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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  392/15 
Caràcter : ordinària 
Data :  3 d’agost de 2015 
Horari: de 21:05 a 23:20 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
  
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Josep Maria Ciurana Planas 
Raquel Reyner Barraca 
Fernando Maqueda Ramos 
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 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Interventor: Francisco Lucio Pérez 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació les actes de les sessions extraordinàries celebrades el dia 3 de juliol i el 

dia 10 de juliol de 2015 
2. Aprovació inicial de l’expedient núm.3 de modificació del Pressupost 2015. 
3. Aprovació inicial d’una modificació de la plantilla municipal i de les característiques 

de determinats llocs de treball. 
4. Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal. 
5. Moció del grup d’ ERC 
6. Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de la sessió del Ple 

de data 3 de juliol de 2015. 
7. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1. Aprovació les actes de les sessions extraordinàries celebrades el dia 3 de 

juliol i el dia 10 de juliol de 2015 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de les actes de les sessions extraordinàries 
celebrades el dia 3 de juliol i el dia 10 de juliol de 2015. 
 
El Sr. Ortiz manifesta que en l’acta del 10 de juliol hi ha una errada, ja que en el punt 
1, a la votació consta que ell va votar en contra i també que va votar a favor, quan el 
fet cert és que va votar en contra. 
 



 2

El Secretari sotasignant manifesta que efectivament s’ha observat aquesta errada i 
que es rectifica, constant que el Sr. Ortiz va votar en contra en el punt 1 de l’ordre del 
dia. 
 
Seguidament es sotmet a votació l’aprovació de les dues actes més amunt 
esmentades, amb l’esmena que s’ha consignat, resultant aprovades per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovades les esmentades actes. 
 
 
 
2. Aprovació inicial de l’expedient núm.3 de modificació del Pressupost 2015. 
 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ FETS 
 
1. L’inici del mandat 2015-2019 amb un nou cartipàs municipal exigeix una adaptació, 

prèvia autorització plenària, dels codis orgànics de les aplicacions pressupostàries 
per tal de facilitat les decisions i el registre de l’activitat municipal. 

 
2. L’execució del Pressupost 2015 ha comportat que determinades despeses 

qualificades inicialment com a corrents, una vegada revisades, han de considerar-
se legalment com a operacions de capital. Es tracta de factures registrades en 
comptabilitat (veure Annex 1), aprovades i la majoria d’elles pagades, però que 
actualment figuren imputades en el pressupost com a despeses de funcionament i 
que han de ser imputades a aplicacions pressupostàries corresponents a 
operacions de capital, prèvia autorització plenària. Aquestes operacions de capital 
poden finançar-se amb transferències de la Generalitat de Catalunya ja cobrades i 
afectades a inversions. 

 
3. La imputació abans referida permet alliberar crèdit pressupostari per a despeses de 

funcionament com, per exemple, la despesa necessària per a la Festa Major del 
municipi i altres que figuren en Annex 2. 

 
4. El regidor d’Hisenda ha manifestat que el pressupost municipal de 2015 s’està 

executant d’acord amb les previsions i la tresoreria municipal pot atendre els 
venciments de càrregues financeres, despeses de personal i deute comercial dins 
els terminis legals d’aplicació. No obstant això, adverteix que l’execució dels 
ingressos 2015 no admet increments de despesa sobre les previsions inicials. Per 
tant, qualsevol increment de consignació en una aplicació pressupostària de 
funcionament ha de finançar-se amb una reducció del mateix import en altre 
aplicació pressupostària de funcionament. 

 
5. L’interventor municipal ha informat favorablement la present proposta. 
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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 Bases d’execució del Pressupost 
 
En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció del següent  
 
 
ACORD: 
 
1. Aprovar inicialment expedient núm 3 de modificació del Pressupost 2015 i 

autoritzar les operacions comptables necessàries per a : 
 

a. Adaptar els codis orgànics de les aplicacions pressupostàries al nou cartipàs 
municipal del mandant 2015-2019, per tal de facilitar la presa de decisions i 
l’execució de consignacions. 

 
b. Registrar com a operacions de capital, pròpies del capítol VI Inversions reals, 

algunes despeses inicialment tramitades com a corrents, per un import total de 
168.629,35 €  i segons relació que consta en annex 1. 

 
c. Executar transferències de crèdit entre diverses aplicacions pressupostàries del 

capítol II del Pressupost segons detall que figura en Annex 2. 
 
 

2. 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 interessats podran presentar reclamacions. Si no se’n presenta cap, el present 
acord es considerarà definitiu.  

 

 

 
 
 
 
 
 



 4

Factura
Data 

Factura
Data 

aprovació
Import

Unitat de 
treball

Descripció Tercer Regidor
APLICACIÓ 

INICIAL

F073-15 25/04/2015 20/05/2015 1.785,21 INFORMATICA
Quadre elèctric de línies 
informàtiques amb SAI

LAMPISTERIA I ELECTRICITAT, S.L.
Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

01-920    
21600

1655/2015 03/02/2015 20/02/2015 3.932,50 URBANISME
Control i seguiment obres urbanit. 

sector Sud R-1
SERPRO, SERVEIS I PROJECTES D' 

ENGINYERIA CIVIL DEL BAIX LLOBREGAT

Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

02-150   
22706

2015.03 09/03/2015 31/03/2015 4.688,75 URBANISME
Projecte repar paviment 

c/J.Pla,Marina,Rosa,Gaudí
TORNER CORCOY, JOAN

Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

02-150   
22706

CB-092015 02/04/2015 09/04/2015 4.998,17 URBANISME
Honoraris projecte 

urbanitzaciótram Carrer Escoles
BOSCH GENOVER, CARLES

Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

02-150   
22706

1672/2015 14/04/2015 05/05/2015 2.244,94 URBANISME
Direcció i coord. reparació 

paviment carrers MRP
SERPRO, SERVEIS I PROJECTES D' 

ENGINYERIA CIVIL DEL BAIX LLOBREGAT

Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

02-150   
22706

CB-142015 26/05/2015 12/06/2015 3.267,00 URBANISME
Honoraris redacció exp. modific. 

puntual del PGOU
BOSCH GENOVER, CARLES

Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

02-150   
22706

2015.08 02/06/2015 12/06/2015 3.267,00 URBANISME
Honoraris redacció exp. modific. 

puntual del PGOU
TORNER CORCOY, JOAN

Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

02-150   
22706

1680/2015 08/06/2015 12/06/2015 2.904,00 URBANISME
Control i seg. obres urb.sector Sud 

R-1 feb-maig
SERPRO, SERVEIS I PROJECTES D' 

ENGINYERIA CIVIL DEL BAIX LLOBREGAT

Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

02-150   
22706

CB-162015 16/07/2015 2.407,90 URBANISME
Direc d'obres "Reforma antiga 

biblioteca per arxiu
BOSCH GENOVER, CARLES

Antoni Guino 
Bou

02-150   
22706

15-00004 10/01/2015 10/02/2015 928,76
SERVEIS-

OBRES 
PÚBLIQUES

Muntatge llums a jardineres 
rotonda S.Jordi

INSTAL.LACIONS JOAN PLANELLA SL
Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

04-151     
21000

61 02/04/2015 08/04/2015 4.530,72
SERVEIS-

OBRES 
PÚBLIQUES

Millora vials per vehicles extinció 
d'incendis

MATEU PONS, DAVID
Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

04-151     
21000

62 04/04/2015 08/04/2015 4.719,97
SERVEIS-

OBRES 
PÚBLIQUES

Millora vials per vehicles extinció 
d'incendis

MATEU PONS, DAVID
Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

04-151     
21000

63 07/04/2015 08/04/2015 4.953,74
SERVEIS-

OBRES 
PÚBLIQUES

Millora vials per vehicles extinció 
d'incendis

MATEU PONS, DAVID
Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

04-151     
21000

15/28 19/05/2015 08/06/2015 4.319,82
SERVEIS-

OBRES 
PÚBLIQUES

Reparació voreres Avda. S.Jordi CONSTRUCCIONS SILTAB S.C.P.
Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

04-151     
21000

41 06/03/2015 24/03/2015 2.783,00
SERVEIS-

OBRES 
PÚBLIQUES

Rampa d'accès pistes MRP MATEU PONS, DAVID
Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

04-151     
21200

mar-15 28/03/2015 05/05/2015 526,8
SERVEIS-

OBRES 
PÚBLIQUES

Muntatge parquet vestíbul gimnàs 
pavelló

GIRBAU JIMENEZ, MARC
Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

04-151     
21200

11 19/05/2015 12/06/2015 3.656,33
SERVEIS-

OBRES 
PÚBLIQUES

Fer paviment casal de jubilats 
MRP

NARANJO MARTOS, JUAN MIGUEL
Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

04-151     
21200

R-00010/15 29/05/2015 12/06/2015 3.281,25
SERVEIS-

OBRES 
PÚBLIQUES

Treballs caseta vestidor-caseta 
correus i bar MRP

HERRERA MARTIN, Mª JESUS
Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

04-151     
21200

I-150012 28/02/2015 24/03/2015 2.020,70
SERVEIS-

OBRES 
PÚBLIQUES

Insta·lació bomba pou de 
bombeig Av. La Selva

INMITEC SCP
Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

04-151     
21300

10/MÇ/15 30/04/2015 20/05/2015 2.858,63
SERVEIS-

OBRES 
PÚBLIQUES

Reposició de línies robades MRP
ENLLUMENATS COSTA BRAVA, 

S.E.C.ELECT. UTE

Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

04-151     
21300

1 29/04/2015 20/05/2015 4.195,02
SERVEIS-

OBRES 
PÚBLIQUES

Treure senyals antics i posar nous 
senyals

CASTAÑO MARTIN, FELIPE
Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

04-151     
22700

A-91 15/04/2015 02/06/2015 11.884,62
SERVEIS-

OBRES 
PÚBLIQUES

Paviment asfàltic parquing casal 
jubilats MRP

AGLOMERATS GIRONA S.A.
Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

04-151     
22700

A-92 15/04/2015 02/06/2015 44.079,98
SERVEIS-

OBRES 
PÚBLIQUES

Reparacions paviment asfàltic 
div. carrers MRP

AGLOMERATS GIRONA S.A.
Juan Jose 
Martínez 
Gonzalez

04-151     
22700

2015103 09/04/2015 21/04/2015 4.296,47 CULTURA 
Treballs d'insonorització de La 

Societat
VIMAT IGNIFUGATS SL

Josep Maria 
Ciurana

05-330     
21200

319 04/04/2015 20/05/2015 3.552,00 CULTURA Pintar escenari de La Societat FERNANDEZ ANDIÑACH, JAUME
Josep Maria 

Ciurana
05-330     
21200

1 08/03/2015 17/03/2015 8.082,80 ENSENYAMENT Pintura escola S.Jordi PALOMARES LOPEZ, ANTONIO
Josep Lluis 

Valentí 
Monpart

07-321     
21200

ANNEX 1  RELACIÓ DE FACTURES AMB CANVI D'IMPUTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (*)

MODIFICACIÓ PLENÀRIA núm 3 DEL PRESSUPOST 2015-
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Factura
Data 

Factura
Data 

aprovació
Import

Unitat de 
treball

Descripció Tercer Regidor
APLICACIÓ 

INICIAL

2 06/04/2015 21/04/2015 2.026,75 ENSENYAMENT Treballs de pintura can Trincheria PALOMARES LOPEZ, ANTONIO
Josep Lluis 

Valentí 
Monpart

07-321     
21200

4 05/05/2015 20/05/2015 992,2 ENSENYAMENT Treballs de pintura escola S.Jordi PALOMARES LOPEZ, ANTONIO
Josep Lluis 

Valentí 
Monpart

07-321     
21200

16 31/03/2015 21/04/2015 4.839,27 ENSENYAMENT
Renovació sistema il·luminació 

can Trincheria
TRIAS SOLER, RICARD

Josep Lluis 
Valentí 

Monpart

07-321     
21300

166 30/09/2014 28/05/2015 4.089,09 ENSENYAMENT
Intal· amplificador i projectors 

escola S.Jordi
MAYNEGRE VILA, JOSEP

Josep Lluis 
Valentí 

Monpart

07-321     
21300

24 30/04/2015 25/05/2015 2.354,00 ENSENYAMENT
Renovació sistema d'il·luminació 

can Trincheria
TRIAS SOLER, RICARD

Josep Lluis 
Valentí 

Monpart

07-321     
21300

24 BIS 30/04/2015 02/06/2015 494,34 ENSENYAMENT
Diferència IVA renovació 
d'il·luminació can Trinch

TRIAS SOLER, RICARD
Josep Lluis 

Valentí 
Monpart

07-321     
21300

106 30/06/2015 07/07/2015 1.101,54 ENSENYAMENT
Extracció aire lavabos i traster 

escola S.Jordi
MAYNEGRE VILA, JOSEP

Natàlia 
Figueras 
Pages

07-321     
21300

A-313-14 30/07/2014 28/05/2015 1.573,00 ESPORTS
Subministre i col·locació de vinils 

pavelló
ICONO RETOLS, S.L.

Natàlia 
Figueras 
Pages

08-342     
21200

140091 08/06/2015 12/06/2015 1.125,30 ESPORTS
Col·locació de portes piscina 

municipal
FUSTERIA MAÇANET S.L.

Natàlia 
Figueras 
Pages

08-342     
21200

A-107-15 04/03/2015 31/03/2015 2.551,31 ESPORTS Plaques i lones pavelló ICONO RETOLS, S.L.
Natàlia 

Figueras 
Pages

08-342     
21500

A-53-15 27/02/2015 21/04/2015 1.450,38 ESPORTS Modificació porta lateral pavelló
APLICACIONES Y PROCESOS 

MECANICOS, S.L.

Natàlia 
Figueras 
Pages

08-342     
21500

42-15 08/05/2015 25/05/2015 3.165,36 ESPORTS
Separadors per compartir pista 

Diada escoletes 
SECCIO HOQUEI UNIO MA€ANETENCA 

S.H.U.M.

Natàlia 
Figueras 
Pages

08-342     
21500

A-107 06/03/2015 24/03/2015 692
BENESTAR 

SOCIAL
Placa de metracrilat i vinils 

glaçats can Falló
RETOLS MARTORELL, SL

Carme 
Fernánez 

Anello

12-231     
21200

BF150071 25/02/2015 10/03/2015 889,35
BENESTAR 

SOCIAL
Compra cadires can Falló COMAT Y VALCO

Carme 
Fernánez 

Anello

12-231     
21500

51276 12/05/2015 25/05/2015 767,38
BENESTAR 

SOCIAL
Mobiliari can Falló INFORMATICA LA SELVA, S.L.

Carme 
Fernánez 

Anello

12-231     
21500

A-26 30/06/2015 07/07/2015 352
BENESTAR 

SOCIAL
Llits pel local social atenció 

transeünts
DECOR DORA S.L.

Carme 
Fernánez 

Anello

12-231     
21500

SUMA … 168.629,35  €

(*) FINANÇAMENT 168.629,35  €

Les aplicacions definitives en capítol VI queden finançades amb el concepte d'ingrés 75 Transferències decapital de la Generalitat de Catalunya 

ANNEX 1  RELACIÓ DE FACTURES AMB CANVI D'IMPUTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (*)

MODIFICACIÓ PLENÀRIA núm 3 DEL PRESSUPOST 2015-
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22609 05 334 Diversos: Despeses cultura 6.786,00

22609 08 342 Diversos: Activitats Esportives 45.599,63

22609 13 338 Diversos: Festes Populars 71.000,00

22699 01 920 Diversos: Serveis generals 5.000,00

SUM A INCREM ENTS DE CRÈDIT ………..     128.385,63

21000 04 151 Rep i mant  de carrers i camins -19.453,01
21200 05 330 Rep i mant edificis. Locals i espais culturals -7.848,47
21500 08 342 Rep i mant mobiiarii estris: locals i espais esportius -2.500,00

21500 12 231 Rep i mant M obiliari i estris: Llar jubilats. -2.008,73

21600 01 920 Rep i mant informàtica. Casa consistorial -1.205,54

21300 07 321 Rep i mant M aquinària, instal·lacions: Llar d'infants i co l·legis -7.500,00

22700 04 151 Reparació /manteniment de paviments vials i diversos vies públiques -60.159,62
22706 02 150 Honoraris professionals externs

-27.710,26

SUM A REDUCCIONS DE CRÈDIT ………………….. -128.385,63

NECESSITATS

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

MODIFICACIÓ PLENÀRIA núm 3 DEL PRESSUPOST 2015-

FINANÇAMENT 
REDUCCIÓ DE CRÈDIT transferència)

ANNEX 2 resum de transferències

import €Econ Org Prog Descripció

 
 
 
El Sr. Xarbau demana que el Sr. interventor expliqui el matís del canvi que es proposa. 
 
El Sr. Interventor explica els aspectes tècnics de la proposta, fent esment a la 
diferència entre els conceptes de despeses d’inversió i despeses de funcionament.  
 
El Sr. Xarbau manifesta que s’abstindran, com una abstenció de confiança, tot i que 
alguns conceptes qualificats com a inversió li semblen relatius, i creu que potser hi ha 
certa manca de previsió. 
 
El Sr. Ortiz es manifesta amb la mateixa línia que el Sr. Xarbau i que atès que no veu 
clars alguns aspectes de la proposta votarà en contra. 
 
Seguidamen,t es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
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- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vallribera, el Sr. Joan Josep Martínez, la 
Sra. Figueras, la Sra. Reyner, el Sr. Ciurana, el Sr. José Mª Martínez i el Sr. 
Maqueda. 

- QUATRE abstencions, del Sr. Xarbau, el Sr. Vilella, la Sra, Vergés i la Sra. De 
Egea. 

- UN vot en contra, del Sr. Ortiz. 
 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
3. Aprovació inicial d’una modificació de la plantilla municipal i de les 

característiques de determinats llocs de treball. 
 
Es dóna lectura de la següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
“ FETS 

1. L’activitat municipal ha posat de manifest la necessitat d’algunes actualitzacions a 
l’Annex de Personal, plantilla i llocs de treball, del Pressupost municipal. 

2. Aquestes actualitzacions no comporten necessitat d’incrementar la consignació del 
Capítol Primer, despeses de personal, del Pressupost 2015. 

3. L’interventor municipal ha informat favorablement la present proposta. 

FONAMENTS DE DRET 

Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la Refosa de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i normes concordants i complementàries en matèria 
de personal al servei de les administracions públiques.  

En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció del següent  

ACORD: 

1. Modificar la plantilla municipal i les característiques de determinats lloc de treball 
en la forma següent: 

a) L’horari del lloc  de professor de l’escola d’adults que actualment és de 27 
hores/setmanals passa a ser de 40 hores/setmanals amb un retribució anual 
íntegre limitada a 32.842,32 euros.  El cost màxim total d’aquest lloc de treball 
serà la suma de la retribució anual íntegra indicada  i  de les quotes de 
Seguretat Social a càrrec de l’Ajuntament. 

b) El lloc denominat “auxiliar de biblioteca i educació” canvia la seva denominació 
i tipologia i passa a denominar-se “auxiliar d’educació, cultura i festes”. 

c) El lloc denominat “tècnic de joventut” amplia les seves funcions i  tipologia i 
passa a denominar-se “tècnic de joventut i suport a la biblioteca”. 

2. Exposar aquesta modificació juntament amb l’expedient núm 3 de modificació 
plenària del Pressupost de 2015, durant 15 dies hàbils, mitjançant la inserció 
d’Edicte en el BOP Girona i en el tauler municipal d’anuncis. Durant el termini 
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d’exposició els interessats podran presentar reclamacions. Si no se’n presenta cap, 
el present acord es considerarà definitiu. “ 

 

El Sr. Xarbau pregunta si els treballadors estan d’acord amb aquests canvis i quines 
ràtios tenim a nivell de la biblioteca. 
 
La Sra. Figueras diu que en el canvi que hi ha hagut en les regidores s’han consensuat 
aquestes modificacions, tant amb la regidoria de festes com amb els treballadors. 
 
El Sr. Xarbau pregunta quants anys fa que tenim tècnic de joventut i com és que no 
tenim Pla de joventut. 
 
La Sra. Figueras diu que sí que hi ha Pla de joventut però no s’ha aprovat ja que calen 
uns requisits d’infraestructures que no tenim. 
 
El Sr. Xarbau diu que s’abstindran atès que els treballadors hi estan d’acord, però que 
li sorprèn que encara no s’hagi aprovat un Pla de joventut. 
 
El Sr. Ortiz demana que s’expliquin els canvis de l’escola d’adults. 
 
La Sra. Figueras diu que fins ara els cursos de llengües es feien tots a través d’una 
empresa i que ara atès que tindran capacitat per fer-ne alguns directament amb el 
personal que ja tenim, creu que és una opció que cal aprofitar, i també que el tema 
s’ha parlat abans amb el personal. 
 
A continuació, es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit més amunt, 
amb el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vallribera, el Sr. Joan Josep Martínez, la 

Sra. Figueras, la Sra. Reyner, el Sr. Ciurana, el Sr. José Mª Martínez i el Sr. 
Maqueda. 

- CINC abstencions, del Sr. Xarbau, el Sr. Vilella, la Sra, Vergés, la Sra. De Egea i el 
Sr. Ortiz. 

 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
4. Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal. 
 
 
Es dóna lectura de la següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
“ Per acord de la Junta de Govern local de data 07/07/2015 es va designar una 
Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte del Reglament 
Orgànic Municipal. 
 
L’esmentada Comissió ha celebrat dues sessions, en dates 21 i 28 de juliol de 2015, 
havent-se acordat en aquesta última aprovar l’avantprojecte del Reglament Orgànic 
Municipal. 
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L’article 47.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
estableix que per l’aprovació del Reglament Orgànic propi de la corporació cal el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple. 
 
El Ple acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de Reglament Orgànic Municipal, que consta a 
l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre el present acord juntament amb el projecte de la norma a informació 
pública per un termini de trenta dies, als efectes de formulació de reclamacions i 
al.legacions. 
 
Tercer.- Designar la mateixa Comissió que s’ha encarregat de redactar el text de 
l’avantprojecte de Reglament per tal de què examini les reclamacions i al.legacions 
que es presentin durant el termini d’informació pública i en proposi l’estimació o 
desestimació parcial o total. 
 
Quart.- En el supòsit de que no es presenti cap reclamació o al.legació, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.” 
 
La Sra. Vergés diu que estan d’acord en què hi hagi un ROM però no aquest que es 
proposa, ja que un ROM ha de tenir una vocació de permanència en el temps. Diu que 
el motiu principal d’aquest ROM és crear el que s’anomena un Consell de Govern per 
fer reunions els regidors i que això és degut a una mala organització de les 
Comissions Informatives; també diu que es crea una Junta Local de Seguretat que 
utilitza una denominació que està prevista pels pobles amb Policia Local, que no és el 
cas del nostre. 
 
El Sr. Alcalde diu que el ROM es podrà modificar i adequar sempre que es vulgui, i pel 
què respecte a la Junta de Seguretat Local diu que pot existir-ne una encara que no hi 
hagi Policia Local. 
 
La Sra. Vergés diu que la previsió que fa la normativa per les Juntes de Seguretat 
Local està pensada per municipis amb Policia Local. D’altra banda, també argumenta 
que pel què respecte al funcionament de l’ Ajuntament no hi ha regulació i només hi ha 
un article que hi faci referència. 
 
El Sr. Xarbau diu que està d’acord amb el què ha exposat la Sra. Vergés. Pregunta 
perquè ara es vol fer un ROM amb tanta rapidesa quan a l’ajuntament mai n’hi ha 
hagut cap. D’altra banda, considera excessives tantes Comissions Informatives com 
les que s’han creat i poc operatiu, i creu que la pressa és per aprovar la creació del 
Consell de Govern que té unes funcions que pot assumir una Comissió Informativa. 
Pel què fa a la Junta de Seguretat Local que es preveu, creu que és fruit del pacte de 
govern. Explica també, que varen proposar introduir normes sobre el règim de les 
preguntes que es formulen en els Plens, en el sentit d’ordenar-les d’una manera 
diferent, consistent en què no es contestessin totes posteriorment, sinó que es 
propiciés un debat sobre les mateixes. Finalment, diu que l’organització de les 
comissions que ells varen proposar és més racional i coherent. 
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El Sr. Alcalde diu que totes les comissions informatives que s’han creat tenen la 
finalitat de donar transparència a la tasca de govern i participació a tots els grups i que, 
no obstant això, també es podria modificar. 
 
El Sr. Ortiz demana que expliquin les diferències entre el Consell de Govern i la Junta 
de Govern; a més, diu que no costava res ampliar el ROM quan les propostes que 
varen fer a la Comissió. 
 
Finalment, es sotmet a 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. Vallribera, el Sr. Joan Josep Martínez, la 

Sra. Figueras, la Sra. Reyner, el Sr. Ciurana, el Sr. José Mª Martínez i el Sr. 
Maqueda. 

- CINC vots en contra, del Sr. Xarbau, el Sr. Vilella, la Sra, Vergés, la Sra. De Egea i 
el Sr. Ortiz. 

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 
5. Moció del grup d’ ERC 
 
Es dóna lectura de la següent moció: 
 
“ Moció que presenta el grup municipal d’ ERC per a la creació de la comissió d’estudi 
de redacció de l’avantprojecte del Reglament del Consell Escolar Municipal. 
 
Des d’Esquerra Republicana considerem el fet educatiu del nostre poble des d’un punt 
de vista de “Poble educador”, on totes les activitats dirigides a infants i joves tenen un 
element educatiu, i tenint en compte que maçanet disposa de tres centres 
d’ensenyament obligatori, dues escoles de primària i un institut de secundària, a més 
d’altres de no obligatori com la llar d’infants i l’escola de música, a més d’equipaments 
com la biblioteca, considerem necessari per al bon funcionament, coordinació i 
optimització dels recursos educatius, la creació del Consell Escolar Municipal. 
 
Aquest òrgan ha de ser l’espai ordinari on es decideixin qüestions organitzatives com 
els horaris o calendaris escolars, però també qüestions pedagògiques que superen 
l’àmbit d’actuació de centres escolars, com per exemple aquells relacionats amb 
l’entorn i que poden implicar el treball conjunt amb altres entitats. El foment del treball 
entre centres, la transferència d’experiències pedagògiques reeixides entre les escoles 
del municipi, el foment de l’escola inclusiva, metodologies com l’aprenentatge servei, o 
elements més formals com la creació d’una oficina municipal d’escolarització, fan 
necessari la creació del Consell Escolar Municipal de Maçanet de la Selva. 
 
Aquest consell, llargament reivindicat per la comunitat educativa de Maçanet, hauria 
de tenir una concepció àmplia del fet educatiu, considerant educadors totes les 
persones que treballen amb infants i joves. Així, totes les activitats desenvolupades 
per associacions culturals i esportives són també educatives. És per aquest motiu que 
creiem que hem d’entendre la comunitat educativa com un tot i comptar amb la 
participació d’aquestes associacions i entitats. 
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I si bé posem l’èmfasi en les edats d’educació obligatòria, no volem oblidar tampoc la 
formació d’adults, la qual hauria també de tenir un paper ja que la formació al llarg de 
la vida és un fet, i més actualment amb la desregulació del mercat laboral, on la 
formació s’ha tornat també una necessitat per als adults si volen competir amb 
possibilitats al mercat de treball. En aquest sentit, d’inserció laboral, és d’una 
importància cabdal tenir en compte la formació dels nostres joves. 
 
Pel grup d’ esquerra Republicana doncs, les polítiques educatives en sentit ampli són 
fonamentals. 
 
També volem reconèixer el treball de la comunitat educativa en el procés de fer palesa 
la necessitat d’un consell escolar municipal, des d’arguments i des de propostes. Des 
de la comunitat educativa dels tres centres públics d’educació obligatòria i l’escola 
bressol s’ha treballat en aquesta línia. Així, el 15 de maig d’aquest 2015, des del grup 
de treball de la comunitat educativa de Maçanet, que també inclou Ampas i Afas, sen’s 
va convocar als grups polítics que ens presentàvem a les eleccions municipals per tal 
de conèixer el nostre plantejament. Tots els assistents vam mostrar-nos a favor de 
constituir el Consell Escolar Municipal. Esquerra Republicana vam manifestar que ho 
impulsaríem en el primer o com a molt el segon ple ordinari de la legislatura. Després 
d’aquesta reunió, aquesta grup de treball ens va fer arribar, a petició nostra, el 
document de reglament de consell escolar que havien fet arribar a l’ Ajuntament com a 
possible document de punt de partida per a la creació del consell. Considerem aquest 
document com a possible punt de partida a partir del qual arribar a un acord per 
constituir el reglament del Consell Escolar Municipal. Adjuntem el document esmentat 
en aquesta moció. 
 
Atès que l’educació és un element fonamental per al futur del nostre poble i de les 
noves generacions que esdevindran el futur del nostre país. 
 
Atès que les polítiques educatives són necessàries per a la formació acadèmica dels 
nostres estudiants per tal de preparar-los pel seu futur professional i capacitar-los al 
màxim per l’accés al món laboral. 
 
Atès que l’educació pública ha de garantir la igualtat d’oportunitats i que l’obligació de 
les administracions, també la local, és vetllar pel seu bon funcionament. 
 
Atès que el concepte d’educació té un sentit ampli i no es limita només a 
l’ensenyament obligatori sinó que engloba també l’educació no formal així com també 
la informal. 
 
Atès que Maçanet de la Selva afronta importants reptes educatius degut a la seva 
realitat social i territorial. 
 
Atès que l’existència de més d’un centre d’ensenyament obligatori fa necessari un 
òrgan de coordinació entre centres. 
 
Per tots els motius exposats, el grup municipal d’ Esquerra Republicana proposa 
l’adopció dels següents acords per part del Ple de l’Ajuntament: 
 
Primer: constituir una comissió de treball per a la creació del Consell Escolar Municipal 
abans del mes d’octubre de 2015, amb la composició dels grups polítics municipals 
determinada per la normativa municipal vigent. 
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Segon: convidar a la participació en aquesta comissió als centres educatius d’educació 
obligatòria, a l’escola bressol, a les ampas i afas, a l’escola de música, a l’escola 
d’adults, a la biblioteca, a les associacions i entitats que treballen amb infants i joves i 
a les entitats que es puguin considerar d’interès per la seva aportació educativa. 
 
Tercer: en cas que no fos possible la participació directa de les entitats esmentades en 
l’acord segon d’aquesta moció, degut a elements formals de la normativa, establir els 
canals pertinents per poder recollir i tenir en compte la seva veu. 
 
Quart: constituir el Consell Escolar Municipal abans d’acabar l’any 2015. 
 
Cinquè: tenir com a punt de partida per a la creació del Consell Escolar Municipal el 
document abans esmentat, així com també d’altres que regulen diferents consells 
escolars municipals, i tota normativa referent a aquest tipus d’organismes, com la 
següent: la Llei Orgànica 8/85, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l’Educació, la Llei 
25/85, dels Consells Escolars, i el Decret 404/87, de 22 de desembre, regulador de les 
Bases Generals d’Organització i Funcionament dels Consells Escolars Municipals. 
 
 
La Sra. Figueras diu que els terminis proposats són els que ja també varen exposar 
ells, i que la idea era crear una Comissió amb els centres educatius per la creació d’un 
Consell Escolar Municipal, i que per tant estan d’acord amb la moció. 
 
El Sr. Xarbau diu que haurien d’acabar aquest any amb aquest òrgan creat i que estan 
contents pel consens. 
 
El Sr. Alcalde diu que sempre han estat a favor del Consell Escolar Municipal. 
 
El Sr. Ciurana creu que aquests temes també es poden proposar a les comissions 
informatives. 
 
El Sr. Xarbau creu que la única eina per proposar coses és presentar coses davant del 
Ple i que aquests es pronunciïn. 
 
El Sr. Alcalde considera que les reunions per aquest tema han de ser-hi tots els actors. 
 
El sr. Alcalde diu que està d’acord amb la proposta i diu que aquest era un compromís 
polític de tots els caps de llista. 
 
Finalment, es sotmet a votació la moció que ha quedat més amunt transcrita, la qual 
és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
6. Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de la sessió 

del Ple de data 3 de juliol de 2015. 
 
Es dóna compte de totes les resolucions dictades per l’ Alcaldia des de la sessió del 
Ple del dia 3 de juliol de 2015. 
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7. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
El Sr. Xarbau planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Pregunta quin és la ràtio de la biblioteca 
- Pregunta els motius i el cost del contracte de neteja que s’ha fet pels caps de 

setmana. 
- Pregunta quines instal.lacions té el banc d’aliments i si en té per aliments frescos. 
- Pregunta quin criteri s’aplica en la concessió dels espais de la fira i amb quins 

arguments es basa la denegació d’una xurreria. 
- Demana que s’expliquin els canvis en l’aparcament. 
- Pregunta si hi ha previsió de fer el carril bici al passeig St. Llorenç. 
- Respecte al sopar de la festa major pregunta si hi ha previst un menú vegetarià 
- Pregunta com s’ha fet la distribució del programa de la festa major. 
 
El Sr. Ortiz planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Pregunta com està el tema del cos dels vigilants i si és cert que fan tasques de 

policies. 
- Pregunta com està el tema de l’aigua de Residencial Park 
- Pregunta què passa amb les tapes de clavegueram del c/Abet de Residencial Park 

que estan tretes. 
- Diu que l’empresa RecMadral deixa les reparacions que fa en el servei d’aigua de 

Residencial Park mal acabades i pregunta què es pensa fer. 
 
 
La Sra. Figueras diu que la ràtio de la biblioteca està establert en una directora, una 
tècnica i dos auxiliars. Diu que ha parlat amb el Servei de biblioteques i que amb dos 
persones a jornada sencera i una tercera a temps parcial diu que de moment hi estan 
d’acord, i que si la afluència de gent ho demana es revisarà. 
 
El Sr. Ciurana, respecte al tema del contracte que s’ha fet per neteja viària els caps de 
setmana, explica que fins ara ho feia la brigada fora de l’horari i se’ls compensava amb 
dies festius, que eren dobles, atès que implica treballar els dissabtes i diumenges; per 
tant, per poder dedicar la brigada a altres tasques s’ha buscat una alternativa més 
econòmica, ja que l’empresa ho farà per 30 €/hora i a més posa el vehicle; diu que de 
moment el contracte s’ha fet per un any renovable i després es veurà si es continua; 
diu també que es continuarà estudiant el tema de cara al futur. Pel què fa a les 
barraques de la festa major, diu que hi ha una fira amb un recinte i les barraques van 
entrant les seves sol.licituds, i un cop aprovades aquestes es procedeix a mesurar el 
recinte i vist que no hi ha espai no es podia aprovar la sol.licitud de la xurreria 
esmentada, d’altra banda, no es veu adient posar parades d’activitats fora del recinte i 
a dins quedaria en un lloc molt forçat atès l’espai que hi ha; Creu que a la llarga caldrà 
fer un reglament que reguli el recinte les parades i les atraccions; explica que aquesta 
xurreria ha vingut demanant parar els caps de setmana i que fins ara sempre se li ha 
aprovat tot i que creu que potser no és el més adient que aquest tipus d’activitat hi 
sigui tots els caps de setmana. 
 
El Sr. José Mª Martínez explica que és el primer any que s’ha previst donar carn fresca 
i que ara per ara no tenim instal.lacions per aquest tipus d’aliment, per la qual cosa els 
interessats podran anar a buscar-hi directament a comerços concertats amb els tiquets 
que els hi donarà l’ajuntament. 
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El Sr. Alcalde diu que el canvi en l’aparcament al Ps. St. Llorenç ve motivat perquè 
actualment hi ha hagut incidents amb els cotxes que circulaven que tocaven miralls 
dels vehicles aparcats, i explica també els canvis que s’han fet i que el carril bici de 
moment no és possible. Respecte al sopar de la festa major, en quan a introduir menú 
vegetarià, diu que agafa la suggerència però que ho veu difícil. 
 
La Sra. Reyner explica com s’ha fet la distribució del programa de la Festa Major que 
bàsicament està porta a porta i a les bústies, i també diu que la idea és fer-lo en un 
mida que es pugui plegar. 
 
El Sr. Alcalde diu que no és cert que els vigilants facin tasques que no els pertoquen. 
Respecte al tema de l’aigua de Residencial Park diu que ve de fa temps i que 
l’Ajuntament està treballant amb el tema que és més complicat del que sembla a 
primera vista; explica també que aquests últims anys s’han fet anàlisis freqüents per 
part de l’Ajuntament, i que l’últim amb mostres estretes a meitat de juliol els 
paràmetres varen sortir correctes excepte el manganès que va sortir una mica alt, i 
explica també que recentment s’ha fet un anàlisis complerta i que estem esperant el 
resultat. En quan al tema de les tapes del carrer Avet diu que és un tema 
conseqüència dels robatoris que hi ha hagut i que n’han demanat més. Pel què fa a la 
reparació de les fuites a residencial Park per part de l’empresa d’aigua diu que estan 
sobre el tema. 
 
El Sr. Xarbau diu que estaria bé el tema de l’aigua explicar-lo més. En quan a la ràtio 
que s’exigeix a la biblioteca pregunta qui ho determina. 
 
La Sra. Figueras contesta que el determina la Generalitat. 
 
El Sr. Xarbau pregunta perquè no es pot fer el carril bici al Ps. St. Llorenç. 
 
El Sr. Alcalde contesta que no es pot fer mentre hi hagi dos sentits de circulació com 
ara. 
 
El Sr. Xarbau pregunta com funciona el tema dels guals. 
 
El Sr. Alcalde respon que tothom que en demani en tindrà. 
 
El Sr. Xarbau pregunta si existeix o no normativa per les parades de la Festa Major, i 
que sembla que la xurreria que no se li va autoritzar hi cabria i pregunta si es va mirar; 
també pregunta perquè contesta les preguntes sobre aquest tema el Sr. Ciurana si no 
pertany a les funcions que té atribuïdes. 
 
El Sr. Alcalde diu que es va encomanar al Sr. Ciurana l’organització del recinte de la 
Festa Major. 
 
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. 
 
Seguidament, segueix un debat sobre la competència del Sr. Ciurana o no sobre 
aquest tema, entre el Sr. Xarbau i el Sr. Ciurana en termes semblants als ja exposats. 
 
El Sr. Xarbau pregunta al Secretari si hi ha incompatibilitat. 
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El Secretari sotasignant contesta que, segons la normativa vigent, els regidors tenen 
l’obligació d’abstenir-se en aquelles qüestions en què pugui haver-hi un interès directe 
o un conflicte d’interessos. 
 
El Sr. Alcalde, amb el tema de l’espai jove, creu que s’ha de fer però el que feia molta 
més falta ara era l’arxiu, que era una necessitat urgent ateses les condicions en què es 
té la documentació actualment a la Societat. 
 
 
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 


