
 1

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  383/15 
Caràcter : ordinària 
Data :  13 d’ abril de 2015  
Horari: de 21:00 a 24:00 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 de l’ acta de l’última sessió ordinària de data 2 de febrer de 2015, i de la 

sessió extraordinària de data 25 de febrer de 2015 
2. Aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost. 
3. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals núms. 7 i 10. 
4. Aprovació de l’ampliació del contracte del servei de recollida i transport de residus 

sòlids urbans, recollida selectiva de residus i gestió de la deixalleria municipal de 
Maçanet de la Selva, pel subministrament de cinc contenidors soterrats. 

5. Aprovar la ratificació de la resolució d’ Alcaldia de data 23 de març de 2015 
d’aprovació del marc pressupostari 2015-2018 i donar compte dels estats de la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2014 i dels romanents que s’incorporen al 
2015. 

6. Aprovar la designació de les dues festes locals per l’any 2016. 
7. Aprovació provisional del pla especial urbanístic de desenvolupament per 

assignació d’usos als terrenys d’equipaments comunitaris de propietat municipal. 
8. Aprovar la convocatòria d’un concurs obert per l’adjudicació de la concessió de 

domini públic per la dinamització, gestió i explotació del bar-restaurant i de tota la 
zona esportiva de la urbanització Mas Altaba. 

9. Aprovació de les modificacions dels estatuts del Consorci del transport públic de l’ 
Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat. 

10. Aprovació del nomenament com a voluntaris de protecció civil de diversos 
membres de l’ Associació de voluntaris de protecció civil de Maçanet de la Selva. 

11. Aprovació d’una moció institucional de suport a l’esport català promoguda per l’ 
Associacio Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 
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12. Aprovació d’una moció de suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre 
mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica. 

13. Moció del grup 9M de suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica. 

14. Moció del grup Socialista de suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre 
mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica. 

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

16. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió. 
 
1. Aprovació de l’ acta de l’última sessió ordinària de data 2 de febrer de 2015, i 

de la sessió extraordinària de data 25 de febrer de 2015 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària del Ple, 
celebrada el dia 2 de febrer de 2015, la qual és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada acta. 
 
Seguidament, es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària 
celebrada el dia 25 de febrer de 2015, la qual és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada acta. 
 
 
2. Aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ FETS 

1. L’ampliació en curs del contracte del Servei de Recollida i Transport de Residus Sòlids 
Urbans, Recollida selectiva de Residus i Gestió de la Deixalleria municipal de Maçanet de la 
Selva, per subministrament i instal·lació de 5 nous contenidors soterrats de 3.000 litres 
cadascun, a l’actual concessionària HERMANOS ALUM SL exigeix una ampliació de 
l’aplicació pressupostària 03.163.22798. 

2. La gestió del bar de la Zona esportiva de Mas Altaba, actualment en licitació, pot exigir un 
ajut municipal per a fer viable l’explotació. Cal preveure aquest ajut per import de màxim de 
1.500 euros anuals més IVA, finançat amb el preu públic per ocupació d’espais publicitaris. 
Per a que aquesta operació sigui correctament registrada cal modificar en el Pressupost 
2015.  

3. 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. 
despesa. 

4. El Consell Comarcal de la Selva instrueix, per delegació, expedients executius, amb 
procediment de constrenyiment, contra deutors de la Hisenda municipal. Dels expedients 
tramitats resulten, de vegades, crèdits incobrables per haver resultat fallits els deutors de 
conformitat amb l’article 61 del Reglament General de Recaptació. Es tracta de finques que 
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són subhastades i no és possible adjudicar-les i tampoc és possible  l’adjudicació directa 
posterior 

5. La tresorera del Consell Comarcal de la Selva, en els casos esmentats al paràgraf anterior,  
en aplicació de l’article 109.1 del Reglament General de Recaptació, comunica la possibilitat 
d’adjudicar aquestes finques a favor de l’Ajuntament. Si de la informació facilitada pel propi 
Consell Comarcal resulta que no consten inscrites al Registre de la Propietat càrregues 
preferents ni anteriors a les de l’Ajuntament i si de la informació disponible a l’Ajuntament no 
existeixen circumstàncies que facin preveure la no utilitat .d’aquestes finques, l’article 109.2 
del Reglament General de Recaptació imposa l’adjudicació a favor de l’Ajuntament, 

6. El Romanent de Tresoreria de 31/12/2014 permet finançar els increments de consignació 
exigits per la present proposta. 

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

 

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 

3. Quan en el procés d’alienació regulat als articles 97 a 107 (capítol 2n, secció 2a, subsecció 
5a) del Reglament General de Recaptació aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de 
juliol, no  hagin quedat adjudicats bens immobles embargats, l’article 109.2 d’aquest 
Reglament imposa la seva adjudicació a favor de la Hisenda Pública, per part de l’òrgan 
que tingui la competència,  quan : 

a. No constin inscrites al Registre de la Propietat càrregues preferents ni anteriors a 
les de l’Ajuntament 

b. No existeixin circumstàncies que facin preveure la no utilitat de les finques. 

c. Amb o sense adjudicació a favor de l’Ajuntament, calgui cancel·lar els drets per 
incobrables, per haver resultat fallit el deutor, de conformitat amb l’article 61 del 
Reglament General de Recaptació. 

4. L’article 108 del Reglament General de Recaptació, estableix que serà competent per 
adjudicar béns o drets a la Hisenda Pública en pagament de deutes no coberts en el curs 
del procediment de constrenyiment  l’òrgan que estableixi cada ens. En aquest sentit,  el 
desenvolupament de la gestió econòmica municipal correspon a l’alcalde i, per delegació 
de l’alcalde, a la Junta de Govern, en el marc del Pressupost aprovat pel Ple, segons 
estableix l’article 21.1 f) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 

En la mateixa línia: 

  l’article 41, apartat 17, 18 i 21 del Reial Decret 2568/1986 que aprova el 
Reglament d’Organització, funcionament i règim Jurídic de les entitats locals, estableix 
que correspon a l’alcalde desenvolupar la gestió econòmica municipal de conformitat 
amb el Pressupost aprovat. 

  El Tribunal Suprem destaca, entre diverses sentències, la de la Sala C-A 
Secció 7a de 18 de gener de 2012, FD 11, on declara que cal discriminar les 
competències legalment reconegudes al Ple i a l’Alcalde, en funció de les distintes fases 
d’elaboració, aprovació i execució del Pressupost. 
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  L’article 4t del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, obliga a que la totalitat 
d’ingressos i despeses de l’entitat local s’incloguin en el Pressupost General. 

Per tant, l’alcalde i, per delegació de l’alcalde, la Junta de Govern Local poden adquirir, 
alienar o gravar tota classe de béns i drets a condició que estiguin previstos en el 
pressupost aprovat pel Ple municipal. 

5. Les finques així adquirides, si  urbanísticament no estan qualificades d’infraestructures i 
bens destinats a ús general,  han de quedar com a bens patrimonials, d’acord amb el 
Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 

6. L’Interventor ha informat favorablement la present proposta. 

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

ACORD: 

1. Aprovar inicialment expedient núm 2 de modificació del Pressupost 2015, segons detall 
annex. 

2. Acceptar, per cada expedient singular que resoldrà la  Junta de Govern Local, previ informe 
favorable de la Intervenció, l’adjudicació de finques a favor de l’Ajuntament, segons disposa 
l’article 109.2 del Reglament General de Recaptació,  si es compleixen les condicions 
següents: 

a. Que no constin inscrites al Registre de la Propietat càrregues preferents ni 
anteriors a les de l’Ajuntament 

b. Que no existeixin circumstàncies que facin preveure la no utilitat de les finques. 

c. Que amb o sense adjudicació a favor de l’Ajuntament, calgui cancel·lar els drets 
per incobrables, per haver resultat fallit el deutor, de conformitat amb l’article 61 del 
Reglament General de Recaptació. 

L’informe de la Intervenció establirà també l’import pel que hagi de figurar en comptabilitat 
cada adquisició i la possibilitat o no de finançar-la, preferentment, a càrrec del romanent de 
tresoreria de 31 de desembre de l’any anterior 

3. 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.  

 

ANNEX ESMENTAT  

OR PR ECO   IMPORT

CRÈDIT EXTRAORDINARI  

08 342 22611 Dèficit explotació bar zona esportiva Mas Altaba 1.815,00

10 929 60 Adquisició finques Art. 109.2 Reglament General de Recaptació per a infraestructures i 
bens destinats a ús general 1,00

10 929 68 

Adquisició finques Art. 109.2 Reglament General de Recaptació com a Bens Patrimonials 1,00

    

SUPLEMENTS DE CRÈDIT  

03 163 22798 Ampliació de serveis, subministrament i manteniment d'Illes soterrades  2.633,28
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      SUMA INCREMENT DESPESES ………..  4.450,28 €

     

FINANÇAMENT  

1  34900 Altres preus públics 1.815,00

  87 Romanent líquid de Tresoreria de 31/12/2014 2.635,28
     

   SUMA FINANÇAMENT………….. 4.450,28 €

      
 
El Sr. José Martínez diu que en el tema de la contractació de la gestió de la zona 
esportiva de Mas Altaba hi manca un estudi de viabilitat on es concretin ingressos i 
despeses, i per tant, li sembla arriscat quantificar el dèficit que hi pugui haver sense 
aquest estudi. D’altra banda, pregunta quines són les finques que es preveu que 
l’ajuntament subhasti. 
 
El Sr. Alcalde explica que la intenció és que la zona esportiva de Mas Altaba estigui 
cuidada i no es vagi deteriorant. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Interventor, qui explica que en el tema de les 
finques que l’ajuntament pugui rebre procedent de subhastes el que es tracta ara és 
de preveure un registre comptable que permeti fer les anotacions comptables 
corresponents de les finques que s’adquireixin, en el seu cas, en motiu de subhastes 
que hagin quedat desertes. 
 
El Sr. José Martínez diu que votaran en contra, ja que considera necessari un estudi 
perquè es pugui quantificar el dèficit que pugui provocar la gestió de la zona de Mas 
Altaba, i respecte a les finques que s’adquireixin procedents de subhastes desertes 
considera que caldria conèixer la situació d’aquestes finques i els afectes, i que sinó 
no es pot votar a favor. 
 
El Sr. Alcalde diu que potser quan es va fer la cessió per 75 anys a l’ajuntament de la 
zona esportiva sí que calia haver fet un estudi de despeses atès el llarg termini de 
temps d’aquesta cessió. 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit més amunt, 
que amb el resultat següent: 
 
- NOU vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Valentí, el Sr. Ciurana, la Sra. 

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

- 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. 
 
3. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals núms. 7 i 
10. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
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“ Per tal de procedir a la modificació de determinades ordenances fiscals, és necessari 
que el Ple, adopti l’acord de modificació de les mateixes i que es publiquin les 
modificacions definitivament aprovades en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
És per això que es proposa a l’ajuntament en Ple l’adopció del següent 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2015, la modificació de les 
Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, en la forma que consta en 
l’annex del present acord: 
- Ordenança fiscal núm.7 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis 

d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats municipals i 
instal.lacions. 

- Ordenança fiscal núm.10 reguladora de la taxa per a la recollida i eliminació 
d’escombraries. 

 
SEGON.- Publicar el present acord, en el tauler d’edictes de l’ajuntament, en el web de 
l’ajuntament, i en el Butlletí Oficial de la Província i donar un termini de 30 dies a partir 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, per tal que els interessats puguin 
consultar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.” 
 

ANNEX 
ORDENANCES FISCALS MAÇANET DE LA SELVA 2015 

PROPOSTA MODIFICACIONS 
 
Ordenança fiscal núm.7 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis d’intervenció 
integral de l’administració municipal en les activitats municipals i instal.lacions. 
 
Els articles que es relacionen a continuació queden redactats de la manera següent:  
 
Article 6.- Quota tributària  
  
1.- La quantia de la taxa es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:  
 
A. Autorització ambiental                                                                        1.200,00 €  
B. Llicència ambiental amb informe vinculant del OGAU                       1.800,00 €  
C. Llicència ambiental amb informe vinculant del Consell Comarcal     1.200,00 €  
D. Comunicació per activitats innòqües                                                     350,00 € 
E. Comunicació per nucli zoològic                                                             200,00 € 
F. Comunicació per simple tinença d’animals                                              20,00 € 
G. Comunicació d’activitats temporals                                                        250,00 € 
 

La quantia a ingressar en els supòsits A, B i C anteriors resultarà d’aplicar sobre les tarifes 
establertes en el punt anterior els següents coeficients correctors, en funció de la superfície 
construïda del local:  
  
      Superfície construïda                           Coeficient corrector  
            0-100 M2. ---------------------------------------- 1,00  
           101-500 M2. -------------------------------------- 1,50  
           501-1000 M2.------------------------------------- 2,00  
           Més de 1000 M2. -------------------------------- 2,50  

 
H. Règim de COMUNICACIÓ (Annex III de la Llei 20/2009), les quotes seran les que 
corresponguin a la superfície de l’establiment segons el quadre següent: 
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            Superfície de l’establiment                             Quota  
  Fins a 150 m2 --------------------------------------    400,00 €  
  Més de 150 m2 i fins a 250 m2 ----------------    600,00 €  
  Més de 250 m2 i fins a 400 m2 ---------------- 1.500,00 €  
  Més de 400 m2 i fins a 600 m2 ---------------- 2.000,00 €  
  Més de 600 m2 ------------------------------------- 3.000,00 €  
 
En tots els expedients administratius i projectes que s’hagin de tramitar d’ofici o interessats de 
part i que sigui necessari publicar edictes i/o anuncis al BOP i DOGC i demanar informes 
sectorials i preceptius, el cost d’aquests seran abonats per la persona i/o persones directament 
afectades i interessades.” 

 
Article 7.  
 
1. Els interessats en la concessió d’una llicència d’obertura podran presentar prèviament a la  

petició d’aquesta, una sol·licitud de consulta sobre l’emplaçament, requisits o límits que 
calguin per l’exercici de l’activitat, acreditant-se una quota de 44 €.  

2. Les sol·licituds de consulta referents a animals no domèstics per sota dels límits de 
classificació de la llei ambiental tributaran per una quota de 25 €.  

 
3. La primera visita tècnica de comprovació per l’obtenció de llicència de primera obertura no 

acreditarà cap quota addicional.  
4. Les segones i següents visites acreditaran quotes addicionals tenint en compte els apartats 

de l’article 6è de la present Ordenança, acreditant les quotes addicionals següents:  
Euros 

A. Autorització ambiental       180,00  
B. Llicència ambiental amb informe vinculant de l’ OGAU   180,00  
C. Llicència ambiental amb informe vinculant del Consell Comarcal  180,00  
D. Comunicació per activitats innòqües       35,00  
E. Comunicació per nucli zoològic        35,00  
F. Comunicació per simple tinença d’animals       35,00  
G. Comunicació d’activitats temporals        35,00  
H. Règim de comunicació         35,00  

 
 
Ordenança fiscal núm.10 reguladora de la taxa per a la recollida i eliminació 
d’escombraries. 
 
S’afegeix un paràgraf a l’apartat 1 de l’article 3, amb el text següent: 
 
En aquest sentit s’entén que no estan subjectes a la taxa les comunitats de veïns amb 
comptador d’aigua destinat a la neteja de les zones comunes, en tant que no produeixen 
residus.” 
 
El Sr. Ortiz diu que estan disposats a votar a favor si es manté la quota actual dels 
petits establiments de 0 a 50 m2. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al SR. Interventor, qui explica que en l’establiments de 
taxes el que s’ha de tenir en compte és el cost del servei que es presta. 
 
A continuació es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
 
 



 8

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

- 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. 
 
 
4. Aprovació de l’ampliació del contracte del servei de recollida i transport de 

residus sòlids urbans, recollida selectiva de residus i gestió de la deixalleria 
municipal de Maçanet de la Selva, pel subministrament de cinc contenidors 
soterrats. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“Vista la memòria del regidor delegat de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Maçanet de la Selva , on raona la necessitat del subministrament , instal·lació i 
manteniment de 5 unitats de contenidors soterrats de 3.000 litres cadascun .   
 
Vist l’informe del tècnic de contractació , mitjançant el qual s’informa favorablement 
que el subministrament , instal·lació i manteniment  de 5 unitats de contenidors 
soterrats de 3.000 litres cadascun es dugui a terme mitjançant una ampliació del 
contracte de serveis de recollida i transport de residus sòlids urbans , recollida 
selectiva de residus i gestió de la deixalleria municipal de Maçanet de la Selva .  
 
Vista la proposta presentada per l’actual concessionària del servei  
 
Vist l’informe de l’interventor sobre l’existència de crèdit  
 
Vist l’informe de la secretaria  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa la 
Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011 de 14 de novembre mitjançant el qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic . 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 9 d’abril de 2015. 
 
El Ple de la Corporació  
 
ACORDA :  
 
PRIMER. APROVAR l’ampliació del contracte del  SERVEI DE RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS , RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE MAÇANET DE LA SELVA 
 ; pel subministrament , instal·lació i manteniment de 5 contenidors soterrats de 3.000 
litres cadascun, a l’actual concessionària   HERMANOS  ALUM S.L.   , per l’import 
net de  34.875,00Euros    
 
SEGON.- APROVAR  els restabliment de l’equilibri econòmic financer segons el 
quadre següent : 
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Import net
sub-inst 5
contenidors 

Interes any 
amortiz
ació

Quota 
mensual

valor 
residual 

prorroga quota 
mensual 

valor 
residual

34.875,00 € 3,25% 7 anys 372,88 € 8.653,05 € 2 anys 372,88 € "CERO" € 

Import net 372,88 €
4% D:G 14,92 €
3% B.I 11,19 €
Subtotal 398,98 €
IVA 10% 39,90 €
TOTAL QUOTA 438,88 €

Desglossament de la quota mensual

 
 
 

Valor residual als 9 anys 
Import net 8.653,05 € 0,00 €
4% D:G 346,12 €
3% B.I 259,59 €
Subtotal 9.258,76 €
IVA 10% 925,88 €
TOTAL QUOTA 10.184,64 €

Desglossament del valor residual als 7 anys

 
 
TERCER - Notificar el present acord d’ampliació de contracte i de requeriment per la 
signatura de l’ampliació del contracte a la mercantil   HERMANOS  ALUM S.L.   
 
Totes les notificacions del procediment, es poden fer via fax o mitjançant correu 
certificat, a decisió de l’Administració. La notificació via fax es considera mitjà suficient 
als efectes de l’article 59.1 de la Llei 30/1992. 
 
Les notificacions també poden efectuar-se per correu electrònic a l’adreça que hagin 
designat en presentar llurs proposicions, en els termes de la Llei 11/2007, si bé el 
termini per considerar rebutjada la notificació, amb els efectes previstos a l’art. 59.4 de 
la Llei 30/1992, és de 5 dies.” 
 
 
El Sr. Ortiz diu que li semblen bé les millores però considera el preu elevat i caldria 
trobar preus més competitius. 
 
El Sr. Alcalde explica que tots els contenidors soterrats s’han hagut d’anar millorant 
per tal de prestar correctament el servei. 
 
El Sr. Roca diu que el servei de recollida d’escombraries és cada vegada més car, 
però que d’altra banda es recullen menys escombraries i per això no ho entenen. 
 
El Sr. Alcalde explica que això que ara es tracta és una millora a la instal.lació i no un 
augment de la taxa del servei, i d’altra banda diu també que potser es recull menys 
escombraries però que el preu de l’abocador va pujant cada any. 
 
El Sr. Roca diu que el preu hauria de repercutir no a tot el poble sinó a l’empresa que 
guanya diners. 
 
El Sr. Alcalde diu que l’empresa actual funciona bé segons l’opinió que ha recollit de la 
gent, però no té res a veure en què manquin contenidors soterrats. 
 
El Sr. Trincheria diu que no veu clar que es digui que es recull menys escombraries, i 
diu també que cada dia es recicla més i per tant puja el preu de l’abocador. Si es mira 
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el contracte es veu que s’hi varen incloure unes inversions importants que quan acabi 
passen a l’ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde diu que el servei és eficient i que hi ha hagut un retorn de 83.000 € quan 
es preveia de 50.000 €. 
 
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: 
 
- NOU vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Valentí, el Sr. Ciurana, la Sra. 

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

- 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. 
 
 
5. Aprovar la ratificació de la resolució d’ Alcaldia de data 23 de març de 2015 

d’aprovació del marc pressupostari 2015-2018 i donar compte dels estats de 
la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 i dels romanents que 
s’incorporen al 2015. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Fets 
 
1. L’art. 10 de la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, estableix que 

els pressupostos públics s’han de situar en una perspectiva plurianual i perseguir la 
consecució d’objectius a mig termini. D’aquest forma, el marc pressupostari a mig termini, 
amb les seves projeccions d’ingressos i despeses i les prioritats d’actuació que se’n 
deriven, constitueix la base per a la planificació pressupostària anual. L’Administració de 
l’Estat té l’obligació de remetre documentació en aquest sentit a la Comissió Europea. 

2. L’art. 5 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril (BOE del 30), d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEP), determina que l’elaboració dels Pressupostos de les 
Administracions Públiques s’enquadrarà en un marc pressupostari de mig termini 
compatible amb el principi d’anualitat que regeix l’aprovació i execució dels pressupostos, 
de conformitat amb la normativa europea.  

3. L’art. 15 LOEP regula l’establiment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic 
pel conjunt de les Administracions Públiques. En el primer semestre de cada any, el 
Consell de Ministres ha de fixar aquests objectius pels següents tres exercicis, previ 
informe del Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes i de la 
Comissió Nacional d’Administració Local.  L’acord adoptat pel Consell de Ministres es 
sotmet a aprovació del Congres de Diputats. 

4. El capítol VI de la LOEP, Gestió Pressupostària, regula la planificació i límits de la gestió 
pressupostària a mig termini i estableix que totes les entitats locals venen obligades a 
aprovar un marc pressupostari per a un període mínim de tres anys, coherent amb els 
objectius d’estabilitat i deute públic i amb el contingut mínim dels paràmetres previstos a 
l’article 29.2 LOEP.  

5. La LOEP no expressa quin és l’òrgan competent per aprovar el marc pressupostari, per 
tant, com a competència residual, l’alcalde pot aprovar el marc que l’interventor té obligació 
de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el calendari 
previst i en compliment de l’art. 4.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació. 



 11

No obstant això, l’aprovació per part de l’alcaldia ha de ser considerada equivalent a 
l’aprovació del projecte de pressupost. És a dir, un i altre, marc pressupostari i projecte de 
pressupost, són aprovats per l’alcalde i sotmesos posteriorment al Ple municipal que pot 
introduir les modificacions que estimi convenients. 

6. Abans de 31 de gener de 2015 la Intervenció municipal va trametre al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques les dades provisionals d’execució pressupostària del quart 
Trimestre de 2014. 

7. El  27 de febrer de 2015 la Intervenció municipal va preparar els estats de liquidació del 
pressupost 2014 que van ser aprovats per alcaldia d’acord amb l’article 191 del RD-
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

8. El 23 de març de 2015 la Intervenció municipal va trametre al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques les dades del marc pressupostari a tres anys,  aprovades per 
Decret d’Alcaldia, a proposta del Regidor d’Hisenda. 

9. El programa d’inversions de l’expedient de Pressupost de 2015 inclou el detall de 
finançament amb fons propis  provinents de romanents afectats de 2014. No obstant això, 
la liquidació del Pressupost de 2014 permet  complementar el finançament per a 2015 i el 
Ple municipal ha de confirmar l’estat final dels romanents que s’incorporen. 

 
Fonaments de dret 
L’article 15 de la CE, reformat el 27/09/2011 (BOE 233 de la mateixa data), garanteix el principi 
d’estabilitat pressupostaria i en compliment d’aquest mandat han estat dictades les lleis 
següents: 
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera  i el seu 

reglament (LOEP), modificada per la 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 l’administració local. 
 
 
Aquests normes s’afegeixen com a fonaments directes als següents: 
 
- Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, Reial decret 500/1990, de 20 d’abril i Ordres Ministerials que aproven la 
Instrucció de Comptabilitat i l’estructura dels Pressupostos de les entitats locals. 

- Bases d’execució dels Pressupost Municipal. 
- 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. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Confirmar el marc pressupostari tramés per la Intervenció municipal al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques el 23 de març de 2015 i aprovat per Decret d’Alcaldia de 
la mateixa data, les dades del qual es reprodueixen a continuació. 
 
Segon.- Quedar assabentats de l’estat definitiu dels Romanents de  2014 incorporables a 2015, 
segons document que figura a l’expedient  i confirmar l’increment de consignacions resultant 
com a Modificació Pressupostària núm 1 de 2015. 
 
Tercer.- Quedar assabentats dels estats de liquidació del Pressupost de 2014, segons 
documentació que figura a l’expedient, als efectes de l’article 191 del  Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
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AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA

2015 variació 2016 variació 2017 variació 2018

Estat d'ingressos, euros
1 4.379.749,74 0,73% 4.411.688,39 0,80% 4.446.957,65 0,68% 4.477.034,87

Impost sobre Bens Immobles 3.197.756,01 0,00% 3.197.756,01 0,00% 3.197.756,01 0,00% 3.197.756,01

Impost sobre Activitats Econòmiques 227.488,52 2,50% 233.175,73 2,50% 239.005,13 2,00% 243.785,23

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 476.743,02 2,50% 488.661,60 2,50% 500.878,14 2,00% 510.895,70

Impost sobre plusvàlues 359.000,00 3,00% 369.770,00 3,50% 382.711,95 3,00% 394.193,31

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres 118.762,19 3,00% 122.325,06 3,50% 126.606,43 3,00% 130.404,63

Cessió d'impostos de l'Estat 0,00 0,00 0,00

Ingressos de capítol 1 i 2 no inclosos anteriorment 0,00 0,00 0,00

2 1.369.584,82 1,50% 1.390.128,59 2,00% 1.417.931,16 1,00% 1.432.110,48

3 1.430.689,32 1,50% 1.452.149,66 1,70% 1.476.836,20 1,70% 1.501.942,42

Participació Tributs de l'Estat 1.239.562,55 1,50% 1.258.155,99 1,70% 1.279.544,64 1,70% 1.301.296,90

Resta de transferències corrents 191.126,77 1,50% 193.993,67 1,70% 197.291,56 16,58% 230.000,00

4 7.432,18 0,00% 7.432,18 0,00% 7.432,18 0,00% 7.432,18

5 7.187.456,06 1,03% 7.261.398,83 1,21% 7.349.157,20 0,94% 7.418.519,95

6 0,00 0,00 0,00

7 163.002,00 1,50% 165.447,03 1,70% 168.259,63 9,95% 185.000,00

8 163.002,00 1,50% 165.447,03 1,70% 168.259,63 9,95% 185.000,00

9  5+8 =INGRESSOS NO FINANCERS 7.350.458,06 1,04% 7.426.845,86 1,22% 7.517.416,83 1,15% 7.603.519,95

10 215.000,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00

12 10+11 =INGRESSOS FINANCERS 215.000,00 0,00 0,00 0,00

13 9+12 = INGRESSOS TOTALS 7.565.458,06 -1,83% 7.426.845,86 1,22% 7.517.416,83 1,15% 7.603.519,95

Estat de despeses, euros
14 2.052.200,00 1,00% 2.072.722,00 1,00% 2.093.449,22 1,80% 2.131.131,31

15 3.906.779,42 1,00% 3.945.847,21 1,00% 3.985.305,69 1,80% 4.057.041,19

16 50.000,00 -10,00% 45.000,00 -6,67% 42.000,00 -4,76% 40.000,00

17 107.470,00 1,00% 108.544,70 1,00% 109.630,15 1,80% 111.603,49

 Capítol 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 280.463,38 0,95% 283.128,67 1,09% 286.206,57 0,75% 288.366,29

18 6.396.912,80 0,91% 6.455.242,58 0,95% 6.516.591,63 1,71% 6.628.142,28

19  Capítol 6 INVERSIONS 199.138,34 9,07% 217.196,35 13,45% 246.418,28 16,87% 287.998,25

20  Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00

21 DESPESES DE CAPITAL 199.138,34 9,07% 217.196,35 13,45% 246.418,28 16,87% 287.998,25

22 DESPESES NO FINANCERES 6.596.051,14 1,16% 6.672.438,93 1,36% 6.763.009,91 2,26% 6.916.140,53

23  Capítol 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 215.000,00 0,00 0,00

24  Capítol 9 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS 754.406,92 0,00% 754.406,92 0,00% 754.406,92 -8,88% 687.379,42

25 DESPESES FINANCERES 969.406,92 -22,18% 754.406,92 0,00% 754.406,92 -8,88% 687.379,42

26 DESPESES TOTALS 7.565.458,06 -1,83% 7.426.845,85 1,22% 7.517.416,83 1,15% 7.603.519,95

27 SALDO OPERACIONS CORRENTS 790.543,26 1,97% 806.156,24 3,28% 832.565,57 -5,07% 790.377,67

28 SALDO OPERACIONS DE CAPITAL -36.136,34 -51.749,32 51,03% -78.158,65 31,78% -102.998,25

29 SALDO OPERACIONS NO FINANCERES 754.406,92 0,00% 754.406,92 0,00% 754.406,92 -8,88% 687.379,42

30 SALDO OPERACIONS FINANCERES -754.406,92 0,00% -754.406,92 0,00% -754.406,92 -8,88% -687.379,42

30+29 0,00 0,00 0,00 0,00

31 DEUTE VIU A 31/12 3.551.727,51 -19,91% 2.844.618,09 -24,86% 2.137.502,83 -29,95% 1.497.415,07

32 a curt termini 0,00 0,00 0,00 0,00

33 a llarg termini 3.551.727,51 2.844.618,09 2.137.502,83 1.497.415,07

34 31/5 = RATI DEUTE VIU / INGRESSOS CORRENTS 49,42% 39,17% 29,09% 20,18%

1 a 7 - 3  29-16-7 REGLA DE DESPESA - EN BRUT - 6.383.049,14 1,24% 6.461.991,90 1,40% 6.552.750,28 2,11% 6.691.140,53

- finalista

2015 2016 2017

1,30% 1,50% 1,70%

 Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Segons acord del Consell de Ministres de 27 de juny de 2014,  de conformitat amb l'article 15 de la LOEPSF i  a partir de la 
informació continguda a l'informe de situació de l'economía espanyola de la mateixa data, la concreció dels límits de referència per 

al període 2015-2017,és la següent :

REGLA DE DESPESA PER AL PERÍODE 2015-2017

DESPESES CORRENTS

 Capítol 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS

 Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

 Capítol 2 COMPRA DE BENS CORRENTS I SERVEIS

 Capítol 3 DESPESES FINANCERES

 Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL

 Capítol 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

 Capítol 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

6+ 7= INGRESSOS DE CAPITAL

MARC PRESSUPOSTARI 2015-2018

1+2+3+4 = Ingressos per operacions corrents

Cap 1+Cap 2 IMPOSTOS (directes i indirectes)

 Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS

 Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

 Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS
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ROMANENTS INCORPORABLES AL PRESSUPOST 2015 (ÚNICAMENT PART EN EXECUCIÓ SENSE FACTURA 
EN 2014) 

 
Romanents 2014 que figuràven a l'expedient de Pressupost 2015 com a part dels projectes 2014 amb factura 
2015 

 
    APLICACIÓ   CONCEPTE      ROMANENT 2014 AFECTAT 

 

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  75.000,00 

6190.04.151 Trasllat Torre metàl·lica mitja tensió ENDESA  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  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  21.921,35 

63300.04.130 Obres i Serveis: Inv reposició Seguretat-Protecció  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  7.500,00 

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

  sub-total … 385.934,05
Altres romanents 2014 incorporables a 2015, per l'import de les factures que arribaran en 2015 

64001.04.165 Pla d'acció d'energia sostenible (Caldera biomassa) 143.174,80 

 Adequació vestuaris zona esportiva i sala polivalent MRP (a complementar 
amb fons sub Diputació 2015) 

78.805,76 

22799.03.172 Protecció de la fauna, flora i paisatge natural 905,00 

 Major cost Arranjament i dotació de servei C/ Escoles davant Escola Bressol i 28.777,83 

61900.02.155 Inversió de reposició de vies públiques 46.745,91 

62100.02.155 Resolució d'expedients expropiatoris i altres 200.000,00 
 Liquidació contracte SOREA i altres contractes 200.000,00 

63300.160.04 Substitució col·lector aigües residuals riera Torderola 5.150,82 

62200.02.332 Biblioteca Municipal 6.500,00 

62208.02.161 Urbanisme:Reparació dipòsit d'aigua potable Mas Altaba 120.477,42 

62219.01.920 Nou arxiu municipal 78.929,23 

62900.02.155 Obra vial d’accés nou cementiri 88.515,78 

63000.04.920 Obres i serveis: Reposició en elements informàtics 8.455,62 

63200.08.342 Inversió reposició sistema aigua calenta pavellons-norma DIPSALUT 42.507,99 

 sub-total … 1.048.946,16 

 TOTAL euros …… 1.434.880,21 

 

 
El Sr. Ortiz pregunta a la regidora de festes a què es degut a l’increment de despesa 
de l’any 2014 respecte a la previsió inicial, ja que es va passar de 85.000 a 157.000 €. 
 
La Sra. Figueras diu que la diferència no és aquesta sinó d’uns 30.000 €, i que no és 
un desfasament important degut a que hi ha hagut major ingressos dels previstos. 
 
El Sr. Roca diu que a la vista dels números que es presenten, aquest és un ajuntament 
ric i això no es reflexa en el poble. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquesta legislatura s’han esforçat en reduir el deute que hi havia 
per tal de pagar menys interessos i tenir més possibilitats d’inversió, diu també que 
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varen heretar un endeutament del 101% i que ara és del 50% i que estan contents del 
què s’ha fet, i també que si es volgués anar al crèdit ara es podria i abans no. 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
 
 
- NOU vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Valentí, el Sr. Ciurana, la Sra. 

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

- 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. 
 
 
6. Aprovar la designació de les dues festes locals per l’any 2016. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“Per part de la Generalitat s’ha elaborat el calendari oficial de festes laborals per l’any 
2016. 
 
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors dues festes laborals tindran 
caràcter local, havent-se de fixar aquestes per Ordre del Conseller d’ Empresa i 
Ocupació de la Generalitat a proposta dels municipis respectius. 
 
El Ple acorda: 

 
Primer. Designar com a festes locals per l’any 2016, les següents :  
 
- 2 de maig, dia del Roser 
- 10 d’agost, Sant Llorenç 
 
Segon. Comunicar la present resolució al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
7. Aprovació provisional del pla especial urbanístic de desenvolupament per 

assignació d’usos als terrenys d’equipaments comunitaris de propietat 
municipal. 

 
El Sr. Alcalde manifesta que retira aquest punt de l’ordre del dia per a considerar que 
requereix un major estudi abans de la seva aprovació. 
 



 15

8. Aprovar la convocatòria d’un concurs obert per l’adjudicació de la concessió 
de domini públic per la dinamització, gestió i explotació del bar-restaurant i 
de tota la zona esportiva de la urbanització Mas Altaba. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 109 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), havent-se justificat 
complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment obert. 
 
Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari i Interventor.  
 
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò 
disposat a l’article 110 TRLCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del 
procediment de licitació. 
 
Vista la necessitat inajornable de formalitzar el contracte tan aviat com sigui possible i 
a les necessitat d’interès públic d’aquesta adjudicació .  
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 9 d'abril de 2015  
 
Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la 
competència atribuïda a la disposició addicional segona del TRLCSP i a l’article 
274.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, 
 
ACORDA 
 
Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment  OBERT  , tramitació 
 ORDINÀRIA   , regulació  NO HARMONITZADA   forma  VARIS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ  per la  CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER LA DINAMITZACIÓ 
, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT i DE TOTA LA ZONA 
ESPORTIVA DE LA URBANITZACIÓ MAS ALTABA DE MAÇANET DE LA SELVA . 
 
Segon: Procedir a l’obertura del procediment d’ajudicació de l’esmentada concessió .  
 
Tercer:   Aprovar  el plec de clàusules administratives particulars i Plec de 
Prescripcions Tècniques  que hauran  de regir el concurs esmentat .  
 
Quart : Existeix consignació pressupostaria suficient per atendre les despeses de la 
present concessió. 
 
Cinquè: Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al BOP, de Girona 
al DOGC i al perfil de contractant de l’ajuntament de Maçanet de la Selva concedint un 
termini de 15 dies naturals comptats des de la última  publicació de l’anunci del 
contracte per  a la presentació de proposicions. “ 
 
 
El Sr. José Martínez manifesta que com ja ha dit abans no hi ha cap estudi que 
justifiqui el dèficit que es preveu. Es tracta d’una zona pública on hi ha pistes de tenis i 
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resulta que els altres indrets de Maçanet on hi ha pista de tenis qualsevol persona hi 
pot anar per una mòdica quantitat, i aquí en canvi, es dona la possibilitat que per part 
d’un privat es cobrir per l’explotació de les pistes de tenis i per tant, el que està fent 
l’ajuntament és privatitzar la zona esportiva, motiu pel qual votaran en contra.  
 
El Sr. Roca diu que els hi agradaria que ja estigués llogat i que s’utilitzés però que 
manca eficàcia. 
 
El Sr. Alcalde diu que això que es presenta és un plec de clàusules i que és el tercer 
concurs que es fa perquè els anteriors han quedat deserts i que es tracta d’oferir unes 
condicions que puguin ser assumibles per algú que el vulgui gestionar. 
 
El Sr José Martínez diu que aquesta zona esportiva està abandonada per culpa de 
l’ajuntament, que en canvi sí que es cuida d’altres zones esportives. 
 
El Sr. Alcalde diu que vol recordar que es va fer una sessió per 75 anys quan el club 
esportiu estava disposat a cedir-ho gratuïtament a l’ajuntament, cosa que va suposar 
una gestió desfavorable per l’ajuntament. 
 
El Sr. José Martínez diu que ell era primer tinent d’alcalde llavors. 
 
El Sr. Alcalde contesta que no és cert que en aquell moment ell no era a l’equip de 
govern de l’ajuntament. 
 
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: 
 
- NOU vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Valentí, el Sr. Ciurana, la Sra. 

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

- DOS vots en contra, del Sr. José Martínez i el Sr. Ortiz 
- DUES abstencions, del Sr. Roca i la Sra. vega 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 
9. Aprovació de les modificacions dels estatuts del Consorci del transport 

públic de l’ Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ La Generalitat va adoptar l’acord de Govern 9/2015, de 27 de gener, pel qual s’aprova la 
modificació d’estatuts del CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE GIRONA, 
AUTORITAT TERRITORIAL DE MOBILITAT, del que forma part aquest Ajuntament, a fi de 
donar compliment a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local (LRSAL). 
 
Els vigents estatuts del Consorci (art.28) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula les 
Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per modificar els Estatuts 
es necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals associats, adoptat per majoria 
absoluta. 
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En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent acord: 
 
Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSORCI DEL 
TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE GIRONA, AUTORITAT TERRITORIAL DE MOBILITAT, 
aprovada per la Generalitat en virtut de l’acord de Govern 9/2015, de 27 de gener, que consta a 
l’annex. 
 
Segon.- Encomanar al Consorci del transport públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de 
Mobilitat la realització dels tràmits següents: 

a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació i del text 
dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de ratificació de tots els 
ens associats. 

b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració Local, als 
efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions associatives d'ens locals “ 

 
Annex 
 
—1 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (Estatuts 
aprovats per l’Acord CPT/73/2006, de 25 de juliol, i modificats per l’Acord GOV/220/2010, de 23 
de novembre). 
 
Afegir un nou paràgraf, el tercer, a l’article 1, amb la redacció següent: 
 
“1.3 El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
departament competent en matèria de transports.” 
 
Modificar l’article 23, que queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 23 
”Fiscalització 
”El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer 
establert, per a aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora de les finances públiques de 
Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Modificar l’article 24, que queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 24 
”Règim pressupostari i comptable 
”24.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora 
de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa 
de desplegament que pugui dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
”24.2 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposen la normativa reguladora de 
les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i 
normativa de desplegament que dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Modificar l’article 26, que queda redactat de la manera següent: 
 
“Article 26 
”Règim del personal 
”26.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir d’una 
reassignació de llocs de treball de les administracions consorciades. 
”26.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal laboral 
temporal.” 
 
 



 18

 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 
10. Aprovació del nomenament com a voluntaris de protecció civil de diversos 

membres de l’ Associació de voluntaris de protecció civil de Maçanet de la 
Selva. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Fets: 
El Ple municipal, en data 4 d’agost de 2014, va adoptar l’acord que deia literalment el següent: 
 
“ Fets: 
 
Els Ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de Protecció Civil de conformitat 
amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Règim Local i els art. 63 i 64 de Llei 
8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, entre altres disposicions 
concordants, en ordre a la realització d’activitats per a la protecció de les persones i bens en 
actes i iniciatives ciutadanes habituals, i també en situacions d’emergències. 
 
D’acord amb l’article 47 de la Llei 4/1997. De 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya els 
municipis son les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat 
general d’actuació i planificació en aquesta matèria. 
 
D’acord amb l’article 5.2 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de 
les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, correspon als ajuntaments 
determinar l’AVPC que ha de quedar vinculada funcionalment a l’autoritat municipal i als plans 
de protecció civil. 
 
Fonaments de dret: 
  
Decret 27/2011 de 23 de gener pel qual s’aprova el Reglament de les associacions de 
voluntariat de protecció civil a Catalunya, pel qual s’estableix el procediment per a la inscripció 
d’una associació de voluntaris de protecció civil al registre especial de la Direcció General de 
Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer.- Reconèixer a l’Associació de voluntaris de protecció civil de Maçanet de la Selva com 
a única vinculada al municipi. 
 
Segon.- Aprovar el Conveni de col•laboració en matèria de protecció civil entre l’Ajuntament de 
Maçanet de la Selva i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Maçanet de la Selva, 
facultant a l’Alcalde perquè en nom i representació de l’ajuntament signi tota la documentació 
necesaria.” 
 
Fonaments de dret: 
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Article 14 del Decret 27/2011 de 23 de gener pel qual s’aprova el Reglament de les 
associacions de voluntariat de protecció civil a Catalunya que estableix que la condició de 
voluntari de protecció civil s’adquireix exclusivament per nomenament expedit per l’ajuntament 
corresponent.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Nomenar com a voluntaris de protecció civil els membres de l’Associació de voluntaris de 
protecció civil de Maçanet de la Selva, que han superat el curs de formació impartit per la 
direcció General de Protecció civil, següents: 
 
NOMS        DNI 
Benito López López      79300725Z 
Matias García Luna      47166858E 
Francisco javier Garrido Sanchez    46549020X 
Eric López Baltrons      45966036F 
 
 
El Sr. Ortiz diu que s’alegra de què aquestes persones hagin passat el curs i espera 
que es pugui fer una bona feina. 
 
El Sr. Roca voldria aclarir els 26.000 € que es preveuen per protecció civil. 
 
El Sr. Alcalde diu que no té ara aquí les dades i que ho miraran i li explicaran. 
 
Seguidament 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. 
 
 
11. Aprovació d’una moció institucional de suport a l’esport català promoguda 

per l’ Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya. 

 
Es dóna lectura de la següent : 
 

PROPOSTA MOCIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A L’ESPORT CATALÀ 
 
“ El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans 
necessaris per facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure constitueixen 
un mandat Constitucional als Poders Públics, a més d’una responsabilitat obligada de 
tots els qui treballem i vetllem pel benestar comú.  
 
Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la 
cultura, la integració i la vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí el 
suport del món municipal. L’esport s’ha convertit en un fenomen social universal i, 
actualment, és per a la nostra societat un instrument d’equilibri i integració amb el món 
que ens envolta. La pràctica de l’esport contribueix a reduir desigualtats socials i 
culturals, així com a una millora de la salut i el benestar. L’esport és un element 
educatiu tant per a l’esportista d’elit com per a qui se'n serveix  per mantenir-se en 
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forma. La promoció i el desenvolupament de les activitats esportives han de ser, i de 
fet són, d’interès general. 
 
Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els darrers 
temps com es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament degut a certes 
accions legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies de govern. 
L’esport català en el seu conjunt: esportistes, voluntaris, clubs, consells, federacions, i 
la mateixa Unió de Federacions i el món municipal han denunciat públicament el 
passat 19 de març tots els greuges que s’estan perpetrant contra el sector i el seu 
teixit associatiu i ha advertit de les conseqüències que aquests perjudicis provocaran a 
curt termini.  
 
L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les 
federacions estatals i l’alta competició en detriment de les federacions autonòmiques i 
l’esport de promoció; la Llei de l’exercici de les professions de l’esport que menysprea 
el paper de les federacions i menysté la qualitat dels professionals federatius en 
l’exercici de les seves tasques; la situació del voluntariat esportiu, que no reconeix la 
figura del pocket money i obvia la realitat dels més de 400.000 voluntaris que, només a 
Catalunya, fan possible dia a dia la pràctica de l'activitat física al nostre país i suposa 
un estalvi de més de 200 milions d’euros a l’erari públic; la supressió de l’exempció en 
l’Impost de Societats per a entitats sense ànim de lucre que no ingressaven més de 
100.000 euros anuals, que ara hauran de presentar l’impost i suposarà una 
burocratització i un augment dels costos de gestió de clubs i associacions que tampoc 
reportarà un augment de la recaptació fiscal; l’augment de l’IVA del 8% al 21% en els 
serveis directament relacionats amb la pràctica esportiva i l’educació física quan 
aquests siguin prestats per clubs no declarats de caràcter social, per empresaris 
individuals o per societats mercantils; l’exigència a participants en proves esportives a 
la carretera, tals com els triatlons o les curses ciclistes, d’una assegurança per 
Responsabilitat Civil equivalent a l’assegurança per a la conducció de vehicles a motor 
fixada en un mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la recent modificada Llei de 
costes, que amenaça amb no solucionar la problemàtica dels clubs nàutics de platja 
catalans tan arrelats al territori, tot exigint que assumeixin uns costos de remodelació 
desmesurats i basats en criteris tècnics desconnectats de la realitat dels esports 
nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals, que ha establert uns deures i 
obligacions d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes que això provoca 
en entitats petites en què els seus col·laboradors són únicament voluntaris que 
treballen de forma altruista pel foment de la pràctica esportiva.  
 
L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en definitiva, 
un greu perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se i desaparèixer 
per passar a estructures submergides al marge de qualsevol regulació esportiva.  
 
Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector 
esportiu català, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva a l’esport català 
en el seu conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen esportistes, 
voluntaris, clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 
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Segon.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada 
Llicència Única. 
 
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici professional 
dels tècnics, instructors i entrenadors federatius. 
 
Quart.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket 
money en la regulació del voluntariat esportiu. 
 
Cinquè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de 
l’Impost de Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb els 
següents requisits: 
 
“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals. 
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no 
superin els 2.000 euros anuals. 
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.” 
 
Sisè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8% 
sobre l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que 
practiquin esport o educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin 
directament relacionats amb les esmentades pràctiques i siguin prestats per 
particulars, empreses o clubs no reconeguts com de caràcter social. 
 
Setè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre marxes, 
proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 1428/2003, 
de 21 de novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en quant 
assegurança per danys i responsabilitat civil dels esportistes participants en proves 
esportives en carretera, quan aquests no impliquin la conducció de vehicles a motor. 
 
Vuitè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels 
clubs nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques 
esportives, socials i culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives permanents 
a la platja. 
 
Novè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes obligats 
de la Llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les entitats 
sense ànim de lucre que els seus ingressos no superin els 100.000 euros anuals. 
 
Desè.- Donar suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu difonent la 
campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges que pateix, 
que posen en risc la seva continuïtat. 
 
Onzè.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la 
Secretaria General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport, al Consejo Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell 
Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya. “ 
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La Sra. Figeuras explica que alguns punta ja varen ser aprovats en mocions anteriors i 
què és important donar-hi suport ja que a Maçanet existeix un teixit associatiu 
important. 
 
El Sr. Ortiz diu que estan d’acord amb la moció i que és necessari donar-hi suport. 
 
El Sr. Roca manifesta que també hi està d’acord. 
 
A continuació es sotmet a votació la proposta de moció que s’ha transcrit més amunt, 
la qual és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta de moció. 
 
 
12. Aprovació d’una moció de suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre 

mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa 
energètica. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR QUE PRESENTEN 
L’OBSERVATORI DESC, LES PLATAFORMES D’AFECTATS PER LA HIPOTECA DE 
CATALUNYA I L’ALIANÇA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA DE MESURES 
URGENTS PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL I A LA POBRESA 
ENERGÈTICA. 
 
“ Vist que la situació de crisi econòmica persisteix, i que les conseqüències són especialment 
greus, sobretot en temes d’habitatge, 
 
Tenint en compte que el ple d’aquest ajuntament va aprovar el 20 de juny de 2013 una moció 
que reconeixia l’habitatge com a dret social. 
 
Tenint en compte que el 3 de febrer de 2014 el ple d’aquest ajuntament va aprovar una moció 
en relació als immobles permanentment desocupats. 
 
Per tot això, presentem el següent text : 
 
Text articulat de la Iniciativa Legislativa Popular que ha estat acceptada a tràmit per la Mesa del 
Parlament de Catalunya en data 13 d'octubre de 2014. 

Art. 1. Mesures contra el sobreendeutament de persones consumidores relacionat amb 
l’habitatge habitual 

1. Les mesures contemplades en aquest article tenen per objecte establir mecanismes 
destinats a resoldre el sobreendeutament de les persones físiques i les famílies, i en 
especial els deutes derivats de l’habitatge habitual. Mitjançant la regulació d'un 
procediment extrajudicial i, si escau, la d'un procediment judicial, per tal de donar 
solució a la situació de sobreendeutament en què es trobi la persona física 
consumidora per causes sobrevingudes. Aquesta previsió es basa en el fet que el 
dret de les persones consumidores té caràcter de dret bàsic i és objecte d'una 
especial protecció, conforme preveu l'article 121,1 de la Llei 22/2010 de 20 de juliol, 
reguladora del Codi de Consum de Catalunya. Aquest procediments es regularan 
sens perjudici del que estableix la legislació hipotecària i concursal.  
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2. A l'efecte de la present llei, ostentaran la condició de consumidors les persones 
físiques que reuneixin les condicions previstes a l’art. 111,2.a de la Llei 22/2010, de 
20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. 

3. Les persones físiques consumidores que es trobin o es puguin trobar en una situació 
d’insolvència derivada del pagament de l’habitatge poden iniciar els procediments 
regulats. Aquests procediments seran aplicables a totes les persones físiques 
residents a Catalunya. 

4. La persona consumidora o qualsevol dels creditors podrà sol·licitar un procediment 
extrajudicial per la resolució de situacions de sobreendeutament derivades d’una 
relació de consum. Aquest es gestionarà per les comissions de sobreeendetament, 
subjectes al procediment administratiu, amb àmplies facultats de decisió atorgades 
(incloent la capacitat d’establir un pla de pagaments o de reestructuració del deute) i 
subjectes a la revisió del jutge competent. Es regularà reglamentàriament en el 
termini de tres mesos el procediment i el funcionament de les comissions de 
sobreendeutament. El deutor no podrà sol·licitar la intervenció de la comissió de 
sobreendeutament si es troba immers en un procediment judicial concursal, així 
mateix l’inici a posteriori d’un procediment d’aquesta naturalesa haurà de ser 
comunicat a la comissió que acordarà la finalització del procediment iniciat davant 
ella.    

5. En el supòsit que no s’arribi a un acord per la via extrajudicial s’iniciarà un 
procediment judicial simplificat en el què es buscaran les fórmules adequades per la 
satisfacció dels deutes. Aquest procediment judicial simplificat s’iniciarà per la 
persona física consumidora, que aportarà informació completa sobre actiu i passiu, 
així com una proposta de pla de pagaments. El jutge, analitzades les circumstàncies 
del sobreendeutament de la persona física consumidora, la seva bona fe, les raons 
per les quals el procediment extrajudicial no va finalitzar amb acord i el pla de 
pagament presentat, podrà instar de nou un acord. En cas que no s’assoleixi acord, 
si en el termini de 2 anys no s’han pogut satisfer els deutes ni s’ha acordat un pla de 
pagament, s’iniciarà la liquidació dels actius per fer front als deutes. Aquesta 
liquidació tindrà una durada màxima d’un any i un cop finalitzada el jutge acordarà la 
cancel·lació del passiu no satisfet. 

Article 2. Mesures per evitar els desnonaments que puguin conduir a una situació de manca 
d’habitatge.  

1. Les persones i unitats familiars que tot i aconseguir la dació en pagament continuïn en 
situació de vulnerabilitat es podran acollir al lloguer forçós de l’habitatge executat 
durant un mínim de 3 anys. 

2. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al 
pagament del lloguer podran acollir-se al lloguer forçós de l’habitatge  per  un mínim  de 
3 anys, quan aquest  sigui propietat de persones jurídiques en les seves diferents 
formes, en especial entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de 
gestió d’actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària i entitats 
immobiliàries. 

3. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al 
pagament del lloguer d’habitatges propietat de persones físiques gaudiran dels ajuts 
que evitin el desallotjament.  
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4. Les administracions públiques es comprometran, en qualsevol cas, a garantir el 
reallotjament adequat de les persones en situació de vulnerabilitat per poder fer efectiu 
el desnonament.  

Article 3. Mesures per evitar la pobresa energètica lligada a la situació d’exclusió habitacional. 

1. Les administracions públiques hauran de garantir el dret a l’accés a subministraments 
bàsics d’aigua, llum i gas de les persones en situació de vulnerabilitat mentre duri 
aquesta situació i com a mínim durant 3 anys. 

2. Com a principi de precaució s’establirà un protocol obligat de comunicació i intervenció 
prèvia dels serveis socials per tal d’aplicar els ajuts necessaris per a evitar el tall de 
subministrament, en cas que l’impagament sigui per manca de recursos econòmics de 
les famílies afectades. 

3. Les administracions públiques establiran els acords o convenis necessaris amb les 
companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per tal d’establir 
línies d’ajut o descomptes molt significatius en el cost dels consums mínims de les 
persones en situació de vulnerabilitat.   

Article 4. Mesures per garantir la funció social de la propietat i impulsar la creació d’habitatge 
assequible 

1. L’Administració decretarà el lloguer forçós a persones o unitats familiars en situació de 
vulnerabilitat durant un mínim de 3 anys dels habitatges en mans d’entitats financeres i 
agències associades, fons d’inversió i entitats de gestió d’actius que romanguin en 
desús o infrautilitzats de manera injustificada durant 2 anys.  

2. Aquest procediment s’aplicarà de forma preferent a les entitats financeres i de gestió 
d’actius que hagin rebut ajuts públics. 

Article 5: Despeses destinades a habitatge 

1. La Generalitat garantirà que en els supòsits contemplats als articles 2, 3, i 4 les 
despeses en matèria d’habitatge i de subministres bàsics no podran comportar més d’un 
30% dels ingressos familiars disponibles. 

 
Tot aquest text queda condicionat a : 
1. La legalitat i competències existents a cada administració. 
2. Que s’estableixin prèviament els mecanismes i recursos econòmics suficients per a portar-ho 
a terme. 
3. Que es promoguin polítiques de concertació amb els titulars d’immobles que s’esmentin. 
 

 
Proposem que el Ple de l’ajuntament de Maçanet de la Selva acordi : 
 
1. Ratificar els compromisos presos per aquest Ple en les mocions anteriorment citades. 
 
2. Donar suport a la proposta d’Iniciativa Legislativa Popular per fer front a l’emergència 
habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de catalunya per l’Observatori 
DESC, les Plataformes d’Afectats per l’Hipoteca de Catalunya i l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica. 
 
3. Habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per facilitar la recollida 
de signatures de la ILP. 
 
4. Instar als diferents actors a consensuar la proposta ce manera que obtingui una amplia 
majoria i suport social suficient, si potser mitjançant una consulta pública.” 
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La Sra. Fernández explica que la proposta neix de persones que es varen adreçar a 
l’ajuntament en aquest sentit i que varen portar una proposta de la plataforma de 
Blanes, i que aquesta proposta s’ha adaptat a Maçanet. Explica que els demés grups 
també se’ls hi ha proposat però no hi estan d’acord ja que han afegit reunir a la taula 
d’habitatge, cosa que no és possible ja que ara mateix no existeix. 
 
El Sr. José Martínez diu que no expliquen perquè s’ha afegit a l’article 5 el següent: 
 
“ Tot aquest text queda condicionat a : 
1. La legalitat i competències existents a cada administració. 
2. Que s’estableixin prèviament els mecanismes i recursos econòmics suficients per a portar-ho 
a terme. 
3. Que es promoguin polítiques de concertació amb els titulars d’immobles que s’esmentin.” 
 
El Sr. José Martínez continua dient que és una trava que es posi que si no hi ha 
recursos no es tiri endavant, així com també que es digui que es promoguin polítiques 
de concertació quan l’ajuntament ja té una llei per actuar. També diu que a la proposta 
hi manca la convocatòria de la taula sobre la pobresa energètica, que no es 
contempla. Diu que no entén que es digui que s’instarà als actors a consensuar, quan 
el que cal és actuar amb rapidesa perquè és el que la gent necessita. Per tant, votaran 
en contra ja que tenen una proposta millor que és la de la PAH. 
 
El Sr. Roca creu que aquesta moció és una jugada que es vol fer per fer campanya i 
vendre fum i que donaran suport a la que presenten ells perquè creuen que és millor. 
 
La Sra. Fernández diu que sembla que aquí el grup 9M i el grup Socialista venen una 
mica més preparats però que a la Comissió informativa tan sols sabien el què era una 
taula d’habitatge. Considera que els tres punts que consten al final de l’article 5 de la 
moció són lògics ja que cal tenir en compte que es necessita una planificació 
econòmica per poder aplicar les coses que es proposen fer. Diu també que no és cert 
que no hagin treballat en aquest tema ja que s’han fet moltes gestions, com són parlar 
amb entitats bancàries. 
 
El Sr. Trincheria diu que la proposta que es presenta és la ILP de la Mesa del 
Parlament i que les consideracions afegides al final de l’article 5 són de pura lògica, ja 
que és evident que cal respectar la legalitat i les competències que té cada 
administració, i la pròpia moció en parla. També és evident que si no es preveuen 
recursos econòmics no es pot fer res, i que no es pot prendre el pèl a la gent com es 
va fer amb la llei de la dependència en què no es va preveure els recursos econòmics i 
així ha anat; per tant és de sentit comú planificar. També diu que si la llei de l’habitatge 
actual fos tan clara com es diu no caldria cap ILP. Explica també que les polítiques de 
concertació amb els titulars estan previstes i són necessàries i l’ajuntament ja té 
experiència amb aquest tema ja que ha gestionat la qüestió amb entitats financeres. 
Diu que no entén que no s’hagi pogut consensuar aquesta moció quan la part 
dispositiva de l’ ILP és idèntica amb les mocions del Parlament i amb les que es 
presenten en el Ple. Finalment diu que una consulta popular pot ser de moltes formes i 
una d’elles és la ILP, a la qual ells hi donen suport íntegre. 
 
La Sra. Vega diu que de ILP només n’hi ha una que és la entregada al parlament; diu 
també que a ella li varen arribar dues, la de ICV i la de la CUP, aquesta última molt 
simple ja que simplement diu donar suport a la ILP del parlament; considera que la 
proposta que ara es presenta no hi dona suport ja que no és la mateixa. 
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La Sra. Fernández diu que el ILP que presenten és la mateixa del parlament i el que 
va dir és treure el de la taula d’habitatge ja que no existeix actualment. 
 
El Sr. Martínez diu que la proposta que presenten ells és el de la PAH íntegre, i el que 
es proposa ara es condiciona al que ja ha dit anteriorment i ho repeteix: 1. La legalitat i 
competències existents a cada administració. 2. Que s’estableixin prèviament els 
mecanismes i recursos econòmics suficients per a portar-ho a terme.3. Que es 
promoguin polítiques de concertació amb els titulars d’immobles que s’esmentin. El 
que volen ells és que es doni suport també a la llei de l’habitatge i es doni vivenda a 
qui no en té.  
 
La Sra. Fernández insisteix que la ILP proposada té el mateix contingut que la del 
parlament i que la proposta que es va presentar abans en un Ple anterior era una 
presa de pèl i no ha millorat res. 
 
El sr- Alcalde diu que a la Comissió Informativa es va quedar avui a les 8 del vespre 
per consensuar aquesta moció i que els Srs del grup 9M i dels Socialistes no s’han 
presentat i ara en el Ple diuen que no s’ha volgut consensuar, i que això ho considera 
un espectacle lamentable. 
 
El Sr. Roca diu que han vingut ½ hora abans i que els han trobat reunits. 
 
El Sr. Alcalde diu que no és cert. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta de moció que s’ha transcrit al començament 
d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- NOU vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Valentí, el Sr. Ciurana, la Sra. 

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

- 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. 
 
 
13. Moció del grup 9M de suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre 

mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa 
energètica. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 
“ PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL NOU MAÇANET (9M) DE MAÇANET DE LA SELVA 
DE SUPORT INTEGRE A LA ILP (INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR) QUE PRESENTEN 
L'OBSERVATORI DESC, LES PLATAFORMES D'AFECTATS PER LA HIPOTECA DE 
CATALUNYA I L'ALIANÇA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA DE MESURES URGENTS 
PER FER FRONT A L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL I A LA POBRESA ENERGÈTICA  
 
Resumint, la motivació de la  ILP, és per tractar d’acordar: 

a) Adoptar mecanismes que atorguin una segona oportunitat a les famílies sobreendeutades 
amb despeses vinculades a l’habitatge habitual. 
b) Promoure el lloguer social dels habitatges propietat d’entitats financeres i grans tenidors 
d’habitatge per aturar els desnonaments. 



 27

c) Fer efectiu el reallotjament adequat com a condició per poder dur a terme el desnonament. 
d) Garantir l’accés als subministraments bàsics d’aigua, llum i gas 
e) I de crear habitatge assequible a través del lloguer forçós dels pisos propietat d’entitats 
financeres i grans tenedors d’habitatge que estiguin en desús o infrautilitzats de manera 
injustificada durant 2 anys. 
 
Exposició de motius 

I 
 
Catalunya és una de les Comunitats Autònomes més afectades per la crisi econòmica. Segons 
l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen tots els seus membres a l’atur, 
de les quals 95.000 no perceben cap ingrés.  

Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge. El 
sobreendeutament hipotecari, de fet, és una de les problemàtiques més punyents. Catalunya 
s’ha convertit en una de les Comunitats Autònomes amb major nombre d’execucions 
hipotecàries i de desnonaments. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, entre el 
2008 i el 2013 es van iniciar 98.040 procediments d’execucions hipotecàries. En molts casos, 
aquest procediments comporten no només la pèrdua de l’habitatge habitual sinó també 
l’adquisició d’un deute exorbitant amb les entitats financeres. A la problemàtica de les 
execucions hipotecàries s’hi afegeixen les dificultats per fer front al pagament del lloguer. 
Segons dades judicials, l’any 2013, un 67% dels 16.008 desnonaments que es van produir a 
Catalunya van estar relacionats amb l’impagament del lloguer.  

Aquest panorama de vulnerabilitat habitacional es veu agreujat per l’existència d’un mercat 
privat de lloguer escàs, car i altament especulatiu i per la manca d’un parc d’habitatge social 
que permeti reallotjar les famílies afectades. Segons la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, 
els habitatges de lloguer social no arriben als 30.000 -un 1% del parc habitacional-, front al 18% 
de què disposen els països de l’entorn europeu. L’exigua proporció d’habitatges 
econòmicament accessibles contrasta amb els 448.356 pisos buits -13% del parc-, que segons 
l’Institut Nacional Estadística es concentren a Catalunya. En aquest context, no és d’estranyar 
que cada cop siguin més nombroses les ocupacions de pisos buits per part de famílies 
incapaces de fer front al pagament de l’habitatge. 

Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica entesa com la dificultat per fer 
front a les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua. Els preus d’accés 
aquest subministraments s’han tornat inassequibles per a la població. Des de 2008, la llum ha 
pujat un 60% i l’aigua un 66%. El Síndic de Greuges a l’Informe sobre La Pobresa Energètica a 
Catalunya d’octubre de 2013 documenta els impactes socials, sanitaris i medioambientals de la 
pobresa energètica, i denuncia el sobreesforç que implica l’acumulació de deutes vinculats al 
pagament de factures de la llar. El mateix informe recorda que Segons l’Enquesta de 
condicions de vida corresponent al 2011, a Catalunya hi ha 193.000 llars –un 6,9% del total– 
que no poden assumir la despesa de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada.  
Segons dades de l’Associació Espanyola de Ciències Ambientals, només a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, s’ha passat de 27.359 expedients de suspensió del 
subministrament d’aigua el 2011 a 72.039, el 2012. Les dificultats per fer front al pagament de 
l’habitatge i la pobresa energètica suposen, fins i tot, la pèrdua de vides humanes.  
El creixement d’aquesta situació d’emergència social i l’escassetat dels ajuts que reben les 
persones afectades contrasten amb els ingents beneficis obtinguts per entitats financeres i 
empreses de subministraments. Les cinc entitats financeres més grans de l’Estat espanyol —
Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell— van tancar 2013 amb un benefici de 7.674 
milions. Cal recordar, igualment, que des de que va començar la crisi les administracions 
públiques han transferit al voltant de 165.000 milions d’euros a les entitats financeres. L’Informe 
Emergencia Habitacional en el Estado Español de l’Observatori DESC i la PAH mostrava com 
algunes de les entitats que més desnonen són precisament les que han concentrat la major 
part d’ajudes públiques. La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha xifrat en 80.000 els pisos 
buits nous a estrenar que resten buits a Catalunya. Aquest diagnòstic es pot estendre també a 
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les empreses de subministrament energètic. Durant els 3 primers trimestres de 2013, l’oligopoli 
elèctric que opera a l’estat espanyol (Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON Espanya i 
EDP) va obtenir 7.638 M€ de benefici, el doble  que el de les elèctriques europees. Només 
Endesa, principal empresa distribuïdora de la llum a Catalunya, va declarar 1.879 M€ de 
benefici l’any 2013.  

II 
 
La manca de satisfacció de necessitats habitacionals i energètiques bàsiques contradiu 
nombrosos compromisos internacionals assumits pel Regne d’Espanya i per la Generalitat de 
Catalunya.  
 
La Declaració Universal dels Drets Humans y el Pacte Internacional de Drets Econòmics 
Socials i Culturals, a l’article 11, reconeix “el dret de tothom a un nivell de vida adequat per a ell 
i per a la seva família, incloent-hi l'alimentació, el vestit i l'habitatge, i una millora contínua de 
condicions d'existència”. 
Segons l’Observació General nº 4 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) 
de Nacions Unides, el contingut del dret a l’habitatge comprèn l’accés permanent a “recursos 
naturals i comuns, a aigua potable, a energia per la cuina, la calefacció i la llum”. De fet el dret 
a l’aigua i al sanejament es troben reconeguts a l’Observació General nº 15. L’Observació 
General nº 7, per la seva banda, incorpora com a contingut del dret a l’habitatge la protecció 
contra els desnonaments forçosos, i l’obligació de què els poders públics garanteixin el 
reallotjament adequat de les persones sense recursos que es vegin afectades per un 
desnonament.  
Aquests continguts generen diferents tipus d’obligacions per a les administracions públiques. 
En primer lloc, han de fer “tots els esforços, fins al màxim de recursos disponibles” per satisfer-
los, atorgant prioritat als “col·lectius més vulnerables”. En segon terme, han d’assegurar-los no 
només davant l’administració sinó també front a abusos provinents de particulars. (Observació 
General nº3).  
Molts d’aquests drets i d’aquestes obligacions es troben recollits també a la Constitució 
espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. L’article 47 de la Constitució espanyola 
reconeix el dret a un habitatge digne i el vincula a l’obligació dels poders públics d’impedir 
l’especulació. Junt al deure de combatre l’especulació, els poders públics han de garantir que el 
dret de propietat no s’exerceixi de manera anti-social (article 33) i subordina tota la riquesa [...] 
sigui quina sigui la titularitat “a l’interès general”. Aquesta obligació és especialment rellevant 
tractant-se d’entitats financeres i empreses que presten serveis econòmics d’interès general, 
sobretot quan han estat beneficiàries d’ajuts i subvencions públiques.   
També l’article 5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que totes les persones tenen 
dret a viure lliures de situacions “d’explotació i maltractaments”, com les que, de facto, 
comporten la manca d’un habitatge digne, el sobreendeutament o la impossibilitat  d’accés a 
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas. L’article 30, de fet, determina que “totes les 
persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis d’interès general”. Per la seva 
banda, i a l’igual que el Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals, l’article 42.3 
de l’Estatut obliga els poders públics a “vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral 
de les persones, especialment de les més vulnerables”. 
Ja en el marc de la legislació autonòmica, la protecció del dret a l’habitatge i l’obligació 
d’eradicar-ne els usos anòmals, incloent-hi l’habitatge buit, està contemplada a la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. L’article 4 d’aquesta llei, de fet, determina que el 
“conjunt d'activitats vinculades amb el proveïment d'habitatges destinats a polítiques socials” es 
configuri “com un servei d'interès general per assegurar un habitatge digne i adequat per a tots 
els ciutadans”. La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, fa el mateix 
en relació als subministraments bàsics als seus articles 251 i 252.  
 
 

III 
El Ple d'aquest ajuntament, considerant tot l’anterior acorda: 
Donar suport integre a la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) que presenten l'Observatori DESC, 
les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica 
de Mesures Urgents per fer front a l'emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica amb el 
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text articulat, que ha estat acceptat a tràmit per la Mesa del Parlament de Catalunya en data 13 
d'octubre de 2014, següent: 
 

Art. 1. Mesures contra el sobreendeutament de persones consumidores relacionat amb 
l’habitatge habitual 

1. Les mesures contemplades en aquest article tenen per objecte establir mecanismes 
destinats a resoldre el sobreendeutament de les persones físiques i les famílies, i en 
especial els deutes derivats de l’habitatge habitual. Mitjançant la regulació d'un 
procediment extrajudicial i, si escau, la d'un procediment judicial, per tal de donar 
solució a la situació de sobreendeutament en què es trobi la persona física 
consumidora per causes sobrevingudes. Aquesta previsió es basa en el fet que el 
dret de les persones consumidores té caràcter de dret bàsic i és objecte d'una 
especial protecció, conforme preveu l'article 121,1 de la Llei 22/2010 de 20 de juliol, 
reguladora del Codi de Consum de Catalunya. Aquest procediments es regularan 
sens perjudici del que estableix la legislació hipotecària i concursal.  

2. A l'efecte de la present llei, ostentaran la condició de consumidors les persones 
físiques que reuneixin les condicions previstes a l’art. 111,2.a de la Llei 22/2010, de 
20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. 

3. Les persones físiques consumidores que es trobin o es puguin trobar en una situació 
d’insolvència derivada del pagament de l’habitatge poden iniciar els procediments 
regulats. Aquests procediments seran aplicables a totes les persones físiques 
residents a Catalunya. 

4. La persona consumidora o qualsevol dels creditors podrà sol·licitar un procediment 
extrajudicial per la resolució de situacions de sobreendeutament derivades d’una 
relació de consum. Aquest es gestionarà per les comissions de sobreeendetament, 
subjectes al procediment administratiu, amb àmplies facultats de decisió atorgades 
(incloent la capacitat d’establir un pla de pagaments o de reestructuració del deute) i 
subjectes a la revisió del jutge competent. Es regularà reglamentàriament en el 
termini de tres mesos el procediment i el funcionament de les comissions de 
sobreendeutament. El deutor no podrà sol·licitar la intervenció de la comissió de 
sobreendeutament si es troba immers en un procediment judicial concursal, així 
mateix l’inici a posteriori d’un procediment d’aquesta naturalesa haurà de ser 
comunicat a la comissió que acordarà la finalització del procediment iniciat davant 
ella.    

5. En el supòsit que no s’arribi a un acord per la via extrajudicial s’iniciarà un 
procediment judicial simplificat en el què es buscaran les fórmules adequades per la 
satisfacció dels deutes. Aquest procediment judicial simplificat s’iniciarà per la 
persona física consumidora, que aportarà informació completa sobre actiu i passiu, 
així com una proposta de pla de pagaments. El jutge, analitzades les circumstàncies 
del sobreendeutament de la persona física consumidora, la seva bona fe, les raons 
per les quals el procediment extrajudicial no va finalitzar amb acord i el pla de 
pagament presentat, podrà instar de nou un acord. En cas que no s’assoleixi acord, 
si en el termini de 2 anys no s’han pogut satisfer els deutes ni s’ha acordat un pla de 
pagament, s’iniciarà la liquidació dels actius per fer front als deutes. Aquesta 
liquidació tindrà una durada màxima d’un any i un cop finalitzada el jutge acordarà la 
cancel·lació del passiu no satisfet. 
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Article 2. Mesures per evitar els desnonaments que puguin conduir a una situació de manca 
d’habitatge.  

1. Les persones i unitats familiars que tot i aconseguir la dació en pagament continuïn en 
situació de vulnerabilitat es podran acollir al lloguer forçós de l’habitatge executat 
durant un mínim de 3 anys. 

2. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al 
pagament del lloguer podran acollir-se al lloguer forçós de l’habitatge  per  un mínim  de 
3 anys, quan aquest  sigui propietat de persones jurídiques en les seves diferents 
formes, en especial entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de 
gestió d’actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària i entitats 
immobiliàries. 

3. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al 
pagament del lloguer d’habitatges propietat de persones físiques gaudiran dels ajuts 
que evitin el desallotjament.  

4. Les administracions públiques es comprometran, en qualsevol cas, a garantir el 
reallotjament adequat de les persones en situació de vulnerabilitat per poder fer efectiu 
el desnonament.  

Article 3. Mesures per evitar la pobresa energètica lligada a la situació d’exclusió habitacional. 

1. Les administracions públiques hauran de garantir el dret a l’accés a subministraments 
bàsics d’aigua, llum i gas de les persones en situació de vulnerabilitat mentre duri 
aquesta situació i com a mínim durant 3 anys. 

2. Com a principi de precaució s’establirà un protocol obligat de comunicació i intervenció 
prèvia dels serveis socials per tal d’aplicar els ajuts necessaris per a evitar el tall de 
subministrament, en cas que l’impagament sigui per manca de recursos econòmics de 
les famílies afectades. 

3. Les administracions públiques establiran els acords o convenis necessaris amb les 
companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per tal d’establir 
línies d’ajut o descomptes molt significatius en el cost dels consums mínims de les 
persones en situació de vulnerabilitat.   

Article 4. Mesures per garantir la funció social de la propietat i impulsar la creació d’habitatge 
assequible 

1. L’Administració decretarà el lloguer forçós a persones o unitats familiars en situació de 
vulnerabilitat durant un mínim de 3 anys dels habitatges en mans d’entitats financeres i 
agències associades, fons d’inversió i entitats de gestió d’actius que romanguin en 
desús o infrautilitzats de manera injustificada durant 2 anys.  

2. Aquest procediment s’aplicarà de forma preferent a les entitats financeres i de gestió 
d’actius que hagin rebut ajuts públics. 

Article 5: Despeses destinades a habitatge 

1. La Generalitat garantirà que en els supòsits contemplats als articles 2, 3, i 4 les 
despeses en matèria d’habitatge i de subministres bàsics no podran comportar més 
d’un 30% dels ingressos familiars disponibles. 

 
Per tot això el grup Municipal Nou Maçanet (9M) de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva sota 
signant, proposa al ple de la corporació els acords següents: 
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1. Ratificar els compromisos presos per aquest Ple en mocions anteriors referents a la 

problemática habitacional i energética. 

2. Donar suport a la proposta de Iniciativa Legislativa Popular per fer front a l’emergència 
habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de Catalunya per 
l'Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l'Aliança 
contra la Pobresa Energètica. 

3. Habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per facilitar la 
recollida de signatures de la ILP. 

4. Promoure el convocar una Taula Municipal sobre Pobresa Energètica i Habitatge per 
proposar l’organització d’actes i accions de difusió i suport a la ILP. 

5. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, la PAH, l’Observatori DESC, 
l’Aliança contra la Pobresa Energètica, i les persones que ho demanin a Maçanet de la 
Selva. 

 
La Sra. Vega diu que la moció és complerta tal com consta la presentada al Parlament 
i que no hi figuren les condicions de la moció de l’equip de govern. 
 
El Sr. Roca diu que l’exposició de motius de la moció és l’esperit de la proposta 
 
El Sr. José Martínez diu que aquesta proposta ha enriquit la que ells també presenten. 
 
Diu també que amb aquesta moció que ara es tracta no hi ha motiu perquè ells 
mantinguin la que varen presentar i que consta en el punt següent de l’ordre del di i 
per aquest motiu la retiraran i donaran suport a aquesta moció presentada pel grup 
9M. Afegeix que en aquesta moció tenim una oportunitat de donar suport a la gent 
menys necessitada. 
 
La Sra. Fernández diu que la moció de l’equip de govern que abans s’ha tractat conté 
íntegrament la ILP presentada al Parlament. 
 
El Sr. Alcalde diu que la proposta de l’equip de govern textualment diu que es tracta de 
la ILP acceptada a tràmit per la Mesa del Parlament de Catalunya. 
 
Seguidament 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: 
 
- QUATRE vots a favor, del Sr. Roca, el Sr. Martínez, la Sra. Vega i el Sr. Ortiz. 
- NOU vots en contra, del Sr. Alcalde, el Sr. Vila, el Sr. Valentí, el Sr. Ciurana, la Sra. 

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

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara que l’esmentada proposta de moció no ha quedat 
aprovada. 
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14. Moció del grup Socialista de suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) 
sobre mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa 
energètica. 

 
 
El Sr. José Martínez diu que el seu grup retira la proposta de moció que havien 
presentat ja que com ha dit abans han donat suport a la del grup 9M que conté 
íntegrament el que ells proposaven. 
 
 
15. Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última 

sessió ordinària del Ple. 
 
Es dóna comte de totes les resolucions aprovades per l’Alcaldia des de l’ última sessió 
ordinària del Ple. 
 
16. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
El Sr. Ortiz planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
- Pregunta quantes vivendes buides d’entitats financeres hi ha a Maçanet, a quants 

acords s’ha arribat i quantes inspeccions s’han fet d’habitatges buits. 
- Pregunta quin crèdit disponible i ha a dia d’avui de festes populars. 
 
 
La Sra. Vega planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Respecte als cursos del PIL pregunta qui subvenciona els cursos de formació que 

organitza el PIL i a qui van destinats aquets cursets. 
- Manifesta que ha vist que s’ha prorrogat el contracte de subministrament elèctric. 

Voldria saber si és possible fer que el consum elèctric, sigui provenient d’energies 
netes renovables. 

- Diu que hi ha un gran que s’ha instalat a peu d’ajuntament repartint uns fulls, on 
diu literalment que: “le devuelvan el dinero que nos exigieron a través del 
Ayuntamiento, que pagaramos para canalizar la riera y quitar las cloacas, aún 
esperamos que lo hagan”...  

 
Seguidament la Sra. Vega llegeix literalment la intervenció següent: 
 
“ Intervención final 
 
Como intervención final y a modo de despedida; ya que este es el último pleno del 
representativo partido local Nou Maçanet (9M); quiero exponer un redactado dentro de un 
lienzo de motivos, ruegos y cuestiones, sobre las malas prácticas políticas.  
 
“Una de las grandes riquezas particulares de la comunidad catalana, es su bilingüismo de raíz. 

Así que, y en plan paridad, en mi último día, voy hacer alarde de ello, y me expresaré esta vez, 
en mi lengua madre, como despedida. Y poniendo el acento, en las malas prácticas políticas, 
exponiendo los motivos de ruegos y cuestiones; causa, de la frustrante e injusta dirección de 
este gobierno, a modo personal y extensiblemente a la ciudadanía; y por ende, al panorama 
político general. En referencia a una dirección CIU longeva que nos lidera, como aquí nuestro 
longevo artista político Toni Guinó, que lleva años bebiendo del control del poder; por lo que, 
conoce muy bien, como esquivar, tapar, disuadir, dificultar y evitar lo que NO es de beneficio o 
pueda ensombrecerle; para así, preservarse en el poder. No encajando, las críticas y control de 
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gobierno de la oposición, haciendo uso de malas prácticas, en sus tácticas políticas para con la 
oposición, como: 

 El poner dificultades para no dotar claramente de un local o espacio/horario propio a los 
grupos políticos no gobernantes, ni que, se pida por moción, ni que, por ley 
corresponda.  

 Esquivitar colgar los vídeos gravados de los plenos. Pues no sabemos para que los 
graban, si luego no los cuelgan..., bueno no, ... recientemente hay uno, entre las más 
de 15 actas de plenos que llevo yo aquí, “uno solo”, colgado curiosamente en exclusiva 
en la web dentro de las acta del 3 de febrero del 2014; el del día en que los presentes 
de la PAH, manifestaron su decepción con este gobierno, justamente un vídeo que 
trata de un tema recurrente, que hoy nos vuelve a acontecer con la ILP, ...pero, para 
uno que incorporan a las actas, resulta muy curioso que, precisamente este 
equivocado, y en su lugar, haya otro cualquiera del año anterior y consistorio anterior. 
...¿Casualidades de la vida? o ¿tácticas para despistar o tapar lo que no quieren que 
se vea, a puertas de las elecciones?... Al igual que con la mayoría de vídeos de los 
plenos que faltan por colgar en el canal YouTube del ayuntamiento, a excepción de los 
cuatro que pueden dar algún rédito político, si son visualizados o compartidos en las 
redes. 

 El votar siempre en bloque, ¿es para desmoralizar?, o, es...que CIU ¿os elaboró algún 
pacto del diablo ante notaria, para votar siempre todos a una?. Por que, ¿como se 
entiende que el representante del PP, incluso votara a favor (RÉPLICA plenaria = no 
votó a favor, SE ABSTUVO) cuando la consulta independentista?. 

 La paga mísera de 30 euros asignada a la oposición por pleno para llevar a cabo la 
faena de control de gobierno, es de las más bajas, perooo... de largo... , respecto de 
los ayuntamientos vecinos; pero hasta ahora no nos hemos querido quejar, por respeto 
a los que luchan desde otros flancos aun más sufridos sin cobrar un euro defendiendo 
los derechos del estado del bienestar. Pero en verdad es una táctica más, de estas, 
destinadas a mellar y disuadir el ejercicio de control de gobierno, y hoy tocaba decirlo 
aquí. 

 El celebrar los plenos cada dos meses, para un municipio de 7.000 personas 
empadronadas ya; conlleva que se forme una lista de temas considerable a tratar que 
impele, a acortar el debate, y cuando acontecen temas de calado, y asisten ciudadanos 
a participar en el debate el turno de la ciudadanía puede ya darse a horas 
intempestivas. Esto, y el no comunicar la celebración de los actos plenarios; es una 
forma más de evitar el no fomento de la participación del pueblo. 

Pero, esto, no solo son unas tácticas empleadas por la dirección CIU para desventajar a los 
partidos opositores; sino, que también se emplean, en ciertos sectores de la ciudadanía, 
sobretodo, en los que se reflejan problemáticas referentes a las particularidades del bien estar 
común de las personas, temas que no aportan beneficio material visible, tanto a nivel local, 
como general; ya que las principales familias políticas; aquí las de CIU, suelen obviarlo, por 
que al parecer, ni sienten, ni padecen la crisis en su apogeo. 

El ejemplo que sucede en nuestra localidad es vergonzoso, ya que, este ayuntamiento lleva 
arrastrando por dos años consecutivos, un sobrante (RÉPLICA plenaria = error nomenclatura = 
PERMANENTE) de más de un millón, ...”un millón, de euros”..., (que ni llegué en verdad a 
asimilar), sin ser empleados...  y aún tienen la cara dura de excusarse con lo de la crisis, 
objetando a estos sectores que por problemas económicos no pueden implicarse más, o, como 
otro ejemplo, de solo destinar, a duras penas, la pequeña cifra que no llega ni a los seis mil 
euros en total al cabo del año, en ayudas directas, para algún recibo puntual,  repartida esta 
mísera cifra, entre las distintas familias en estado de exclusión social que acuden a solicitarlo... 
Y de otros ejemplos por el estilo... desmoralizantes, sobretodo, en los ámbitos de la comunidad 
educativa, servicios sociales, culturales y de economía local, que no me extenderé para no 
demorarme más. 
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Por que... ¿Por que, no existen, bolsas preventivas para asuntos de calado social, propiamente 
local, como mismamente existen para problemáticas y bienes materiales urbanísticos de 
sustanciosas cuantías?. Y más cuando estadísticamente Maçanet tiene unos considerables 
índices de paro y formación. Bueno, solo hay que conocer y observar el pueblo. 

¿Por que este evitar responsabilidades y más implicación en tareas sociales?.  
¿Que no saben como hacer para ingeniar y promover soluciones?. 
O, ¿que es lo que priman?.  

Pues, de inversiones en fiestas, tocho, asfalto y arreglos de fachada cementada ya estamos 
bastante servidos. Todo muy aparente, pero la salud del pueblo, que es la ciudadanía que lo 
conforma, crece con problemas, desencanto y desmotivación considerables. Y es que la 
ciudadanía de a pie, tanto de aquí, a nivel local, como general; estamos hartos de pagar los 
impuestos a sus gobernantes para que estos desarrollen sus especulaciones ególatras de 
rédito personal, primando los intereses de beneficio puramente económico, enfocados en la 
caja. 

Y me despido, lanzando un deseo de esperanza general.  
A la espera, de que el abanderamiento del empoderamiento del movimiento independentista 
por parte de la agrupación CIU, les haga germinar una toma de conciencia y cambio de 
prácticas políticas. 
Y que, de la ciénaga, pueda aflorar una consciencia donde verdaderamente primen los 
derechos del bien común, base de cualquier constitución y democracia. (O república !?). 
Deseando que los oportunos comienzos de la ERC, generados por el estímulo dado a la ANC, 
no sean, para más de lo mismo, y aporten al conjunto de la comunidad, un verdadero renacer 
de unidad, transparencia, equidad y justicia en las prácticas y maneras de hacer políticas. 
 
Y ya nada, personalmente manifestar, que marcho agradecida por la experiencia que se me 
brindó, y satisfecha de la faena hecha como regidora; pero entristecida, de no haber podido 
concluir, lo trabajado y aprendido; así como de perder la posibilidad, de haber podido optar a 
continuar, justo en estas elecciones”. 

 
El Sr. Alcalde diu que li estranya que algunes persones del grup de l’oposició vagin 
dient que ho han fet molt bé i en canvi no són capaços de presentar una llista a les 
properes eleccions. Respecte a un local destinat als grups de l’oposició du que li 
estranya que es demani ara i que ell en els 8 anys anteriors que va estar a l’oposició 
mai li donessin cap local. En quan al senyor a què s’ha referit la Sra. Vega que hi havia 
a l’entrada de l’ajuntament li sembla impropi i demagog jugar amb una persona que té 
una malaltia terminal i que no està en condicions. 
 
La Sra. Fernandez diu que no és cert que no s’hagi fet res amb serveis socials sinó 
que en aquests últims anys s’ha donat la volta a la situació que existia anteriorment i 
que era molt deficient i s’ha fet una feina important; així explica que s’ha posat una 
assistent social més, que s’ha creat el PIL, que s’ha creat el banc d’aliments, s’ha 
donat suport a tothom que no podia adquirir menjar, cosa que abans no es feia. 
Seguidament explica detalladament els requisits dels ajuts socials que s’apliquen i 
dona xifra del què s’ha dedicat a aquesta finalitats, i també explica detalladament els 
mitjans que l’ajuntament destina a aquesta feina, com són la brigada, locals, etc. 
Explica també àmpliament les ajudes d’urgència que abans no es donaven i les xifres 
que s’han destinat. Pel què fa als cursos del PIL explica tots els que es fan, diu que els 
paga l’ajuntament i que els usuaris només paguen una quantitat simbòlica. També 
explica que s’ha organitzat el banc del temps, que s’ha prestat un servei d’advocat i 
psicòloga pels temes de violència de gent, que s’ha fet un treball important amb joves, 
i s’ha promocionat la salut en diverses activitats i a través d’associacions, com a 
MACOR, etc. 
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La Sra. Vega diu que ella no ha dit que no treballin sinó que es referia a projectes 
propis locals. 
 
La Sra. Fernández explica que s’han fet molts projectes propis a nivell local, que ja els 
ha explicat anteriorment i els torna a esmentar. 
 
El Sr. Alcalde diu que no pot dir amb exactitud quantes vivendes desocupades hi ha a 
Maçanet ja que és una cosa que diàriament es va moment; respecte a acords amb 
entitats financeres diu que s’ha parlat amb totes i que s’ha donat una vivenda. En quan 
al tema de festes diu que les festes que es fan són pel poble perquè en gaudeixi, i diu 
que a la legislatura anterior el grup socialista es gastava els diners en tècnics en 
política que varen contractar al final de la legislatura anterior. 
 
La Sra. Figueras diu que el crèdit disponible ara en festes és de 17.000 €, tenint en 
compte que encara queda una part d’any, també explica que s’han obtingut 32.000 € 
de subvencions per diverses activitats culturals. Explica també que som un dels 
municipis que menys gasta en festes i que el poble ho demana. 
 
El Sr. Ortiz diu que 80.000 € és el gastat fins a l’abril.  
 
La Sra. Figueras diu que inclou el que ja s’ha reservat per la Festa Major. 
 
El Sr. Ortiz diu en referència a la moció que es va aprovar anteriorment referent als 
habitatges buits, que es deia que es faria un cens i que es posarien sancions i que no 
s’ha complert i que això està establert a la llei de l’habitatge i que no ho compleixen. 
 
La Sra. Fernández diu que tenen un llistat de les entitats financeres i que hi ha parlat i 
que s’han concedit ajuts en temes d’habitatges. 
 
El Sr. Alcalde diu que vol acomiadar la legislatura i remarcar que per primer cop s’ha 
acabat una legislatura sense soroll ni conflictes i agraeix l’actuació de tots els 
membres de la corporació. 
 
 
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 


