminució d'un 60,64% en relació al 2014. 
 
Per Regidories,  
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Governació té un creixement global del 7,01%, 
Urbanisme i Joventut queden exactament igual, (54,51% el 1º amb el capítol 6 d’inversions), 
Medi Ambient té un creixement global del 6,60%, 
Obres i Serveis té un creixement global del 7,37%, (23,18% amb el capítol 6 d’inversions), 
Cultura té un creixement global del 39,08%, (60,18% amb el capítol 6 d’inversions), 
Educació té un creixement global del 4,11%, (6,37% amb el capítol 6 d’inversions), 
Esports té un creixement global del 10,70%, (144,81% amb el capítol 6 d’inversions), 
Serveis Socials té un creixement global del 15,31%, 
Comerç i Turisme té un creixement global del 76%, 
Hisenda té un creixement global del 18,57% i per últim, 
Festes Populars té una disminució global de l'1,46%. 
 
En quant al programa d'Inversions previst per aquest any és de 16 actuacions diferents per un 
total de 585.072,39 € amb un creixement del 258,94% en relació al 2014 sent l'augment de 
422.072,39 €.  El finançament de dita inversió es compon de 163.000 € com a Subvencions de 
la Diputació de Girona el que representa un 27,86%, 385.934,05 € com a Fons Propis del 
Romanent Afectat del 2014 i que representa un 65,96% i per últim, 36.136,34 € que 
corresponen al Marge d'Operacions Corrents d'aquest mateix exercici 2015 i que representa la 
resta del 6,19%.  
 
En el mateix Capítol d'Inversions, hi han previstos fer 10 noves actuacions per un import de 
350.253,71 € sempre i quan i hagin majors ingressos dels que ara s'han previst, com poden ser 
noves Subvencions, etc.  
 
Aquest any i en el tema de les Subvencions Nominatives a Entitats i Associacions, a més d'un 
increment substantiu econòmic, també s'ha fet un pas qualitatiu en la redacció de les mateixes 
separant les que realment son nominatives i les que no deixant d'estar barrejades. El total de 
les primeres és de 93.375 € i el de les segones de 14.095 € amb un creixement global del 
31,71% passant de 81.595 € el 2014 a 107.470 € per aquest any . En dit creixement hi han 
hagut 9 noves Entitats/Associacions i 6 que s'han pogut fer un creixement dels imports que ja 
tenien.   
 
Per últim, donà raó de l'Estat d'Endeutament a Llarg Termini que té la nostra ciutat. A 
31.12.2014 hi han vius 5 Préstecs per un import global de 4.258.836,61 €. A mitjans del 2014 
amb una reunió informal que vaig tenir amb membres d'aquesta Junta de Govern varen 
demanar-me quin % pensava que tancaríem el 2014 i vaig respondre entre un 60/62%. Dons 
bé, el tancament real ha estat del 59,64% i aquí s'ha de fer 2 reflexions: 
 

‐ 1ª.- Si tinguéssim la necessitat d'endeutament i que no la tenim a dia d'avui, podríem 
anar fins a un 75%, és a dir, podríem augmentar aquest endeutament en un 15,36%.  

‐ 2ª.- Des de l'entrada d'aquest equip de govern l'11.6.2011, la reducció de 
l'endeutament de la ciutat de Maçanet ha estat d'un 41,36% ja que a 31.12.2010 
l'endeutament era d'un 101%.  
 

Amb aquest 4 anys, la reducció d'interessos ha estat molt gran i aquí, tots i cadascun d'els 
ciutadans de Maçanet n'han pogut gaudir ja que al no tindre'ls que pagar, s'han pogut reinvertir 
amb el total d'ingressos pressupostaris de cada any i aquesta reinversió, s'ha pogut capitalitzar 
en cada una de les 12 regidories que té l'Ajuntament abans esmentades.  

 
Seguidament el mateix Sr. Vila, respecte als increments de les diferents partides 
llegeix les diferències més significatives referents al Capítol 1, que són segons llegeix 
les següents: 
 
‐ La 12000.01.132-Retribucions bàsiques funcionaris de seguretat amb un increment de 

9.000 € = a un + 11,11%. (En el 2014 és redueix inicialment en 9.000 € per incrementar 
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altres partides com Personal Llar d'Infants, Biblioteca, etc. El 2014 hi han 10 places i 9 de 
cobertes. Pel 2015 la previsió econòmica és per dites 10 places). 

‐ La 12000.01.920-Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals amb un increment 
de 9.000 € = a un + 7,44%. (En el 2014, la plaça del Sr. Carles Sabater  anava pel 
Capítol II ja que cobrava directament de la Gestoria Coll durant molts mesos). 

‐ La 12100.01.132-Retribucions complementaries funcionaris de seguretat amb un 
increment de 9.000 € = a un + 6,04%. (Mateixes explicacions que la 1ª partida). 

‐ La 13000.04.151-Personal Laboral Brigada d'Obres i Serveis amb un increment de 
32.000 € = a un + 11,94%. (Tot el 2014 no s’ha cobert la plaça del Sr. Joan Palaciá jubilat 
el Desembre del 2013). 

‐ La 13000.07.332-Personal Laboral Biblioteca amb un increment de 35.500 € = a un + 
85,54%. (La plantilla de la Biblioteca és de 3 persones. El de Directora no ha estat mai 
cobert. A Febrer 2013, la Sra. Tània demana una excedència de 2 anys i el seu lloc és 
cobert per la Sra. Montserrat Barceló a través també del Capítol II (Gestoria Coll) fins a 
Novembre 2013 que ja passa a Capítol I. Aquest any 2015, la Sra. Tània s'incorpora de 
nou com a Directora i per tant hi ha aquest increment tan important). 

‐ La 13100.07.323-Personal Escola d'Adults amb un increment de 8.000 € = a un + 
21,62%. (Increment de les hores dels Professors). 

‐ La 15100.01.130-Gratificacions Funcionaris de Seguretat  amb un increment de 6.500 € = 
a un + 1.300%. (Durant el 2014, a l'Agent Fernández Náger se li va pagar 900 € 
mensuals com a gratificació mentre fes les funcions de CAP. Uns 6 mesos aprox.) 

‐ La 16000.01.151-Seguretat Social amb un increment de 11.900 € = a un + 9,91%. 
(Aquesta partida en aquest 2015 tindrà l'increment de la S.S. de la Sra. Tània i de les 
places de la Llar d'Infants). 

 
A continuació el sr. Vila diu que pot també explicar extensament les diferències 
d’increments positius i negatius de les diferents partides del Capítol 2 del pressupost, i 
que si algú pregunta en aquest sentit així ho farà extensament. 
 
 
El Sr. Ortiz manifesta la seva opinió donant lectura al text següent: 
 
Els números que presenta l’equip de govern al Ple son poc creïbles, i més si tenim en compte 
el pressupost del curs passat, el de 2014, on deixa en evidencia la manca d’interès en seguir 
una línea rigorosa i més ajustada, hi han partides que la consignació final varia molt poc 
respecte la consignació inicial, hi han d’altres que dupliquen i tripliquen el pressupost inicial.  
Exposarem aquelles partides que ens semblen més rellevants i que creiem que no s’han 
treballat amb màxim detall i es deixa lloc a la improvisació.  

‐ A despeses d’ Ajuntament van pressupostar 1000 E i se’n gasten 6000 E, si mirem 
anys anteriors podem saber quina es la mitjana de cost anual en material d’oficina, per 
què donen una consignació inicial tant baixa si sabem que al final del curs la despesa 
es multiplica per 5? 

‐ Es van pressupostar 44000 E en defensa jurídica i ens vam gastar 18.000 E, un 145% 
menys, i tot i així pel curs 2015 tornen a fer una consignació inicial de 50.000€: ens 
enfrontem aquest anys a molts pleits? 

‐ I per acabar amb GOVERNACIÓ, comentar que Adm. General es va obrir amb 17.000E 
i s’han gastat 44.000E: un 160% MÉS que la consignació inicial. Poden haver 
imprevistos que es poden arribar a entendre, però estem parlant de 25.000E MÉS la 
consignació inicial.  

‐ Passem a Medi Ambient, la partida de DIVERSOS es va pressupostar amb 20.000E, es 
va realitzar una MC per la qual la consignació definitiva va quedar en 6.600, però 
finalment van haver de disposar de 14.800E. És a dir, tenen 20, li treuen 14, i després 
necessiten gran part del que van treure. Expliqueu aquesta manera que tenen de fer 
càlculs perquè no hi ha per on agafar-ho.  

‐ En OBRES I SERVEIS en general podríem dir que en material i pintura les partides 
creixen considerablement respecte la seva consignació inicial, de 10.500E a 39.500E, 
de 25.000E a 46.000E i de 18.000E a 29.000E, i després tenim partides per reparar 
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carrers i vials que no es gasten, quan tenim molts carrers i sobretot a RP que son 
intransitables. Tenien vostès 230.000E per manteniment de vials i han deixat d’invertir 
63.000E. Han asfaltat carrers que no necessitaven tanta urgència com d’altres tot i tenir 
pressupost per realitzar una millora de paviments.   

‐ A CULTURA tenim una jugada d’aquestes que ens tenen acostumats, hi ha una 
consignació inicial de 20.000E, es fa una MC de 25.5000E quedant així una 
consignació de 45.500E i resulta que s’han necessitat 34.000, és a dir, 11.500E menys 
del previst. Quin rigor en la comptabilitat és aquest? Sembla que inflen les partides per 
després tenir un romanent...  

‐ JOVENTUT, a DIVERSOS, es fa un pressupost de 8.000E, li resten 500E amb una MC 
i al final necessita 17.600E. 10.000E més de la consignació inicial, i no tenen prou que 
pel 2015 tornen a consignar 8.000E. Això no s’entén de cap de les maneres. 

‐ A EDUCACIÓ, concretament a l’Escola d’Adults, comptàvem amb 40.000E i s’han 
utilitzat 34.000E, estaria bé invertir tota la consignació inicial de la mateixa manera que 
es fa amb altres regidories, i més en una àrea que no és una despesa sinó una 
inversió.  

‐ A la regidoria d’ESPORTS, en DIVERSOS, d’una consignació inicial de 20.500E MÉS 
una MC de 15.400E, el que fa un total de 36.000E, arriben a necessitar 48.000E, 
12.000E MÉS tot i que van realitzar una MC. No hi ha cap control, tot és improvisat.  

‐ Els estudis i treballs tècnics de la regidoria d’HISENDA comptava amb una consignació 
inicial de 7.900E i el resultat ha sigut de 36.400E, un 360% MÉS del previst. Que el 
regidor d’HISENDA ens expliqui aquest càlcul, com es poden preveure 7.900E i 
necessitar gairebé 30.000E de MÉS. 

‐ SERVEIS SOCIALS, en la partida de Benestar Social ha invertit en ajuts directes en 
ACCIÓ SOCIAL disposava de 16.000E i han gastat 8.000E, la meitat, i en BEQUES 
MENJADOR s’havien consignat 5.000E i han utilitzat 280E, que corresponen a 4 
quotes de 70E en la Llar d’Infants. De 5.000 utilitzen 280E, això és vergonyós. Ningú 
ha anat a Serveis Socials a demanar una beca menjador? Amb 780 aturats que hi han 
al nostre municipi, un dels més perjudicats en la comarca de la Selva, pot afirmar que 
cap família necessita una ajuda pel menjador escolar? No ens ho creiem…  

‐ 5.200€ en ajuts directes a famílies 
‐ Lloguer de impressores, tríptics, subscripcions diaris...AIXÒ NO ÉS ACCIÓ SOCIAL 
‐ I per acabar: FESTES POPULARS. Aquí sembla que existeix crèdit il·limitat, consignen 

85.000E inicials i es gasten 156.000E. Ha gastat gairebé el doble del pressupost. Si 
necessita 160.000E digui-ho, que li consignin més diners, no podem anar a MC per Ple 
Ordinari, això no és seriós, no és professional, tot i així pel 2015 torna a pressupostar el 
mateix, 90.000€: com podem creure aquests numeros si cada any duplica la 
consignació inicial? Només espero que FESTES POPULARS no tingui assignada una 
Targeta Black i després ens portem les mans al cap.   

 
Del pressupost de 2.015 valorem positivament que s’incrementi la partida “inserció laboral”, 
esperem que es porti a terme. La resta de regidories no tenen cap augment considerable 
excepte CULTURA, però aquest increment compte amb 20.000€ per arranjar l’Església, per 
què s’ha d’incloure aquesta despesa a CULTURA? Ja ens agradaria tenir aquestes 
subvencions per altres serveis… 
 
Com ja he dit al principi de la meva intervenció, son uns números poc creïbles i amb dubtes 
envers la eficàcia d’alguns regidors i regidores per fer un pressupost que s’adapti a la realitat. 
Estalvien i amortitzen crèdit quan estem en temps d’invertir en les persones i ajudar-les en tot 
el que sigui possible, no hi ha un endeutament tant elevat com per no deixar-nos actuar, però 
vostès prefereixen gastar en festes, fer fotos i quedar bé de cara a la galeria.  
Les ajudes socials son insuficients i no arriben a les persones, com sempre, des de que vostès 
governen. Només s’han gastat 5.200€ en ajuts directes a les famílies, amb un pressupost de 
7,5 MILIONS€, es gasten més en medalles per ex alcaldes i ex regidors que en ajuts socials... 
Per tot això el Grup Socialista votarà en contra d’un pressupost molt poc social. “ 
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El Sr. Roca diu que han repassat els pressupostos i han vist que es poden endeutar 
amb un milió d’euros sense superar els límits legals, i també saben que l’ajuntament té 
una quantitat important de diners en dipòsit bancari i pregunta si no es poden fer uns 
pressupostos millors. 
 
El Sr. Alcalde diu que el Pressupost és un instrument viu i que si cal fer variacions 
durant l’any es poden fer; pregunta com és que si ho han fet tan malament han 
aconseguit baixar el llistó d’endeutament i fer moltes coses, com ara acabar la 
biblioteca, arranjar carrers i demés obres de tots conegudes; explica també que el 
campanar de l’ església la gent se l’estima perquè és un senyal d’identitat de Maçanet i 
que si hi ha una subvenció important creu que s’ha d’aprofitar; finalment responent a si 
el pressupost es pot fer d’una altra manera afirma que potser sí però que no com diu el 
senyor Roca a base d’augmentar l’endeutament. 
 
El Sr. Ciurana explica les activitats que fa la regidoria en l’àmbit de la cultura, que són 
les següents segons llegeix literalment: 
 
- Rutes culturals: Castells vora el Pla de la Selva amb l’empresa Atri Cultura i 

Patrimoni. 
- Mercats del Trasto. Enguany, s’ha celebrat el 6è Mercat del Trasto. 
- Programació d’obres de teatre de companyies amateurs a la Societat. 
- Representació de l’Avar i Els Pastorets a la Societat. 
- Fira de Pagès i Artesania. Aquest maig celebrarem la XXV edició d’aquesta Fira. 

Aquest és el cinquè any consecutiu de transformació des que es va reconvertir en 
una fira artesana amb productes d’elaboració pròpia i plena de demostracions de 
tallers i oficis. El paper de les entitats és molt rellevant. 

- I Barretina Rock. Aquest 2015 es consolida el festival Barretina Rock en el context 
de la Fira de Pagès i Artesania. 

- Mercat dels Sentits: l’any 2014 es va fer una aposta per retornar als orígens del 
mercat. Els cinc sentits van tornar a ser els principals protagonistes del mercat i es 
van programar tot un conjunt d’activitats en les quals els sentits foren els eixos 
d’acció principals. 

- Rally Vidreres – Maçanet: es participà activament en el desenvolupament del 
rally.   

- Trobada i Fira de clàssics:  
- Canta Si Vols: 26 de juliol en el context del mercat dels sentits va tenir lloc el 

Canta Si Vols. Després de  
- Sant Filipo: el 24 de maig va tenir lloc la festa solidària a favor de l’associació que 

lluita contra la síndrome infantil Sant Filipo. Aquesta malaltia produeix un retrocés 
en el desenvolupament dels infants i, com a conseqüència perden les capacitats 
adquirides.  

- Concurs Literari Puigmarí: Juntament amb l’Agrupació Artesanal, l’Editorial 
Gregal i la Caixa es promou el concurs literari Puigmarí. 

- Sant Cristòfol: Benedicció de Sant Cristòfol dia 13 de juliol. 
- FITAG: En el marc del FITAG, el dia 30 d’agost es representà l’obra de teatre 

“Cómicos sin rumbo” de la companyia Gata Teatro, de Roquetas de Mar. L’any 
passat vam comptar amb una companyia russa. 

- Presentació de diversos llibres d’autors locals. 
- Trobada de motos: 27 de juliol 
- Castanyada popular: octubre 
- Percuselva: juntament amb l’Escola de Música es va dur a terme la Percuselva on 

hi participaren diverses escoles de música. Fou la primera trobada de bateristes de 
la comarca i rodalies. 
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- Exposició Temps de Bolets + xerrada dels bolets. 
- Slàlom i cursa americana (Festa Major) 
- Exposició “Intent d’anorrear un poble”, en el context dels actes del Tricentenari. 
- Assaigs de setembre a desembre de l’Orquestra Jove de la Selva.  
- Visites guiades teatralitzades. 
- Festa de Sant Antoni. 
 
Adequació i millora dels ESPAIS MUNICIPALS: 
Al llarg d’aquest temps, s’han realitzat millores i adequacions a totes les instal·lacions 
municipals que depenien de la regidoria de cultura. L’habilitació d’aquests permet que 
les activitats que s’hi desenvolupen ho puguin fer de forma més segura i més 
professional. 
 
Compra PIANO: 
El 2014 també s’ha comprat un piano de cua que s’utilitzarà a la Societat en les 
diverses actuacions en les quals es requereixi d’un piano. Des de la seva compra, s’ha 
utilitzat en vàries actuacions de l’Escola de Música, actes institucionals, demostracions 
d’artistes destacats, concerts, ... 
 
Seguidament el Sr. Ciurana explica l’activitat de la seva regidora en l’àmbit de comerç, 
donant lectura a la intervenció següent: 
 
“ Comerços i serveis 
 
L’exercici de l’activitat comercial cada cop es desenvolupa en un entorn més 
competitiu i dinàmic. És per això que des de l’Ajuntament es planteja la necessitar de 
dotar als comerços de les eines i instruments necessaris per a poder fer front a aquest 
nou escenari. 
 
Des de l’Ajuntament es pretén: 

- Fomentar i potenciar el desenvolupament comercial del municipi 
- Millorar la competitivitat i el seu dinamisme 
- Avaluar les potencialitats dels sectors comercials. 
- Realitzar activitats de promoció del comerç 
- Dur a terme actuacions de foment de l’associacionisme comercial 

 
El desenvolupament d’aquestes accions ha de ser fruit de la cooperació entre 
l’administració pública i els propis comerciants.  
 
Actualment, la Unió de Comerciants es troba en procés de canvi i s’està intentant la 
creació d’una nova junta que, amb la unió de la resta de comerciants de Maçanet es 
pugui tirar endavant. Aquest intent està comptant amb el suport de l’Ajuntament. 
 
Per tal de revitalitzar el comerç i fer realitat la constitució d’una nova Unió de 
Comerciants s’han realitzat diverses reunions entres els comerciants i s’ha posat a la 
seva disposició sessions teòriques o pràctiques en les qual s’utilitzaven tècniques de 
neuroventes. 
 

1a sessió: “Activa el botó de compra dels teus clients”, que va tenir lloc el dia 2 
de desembre amb una assistència de més de 35 comerços. 
2a sessió: “ Desperta el teu potencial. Desperta el teu negoci”, que tingué lloc 
el dia 14 de gener” 
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El primer tingué una vessant més teòrica i el segons, en canvi, fou plenament pràctica 
on la interacció dels comerciants va permetre observar punts forts i febles del comerç 
de Maçanet. 
 
Mercat de venda no sedentària 
 
Actualment, l’ajuntament està treballant per adaptar la regulació existent als 
paràmetres i principis que la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, va 
modificar. En un futur proper el nombre de parades s’ampliarà però sempre complint la 
normativa existent d’atorgar les autoritzacions a través de convocatòria pública.” 
 
A continuació el Sr. Ciurana explica les partides de la regidoria de cultura pel què fa a 
ingressos i despeses, lleguint la intervenció següent: 
 
“Pressupost 2014 

Partida 05 330 21200 01 Rep. i mant. edificis. Locals i espais culturals 

S’hi inclouen Can Trincheria, la Capella, La Societat, Can Falló i la Pista Jardí. 

Concepte Import 
Neteja de la Pista Jardí,  la Societat i Biblioteca 856,16 € 
Reparacions Societat, Pista i Can Falló  5.173,92 € 
Pintura Capella Sant Sebastià i Pista Jardí  1.016,40 € 
Material 71,93 € 
    
TOTAL 6.674,41 € 

 
La quantitat inicial d’aquesta partida era de 3.000€ però al llarg de l’any s’han anat succeint 
diversos contratemps i s’ha hagut d’augmentar per tal d’habilitar de la forma més adequada els 
diversos equipaments municipals. Finalment, s’ha fet una despesa de 6.674,41€, una mica 
més del doble del que estava pressupostat. En aquesta partida es va fer una modificació de 
crèdit. És per això que actualment encara hi ha un romanent. 
 
Partida 05 330 21300 01 Rep. i mant. maq. I instal. Locals i espais culturals 
 
S’hi inclouen Can Trincheria, la Capella, La Societat. 

Concepte Import 
Manteniment elevadors 2.645,69€ 
Quota anual alarma Can Trincheria 469,87€ 
Material 64,35€ 
Revisions, avaluacions i reparacions 5.866,09 € 
Serveis centrals receptora d’alarmes 1251,14€ 
    
TOTAL 10.243,76€ 

 
La quantitat inicial d’aquesta partida era de 10.000€. Actualment hi ha un dèficit de 
243,76€. Totes les actuacions que s’han fet eren necessàries per tal de tenir els equipaments 
en plenes condicions. 
 
Partida 05 330 21500 01 Rep. i mant. Mobiliari i estris. Locals i espais culturals 
 

Concepte Import 
Mobiliari Mercat de Nadal 248,05€ 
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Mobiliari Fira de Pagès 2.420,00€ 
Reparacions Can Trincheria 540,95€ 
Reparacions i manteniment Telecentre 392,09€ 
Material La Societat 424,68€ 
Material 1480,41€ 
Reparacions altaveus                                           1.574,21€ 
    
TOTAL 7080,39€ 

 
Es partia d’un pressupost de 4.500€ i, actualment, hi ha un dèficit de 2.580,39€. La quantia 
total gastada és de 7.080,39€  
 
Partida 05 334 22199 01 Diversos: despeses cultura 
 

Concepte Import 
Materials 743,71€ 
Sonorització 968,00€ 
    
TOTAL 1.711,71€ 

 
 
Import inicial: 1.500€ 
Despeses: 1.711,71€ 
Dèficit: 211,71€ 
 
Partida 05 334 22609 01 Diversos: despeses cultura 
 
Es parteix d’un pressupost de 20.000€ que, posteriorment, és ampliat atesa una modificació 
de crèdit de 25.566,18€ (TOTAL= 20.000€ + 25.566,18€). Actualment, una vegada feta la 
modificació de crèdit, hi ha un romanent de 9.758,19€. 
 
  

Concepte Import 
Impressions1 6.672,03 € 
Publicitat (Fira de Pagès + Canta Si Vols) 483,95€ 
Ral·li Vidreres-Maçanet (Ambulància + trofeus) 711,16€ 
Aportació OJS 1.800,00€ 
Percuselva 77,45€ 
Sant Filippo 21,78€ 
Concurs literari Puigmarí 1.274€ 
Concurs de pessebres (trofeus 2013-2014) 165,00€ 
Fira de Pagès 14.343,82€ 
Sant Cristòfol 252,29€ 
Rutes culturals 248,13€ 
Mercat dels Sentits 864,00€ 
Samarretes Truenos 500,11€ 
FITAG 1.390,63€ 

                                                 
1 Impressions: cartells La Societat, Mercat del Trasto, díptics Puigmarí, impressions llibre Finestró, canvi 
retolació  lones,  impressions  Fira  de  Pagès,  impressions  Canta  Si  Vols,  impressions  acte  benèfic  Sant 
Filipo, impressions revetlla de Sant Joan, impressions agenda estiu., llibrets Fira de Pagès, lona impressió 
Canta  Si  Vols,  cartells  i  talonaris  FITAG,  cartells  slalom  i  cursa  americana,  cartell  FITAG,  impressions 
presentació del llibre de Valldemaria, impressions ral∙li i cartells societat i impressions diverses cultura. 
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Canta Si Vols 1.129,50€ 
Teatre 3.750,00€ 
Manaies 613,45€ 
Mercat de Nadal 1.060,40€ 
    
TOTAL 36.340,01€ 

 
Partida  05 334 48000 01 Transferències corrents: subvencions 
 
Les subvencions donades són per un valor de: 16.500€ 
 

 Actualment, manca aprovar la relació de factures de la Colla Gegantera de Maçanet i, 
conseqüentment pagar el total de la subvenció del 2014. La quantitat ascendeix a 
1.750€. Ja està prevista en el pressupost. 

 

Partida 05 335 22609  01 Diversos: La Societat 
 
Pressupostat: 6.000€ 
Despeses: 8.468,97€ 
Dèficit: 2.468,97 
 

Concepte Import 
Material 2.133,76€ 
Pastorets + Avar 2.566,81€ 
Impressions (Gràfiques Maçanet) 1.090,87€ 
Menús activitats diverses 641,03€ 
Piano Societat 786,50€ 
Teatre 1.250€ 
    
TOTAL 8.468,97€ 

 
Pressupost 2015 
 
Enguany, el pressupost per CULTURA s’ha ampliat en 15.000 euros. Aquest increment s’ha 
repartit de la següent manera: 
 

 200€ Subvencions 
 34.800€ Diversos Cultura”  

 
Els ingressos que ha rebut l’Ajuntament per part d’activitats dutes a terme per la regidoria de 
cultura: 
 

Concepte  Import 

Entrades teatre dissabte 21/06/2014 “Avar”  480,00€ 

Entrades teatre diumenge 22/06/2014 “Avar”  590,00€ 

Passejades en poni  97,00€ 

Entrades FITAG  361,00€ 

Entrades teatre “Parole Parole” 23/11/14  275,00€ 

Entrades Pastorets  3.944,00€ 

     

TOTAL  5.747,00€ 
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El total de les entrades dels Pastorets serien 4.004€ però es descompten 60€ que són el que 
va pagar l’Edurne pel trofeu del caganer d’or i, per tant, queden 3.944€, que són els diners que 
s’ingressaran amb un RD al 2014. Així doncs,  
 
 
Finalment el Sr. Ciurana explica les partides pressupostàries en l’àmbit de comerç i 
turisme, donant lectura a la intervenció següent: 
 
“ Pressupost 2014 
Partida 14 431 22699 01 Diversos: Comerç i Turisme 

Concepte Import 
Panera Comerç 112,14€ 
Aparadors Nadal 250,00€ 
Fira de Pagès 737,30€ 
Actuació revetlla de Sant Joan 484,00€ 
Canta Si Vols 2.509,26€ 
Suport Unió de comerciants 502,94€ 
Mercat dels Sentits 4.351,91€ 
Altres 847,72€ 
    
TOTAL 9.496,84€ 

 
Pressupost 2015 
 
Enguany, el pressupost per COMERÇ s’ha augmentat en 10.000 euros. Aquest increment s’ha 
repartit de la següent manera: 

 2000€ Subvencions (Unió de Comerciants) 
 8.000€ Diversos: comerç i turisme.” 

 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que el que sumen les seves regidories són uns dos 
milions d’euros i en canvi sembla que alguns només els hi preocupi algun petit aspecte 
molt concret. Respecte a Maçanet Residencial Park explica que cada any s’han 
destinat entre 50 mil i 60 mil euros a manteniment. 
 
La Sra. Fernández diu que explicar o dir que el Pressupost de Serveis Socials no s’ha 
gastat és desconèixer què és els serveis socials i com funciona; dir que només s’ha 
gastat 5.000 € en ajuts socials és parlar només del què l’ajuntament complementa 
respecte a allò que el Consorci fa directament; també vol dir que no s’ha denegat cap 
proposta d’ajuts socials. Respecte a les beques menjador, diu que ella va ser la que va 
crear la partida i respecte als ajuts per l’escola bressol explica que es donen a qui 
realment els necessita. Explica que, des d’aquesta legislatura, s’han fet millores 
importants a serveis socials en quan al seu funcionament. Explica també que s’ha 
creat el banc d’aliments, el servei d’atenció a les dones, que no existia, el servei d’ajut 
a la dependència en quan a que es concedeix el que toca a l’ajuntament en tots els 
casos; també recorda que es va posar en marxa el Punt d’Informació laboral, es va fer 
el programa Àgora, s’han fet diversos cursos, els quals esmenta, i s’ha promogut l’ 
associacionisme, i esmenta en aquest aspecte Macor i altres. Diu que tot això són 
diners i són serveis per ajudar a les persones. A més ara es vol crear el banc del 
temps. 
 
La Sra. Figueras explica la gestió de la seva regidoria i diu que és cert que hi ha hagut 
increment en algunes partides, però que en el major part dels casos ha estat a 
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conseqüència de l’obtenció de subvencions. Explica també diverses despeses 
concretes no pressupostades inicialment i per les quals s’han obtingut ajuts. 
 
El Sr. Ortiz diu que no posa en dubte la tasca del Sr. Ciurana, i que només ha discutit 
una partida. Pregunta quan es millorarà l’asfalt dels carrers de Residencial Park. 
Afirma que la consignació inicial de la regidoria de festes no està ben posada ja que  
mai es compleix. Finalment diu també que no es dona suport a la plataforma d’afectats 
per la Hipoteca de Maçanet. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez contesta que en un termini d’uns 15 dies més o menys es 
procedirà a reparar els paviments en mal estat de Residencial i prèviament s’ha fet un 
estudi carrer per carrer i cada any se’n fa una part, i aquest any també se’n farà una 
part. 
 
La Sra. Fernández diu que a Maçanet no hi ha Plataforma d’afectats per la Hipoteca 
però que els interessats tenen el suport nostre. 
 
El Sr. Trincheria dona suport a l’exposició detallada que ha fet el Sr. Ciurana de la 
seva gestió. Seguidament explica que el pressupost és una previsió d’ingressos i de 
despeses i que cal ser conscients que aquest en part serà executat per un altre equip 
de govern. Diu que està d’acord amb la previsió d’ingressos i que s’ha baixat aquest 
any l’ IBI, cosa que en moment de crisi li sembla correcte per tal de disminuir les 
càrregues dels ciutadans, pel què fa a la resta d’ingressos no tenen gaire variació i 
creu que la previsió que es fa és correcte, i que la previsió de despeses és justificada. 
 
El Sr. Roca creu que el Pressupost es pot fer millor i que cada minut que governa 
aquest equip de govern el poble hi perd. 
 
El Sr. Alcalde creu que el Pressupost que es presenta és correcte i que si el fessin el 
Sr. Roca i els seus sembla que l’únic que té clar és que vol augmentar l’endeutament. 
 
El Sr. Roca diu que sí que es pot augment l’endeutament en un 15% sense superar el 
permès. 
 
El Sr. Alcalde creu que el pressupost està anivellat i que és adequat. 
 
Finalment, es sotmet a votació la proposta d’acord transcrita al començament d’aquest 
punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 

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

- QUATRE vots en contra, del Sr. Roca, el Sr. Martínez, la Sra. Vega i el Sr. 
Ortiz. 

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
2. Aprovació de diverses operacions de tancament de l’exercici pressupostari 

2014. 
 
 
Es dóna lectura de la següent: 
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PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Fets  
 
La comptabilitat de 2014 ha de registrar tots els fets propis de l’administració financera 
municipal i qualsevol dret o obligació, del propi exercici o d’exercicis anteriors,  que afecti la 
presentació adequada de la informació comptable, de forma que aquesta reflecteixi la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'activitat de l’Ajuntament de 
Maçanet de la Selva.  
 
Finalitzat l’exercici caldria registrar determinats assentaments comptables que ha d’autoritzar el 
Ple, abans de la liquidació del pressupost  i de la formació del Compte General de 2014, que ha 
de ser examinat per la Comissió Especial de Comptes,  exposat al públic i sotmès a aprovació 
plenària.  
 
 
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 i normes complementàries sobre estructura 
del pressupost i instrucció de comptabilitat. 

3. 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. 

 
Es proposa al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
  
Primer.- Autoritzar la imputació al Pressupost 2014 de diverses despeses, que es relacionen en 
document Annex 1, que no s’han registrat en comptabilitat i que cal  considerar com a 
obligacions. 
 
Segon.- Confirmar l’afectació a inversions de part del Romanent de Tresoreria de 31/12/2014 
segons expressa el document Annex 2.  
 
Tercer.- Autoritzar la Junta de Govern Local per a l’execució del punt primer anterior, és a dir, 
reconèixer les obligacions resultants. Els acords de la Junta de Govern Local permetran, en tot 
cas,  que el balanç de situació i el romanent de tresoreria de 31/12/2014 presentin una imatge 
més fidel que facilitarà treballar l’objectiu general de sostenibilitat i liquiditat financera. 
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despesa
increment 
proposat finançament

1 Diversos Benestar social
aplicació pressupostària: 12 231 22699 11.029,26

2 Servei neteja carrers, recollida i transport
aplicació pressupostària: 03 163 22799 27.427,51

3 Reparació i manteniment de carrers i camins
aplicació pressupostària: 04 151 21000 10.884,90

4 Diversos: Festes populars
aplicació pressupostària: 13 338 22609 5.191,84

5 Drets d'autor espectacles
aplicació pressupostària: 13 338 22610 974,23

Major recaptació IIVTNU - concepte 11600 55.507,74
55.507,74 55.507,74

TOTAL OPERACIONS DE TANCAMENT … 55.507,74 55.507,74

DOCUMENT ANNEX 1 ESMENTAT

 
 

6190.04.459 Arranjament de Ponts, passeres i passa-rierols 35.000,00

6190.05.336 Arranjament Campanar Església Maçanet 10.000,01

6090.04.151 Arranjament i dotació de servei C/ Escoles davant Escola 
Bressol i magatzem municipal 75.000,00

6190.04.151 Trasllat Torre metàl·lica mitja tensió ENDESA Travessera 
Marina amb Avgda Sant Jordi 34.726,54

62900.02.155 Finalització Obra vial d'accès al nou cementiri 94.630,32

6320.08.342 Reposició vasos i paviments exteriors de Piscina i altres 53.251,43

6321.08.342 Col·locació paviment arbitres en Pavelló Vell 1.016,10

Treballs Banda Ampla 2.888,30

63302.04.161 Obres i Serveis: Inv repos subst col·lector residuals Torderola 21.921,35

63300.04.130 Obres i Serveis: Inv  reposició Seguretat-Protecció Civil 26.000,00

63000.04.920 Obres i Serveis: Inv reposició elements informàtics 18.000,00

63600.04.920 Obres i Serveis: Inv reposició Equips processos Informació 7.500,00

63000.07.321 Educació : Inv reposició Llar Infants-Col.legi 6.000,00

suma euros … 385.934,05

Romanent 
2014 afectat

aplicació CONCEPTE

DOCUMENT ANNEX 2 ESMENTAT
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Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, dóna el resultat següent: 
 

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

- QUATRE abstencions, del Sr. Roca, el Sr. Martínez, la Sra. Vega i el Sr. Ortiz. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
En aquest moment, essent les 22 hores i 15 minuts, s’absenten de la sessió el regidor 
Sr. Pere Vila Ramos i el Sr. Interventor. 
 
4. Aprovació definitiva del document tècnic titulat “Diagnosi del Medi natural de 

Maçanet de la Selva”. 
 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
 
“ Vist que per acord de la Junta de Govern Local, de data 11 de novembre de 2014, es 
va acordar aprovar inicialment el document tècnic titulat “Diagnosi del medi natural de 
Maçanet de la Selva”. 
 
Vist que l’esmentat document tècnic ha estat sotmès a informació pública durant un 
termini de 30 dies hàbils, als efectes de presentació d’al.legacions i/o suggeriments 
mitjançant anuncis publicats al tauler d’edictes municipal, al BOP de Girona núm.223, 
de data 21 de novembre de 2014 i al web de l’ Ajuntament, sense que s’ hagi presentat 
cap escrit en aquest sentit. 
 
Es proposa al Ple, 
 
Aprovar definitivament el document tècnic titulat “Diagnosi del medi natural de Maçanet 
de la Selva”, redactat per l’empresa consultora Enginyeria Estudis i Gestió Ambiental 
SL.” 
 
 
El Sr. Trincheria explica que el document prové de l’afecció del 0,5 % de l’IBI que es 
va fer en el seu dia per a la conservació de la flora, fauna i paisatge. Seguidament, 
explica el contingut del document de manera detallada fent esment de les definicions 
que es fan del medi, les actuacions proposades, etc. Diu que aquest any el 0,5 % 
esmentat són uns 14.000 €, que no essent molt, són suficients per començar. Continua 
explicant el contingut del document i llegeix el que diu l’índex i el resum del mateix. 
Explica també que el medi natural ha tingut una pressió important a Maçanet en motiu 
de la urbanització del sòl, i creu que cal tornar a destinar-hi recursos per tal de millorar 
la qualitat de vida del municipi. Diu també que es vol iniciar un estudi de vialitat 
referent a la mortalitat d’animals per accidents. Explica també que la intenció de tot 
això és destinar part dels recursos a la millora del medi natural i a la millora de la 
qualitat de vida de la gent i vol esmentar la col.laboració de la societat de caçadors. 
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Esmenta també que està prevista també la intervenció de les escoles a través de 
cursos d’educació ambiental. Finalment diu que el document tècnic que es proposa 
aprovar desenvolupa i complementa el Pla General d’Ordenació Urbana, i que les 
actuacions previstes i que contempla són majoritàriament en finques privades. 
 
El Sr. José martínez diu que està sorprès que aquest projecte, que és un tema de 
medi ambient, el presenti el Sr. Trincheria i no el regidor de medi ambient. Diu que el 
projecte li sembla correcte però poc ambiciós ja que de poc servirà el què es proposa 
fer si després els camps estan plens d’herbicides, i si els caçadors cacen a tot el 
poble. Creu que s’hauria de reservar zones pel medi natural, i no hi ha cap pla de 
treball que contempli aquests aspectes, però demana que siguem més ambiciosos. No 
obstant diu que hi està a favor. 
 
La Sra. Vega diu que votarà a favor, que l’estudi el troba bé però que li sorprèn que es 
destini el 0,5 % de l’IBI quan a les famílies es destinen 5000 € i cal que ho vinguin a 
demanar, és a dir, que no veu clar que es destini un 0,5% de l’IBI a aquesta finalitat. 
 
El Sr. Trincheria diu que aquest document s’ha fet amb la col.laboració àmplia del 
regidor de medi ambient, i creu que sí, que efectivament es poden fer més coses, però 
que cal començar. Respecte als plaguicides i altres coses que s’han dit, diu que es pot 
anar incorporant altres aspectes i que aquest document és un punt de partida;  diu 
també que de tota manera és bo començar a poc a poc i que el poble sàpiga que el 
paga i que n’és beneficiari, ja que repercuteix a la qualitat de vida de la gent. Explica 
que aquest programa és a anys vista i que en anys futurs es poden incrementar 
recursos quan la gent vegi els resultats, és a dir, és una feina que es comença i que 
mai no acabarà. 
 
La Sra Vega pregunta fins on participen els propietaris de boscos. 
 
El Sr. Trincheria diu que la tasca l’estem començant amb la fundació Emys i que les 
actuacions d’alguna manera resten poder de disposició els propietaris respecte als 
seus terrenys, en quan a la seva tipologia, i diu que els propietaris del medi han de 
col.laborar. 
 
El Sr. Roca diu que està a favor però que els costa entendre que es destinin 14000 € i 
que en canvi es destinin molts més recursos a festes. 
 
El Sr. Trincheria diu que les prioritats les marca el Pressupost, però creu que la 
població no veuria bé una gran inversió inicial. 
 
El Sr. José Martínez diu que no s’han contestat les propostes fetes en quan a la 
restricció de pesticides i als caçadors. També diu que els propietaris són responsables 
dels seus boscos encara que sigui una càrrega.  
 
El Sr. Trincheria diu que no es pot fer tot de cop, que no està a favor dels pesticides 
però que no es pot fer tot en dos dies i a més cal tenir en compte quines són les 
competències dels ajuntaments, i que si es vol incrementar el que ara s’inicia en el 
futur es podrà fer. 
 
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. 



 19

 
5. Aprovar la ratificació d’un recurs de reposició presentat davant el Ministeri 

de Foment contra l’aprovació definitiva del projecte de traçat de l’ autovia A2.  
 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“Vist que en el BOE del dia 21 de gener de 2015, va publicar l’anunci de la Demarcació 
de Carreteras de l’ Estat a Catalunya referent a la resolució del Ministerio de Fomento 
per la qual s’aprova l’expedient d’informació oficial i pública, i definitivament el projecte 
de traçat “Autovía del Nordeste, A-2 Tramo:Enlace de Vidreres, Provincia de Girona”. 
 
Vist que aquest ajuntament va presentar al.legacions durant el tràmit d’informació 
pública. 
 
Vist que aquestes al.legacions no han estat recollides en el projecte aprovat 
definitivament. 
 
Vist l’informe jurídic obrant a l’expedient, sol.licitat per tal de valorar la possibilitat de 
presentar recurs contra la resolució més amunt esmentada. 
 
Vist que per part del Sr. Alcalde, i per tal de complir els terminis d’interposició previstos 
a la llei, s’ha presentat en data 12 de febrer de 2015 el recurs de reposició 
corresponent, en base a l’informe jurídic que consta a l’expedient. 
 
Atès que el recurs de reposició formalitzat es veu procedent per tal de defensar els 
interessos municipals. 
 
El Ple acorda: 
 
Ratificar el recurs de reposició interposat davant l’ Excelentíssima Sra. Ministra del 
Ministerio de Fomento contra l’aprovació definitiva del projecte de traçat “Autovía del 
Nordeste, A-2 Tramo:Enlace de Vidreres, Provincia de Girona”, formalitzat mitjançant 
escrit signat pel Sr. Alcalde, amb registre de sortida núm.212, de data 12 de febrer de 
2015.” 
 
 
El Sr. Alcalde explica que a la Nacional II ara s’han iniciat les obres de Vidreres a 
Maçanet, i que ara estem parlant del projecte d’enllaç amb la C-35 fins a Cartellà. 
Explica que el recurs es fa perquè no estem d’acord tal com queda la cruïlla que es 
preveu a la zona de Cartellà i la carretera d’accés a Montbarbat. 
 
El Sr. Ortiz diu que està d’acord amb el recurs per tal de protegir Can Cartellà. 
 
El Sr. Roca diu que també hi estan d’acord. 
 
El Sr. Trincheria vol afegir que és frustrant que desprès d’anys de tractar aquest 
assumpte la solució final no sigui la que es volia. Diu també que la base del recurs és 
que es considera que no s’ajusta a la llei per la situació que queda Can Cartellà, i creu 
que la Generalitat també ha d’ajudar i considera que cal enviar a la Generalitat el 
recurs presentat. 
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Finalment 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. 
 
 
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 


