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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  397/15 
Caràcter : ordinària 
Data :  1 de desembre de 2015 
Horari: de 21:00 a 23:10 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
  
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Josep Maria Ciurana Planas 
Raquel Reyner Barraca 
Fernando Maqueda Ramos 
Natalia Figueras Pagés 
Carles Vallribera Martí 
José Maria Martínez Regaño 
Juan José Martínez González 
Xavier Xarbau i Adrobau 
Montserrat Vergés Vall-llovera 
Narcís Vilella i Munjé 
Marta de Egea i Hinojosa 
Adrià Ortiz Jurado 
 
Secretaria: Joan Guitart Duran 
Interventor: Francisco Lucio Pérez 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 5 d’octubre de 2015 i aprovació 

de l’acta de les sessions extraordinàries de dates 2 i 24 de novembre de 2015. 
2. Aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost 
3. Aprovació provisional d’un Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’una zona 

de serveis de la xarxa viària complementària a una benzinera existent. 
4. Aprovació de l’aplicació de la Disposició addicional tretzena de l’ Estatut Bàsic de l’ 

Empleat Públic al personal de l’ajuntament. 
5. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de novembre de 2015, en 

el que s’accepta la subvenció concedida pel sosteniment del funcionament de 
l’escola de música municipal. 

6. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de setembre de 
2015, en el que s’aprova un pagament al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per ajut als refugiats. 

7. Moció del grup municipal d’ ERC de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de 
Catalunya. 

8. Moció del grup municipal d’ ERC de suport a l’ annex que acompanya la moció de 
suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. 

9. Moció del grup municipal d’ ERC sobre l’aigua de boca subministrada a 
Residencial Park. 

10. Moció de la P.A.H de suport a una nova Llei del dret a la vivenda. 
11. Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última sessió 

ordinària del Ple. 
12. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió. 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 5 d’octubre de 2015 i 

aprovació de l’acta de les sessions extraordinàries de dates 2 i 24 de 
novembre de 2015. 

 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió ordinària del Ple celebrada el dia 5 d’octubre de 
2015, és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada acta. 
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 2 de 
novembre de 2015, és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada acta. 
 
Sotmesa a votació l’acta de la sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 24 de 
novembre de 2015, és aprovada amb el vot favorable de tots els membres del Ple 
excepte el Sr. Ortiz i la Sra. Vergés que manifesten que s’abstenen perquè no varen 
assistir a l’esmentada sessió. 
 
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. En aquest període final de l’execució del pressupost 2015 es fa necessari reajustar, sense 
incrementar el seu import conjunt,  determinades aplicacions pressupostàries dels capítols 1 
i 2 del Pressupost per registrar fidelment les últimes operacions de l’exercici. 

2. L’interventor municipal ha advertit que l’execució dels ingressos 2015 no admet increments 
de despesa  i que les modificacions de pressupost solament poden  modificar les finalitats i 
distribució interna de les consignacions ja aprovades, tot reiterant que, legalment, la 
despesa ha de ser la mínima imprescindible, assignada eficientment, per a atendre les 
necessitats dels serveis municipals. 

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, en la seva redacció actual., llei orgànica 2/2012 de 27 de 
abril, llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat i altres normes concordants i 
complementàries.. 

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

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

ACORD: 
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1. Autoritzar, sense incrementar el límit de consignació actual conjunt dels capítols 1 i 2, les 
transferències de crèdit necessàries entre diverses aplicacions pressupostàries de forma 
que sigui possible distribuir les consignacions màximes actuals segons detalla el document 
Annex. En el registre comptable es tindrà en compte que el conjunt d’aplicacions 
pressupostàries del capítol 1, despeses de personal, són despesa preferent i estan 
vinculades jurídicament entre sí. 

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

 
 
El Sr. Xarbau diu que no acaba d’entendre perquè calen tantes modificacions del 
Pressupost tenint en compte que es tracta d’un equip de govern continuista i per tant ja 
coneix el funcionament de l’ajuntament, i també veu curiós que s’hagi desviat tant el 
crèdit en algunes partides, sobretot en educació i cultura. Manifesta també que 
observa que les partides d’on es treuen els diners corresponen a la brigada i vials i 
vies públiques, cosa que no és comprensible tenint en compte les mancances que 
s’aprecien en aquest camp. 
 
El Sr. Ortiz destaca que s’ha deixat de gastar en personal laboral i vies públiques cosa 
que no creu que sigui bona ateses les necessitats existents, i d’altra banda no entén 
l’increment desmesurat de la partida de festes. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que els pressupostos són un document viu que marca 
pautes a seguir però que cal adaptar-se als fets que es van produint al llarg de l’any. 
Respecte al tema del manteniment i reparació de vials explica que una part s’ha fet 
com a inversió i que no és que no s’hagi actuat en aquesta matèria. 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit més amunt, 
amb el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vallribera, el Sr. Joan Josep Martínez, la 

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

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

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
En aquest moment, essent les 21 hores i 30 minuts, s’absenta de la sessió el Sr. 
Interventor. 

 
3. Aprovació provisional d’un Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’una 

zona de serveis de la xarxa viària complementària a una benzinera existent. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
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“ Vist que per acord de la Junta de Govern Local, de data 23/09/2014, es va aprovar inicialment 
el Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’una zona de serveis de la xarxa viària 
complementària a una benzinera existent, promogut per la Societat T.K. 47, SL.  
 
Vist que l’esmentat Pla Especial ha estat sotmès a informació pública en la forma establerta 
legalment, sense que consti que s’hagi presentat cap escrit d’al·legacions respecte al mateix.  
 
Vist que així mateix es van sol·licitar els informes pertinents als organismes públics afectats per 
raó de llurs competències sectorials, els quals consten a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte assessor municipal, que transcrit literalment diu el següent: 
 
“ En relació al tràmit d’aprovació de l’expedient del Pla Especial Urbanístic per implantació 
d’una zona de serveis a la xarxa viària complementària a la benzinera, propietat de TK 47, SL, 
el tècnic sotasignat informa: 
 
1r. El tràmit s’inicia el 27 de juny de 2014, aprovant-se inicialment el 23 de setembre del mateix 
any. L’exposició pública es va fer en el període comprès entre el 30/09/2014 i el 31/10/2014, 
sense que es presentessin al·legacions.  
 
Es varen sol·licitar informes als diversos departaments implicats, que els han anat enviant en 
sentit positiu, com es relacionen: 
 

- Departament de Cultura. R.E.: 3090, de 15 d’octubre de 2014. 
- Departament de Territori. R.E.: 3130, de 17 d’octubre de 2014. 
- Dir. Gral. Ord. Territori. R.E.: 3178, de 22 d’octubre de 2014. 
- DARP. R.E.: 3186, de 22 d’octubre de 2014. 
- Servei Territorial de Carreteres. R.E.: 3125, de 17 d’octubre de 2014. 
- ACA. R.E.: 3, de 2 de gener de 2015. 
- D. Territori i Sostenibilitat. R.E.: 1051, de 15 d’abril de 2015 

 
2n. En haver conclòs aquesta part del tràmit, entén el sotasignat que pot procedir-se a la seva 
aprovació provisional i posterior remissió a la CTU de Girona per a la seva aprovació definitiva.”  
 
El Ple acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’una zona de 
serveis de la xarxa viària complementària a una benzinera existent, promogut per la Societat 
T.K. 47, SL, amb NIF B17495656, presentat a l’Ajuntament en data 14/08/2014 (RE número 
2554), amb les condicions que consten a l’informe de l’ Agència Catalana de l’Aigua de data 12 
de desembre de 2014, que consta a l’expedient. 
 
Segon.- Trametre l’esmentat Pla Especial, juntament amb l’expedient complert, a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona tot sol·licitant que procedeixi a la seva aprovació definitiva. 

 
 
El Sr. Xarbau pregunta si està previst molt moviment de camions i on està previst que 
vagin a girar i també si es pot malmetre els paviments; d’altra banda, creu que 
augmentarà el trànsit de vianants a la zona. Per això, creu que aquest pla hauria 
d’anar acompanyat d’un compromís del promotor d’aprofitar la infraestructura existent i 
eixamplar el pont de vianants pel trànsit de persones 
 
El Sr. Alcalde diu que la major part del moviment són els camions que van al polígon i 
pernocten actualment al polígon i a altres llocs escampats. Creu que serà bo que hi 
hagi un lloc específic per això i, sobre la millora de l’accés de vianants diu que és un 
tema que s’ha parlat i que es vol preveure. 
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A continuació, es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit més amunt, 
amb el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vallribera, el Sr. Joan Josep Martínez, la 

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

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

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
4. Aprovació de l’aplicació de la Disposició addicional tretzena de l’ Estatut 

Bàsic de l’ Empleat Públic al personal de l’ajuntament. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vist l’escrit presentat pels representats sindicals del personal de l’ajuntament, amb registre 
d’entrada núm.3925, en el què sol·liciten que s’aprovi l’aplicació al personal de l’Ajuntament del 
què preveu la disposició addicional tretzena de l’ Estatut Bàsic de l’empleat públic, referent al 
permís per assumptes particulars per antiguitat. 
 
Atès que quan es va aprovar l’acord de condicions de treball/conveni col.lectiu no es va poder 
incloure la previsió que conté aquesta disposició addicional, ja que l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat 
Públic vigent en aquell moment havia suprimit aquesta possibilitat, que ara s’ha recuperat amb 
la nova norma que s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’ Estat el passat 31/10/2015. 
  
 
Es proposa al Ple l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar l’aplicació a tot el personal que presta serveis en aquest ajuntament del què 
preveu la disposició addicional tretzena del Real Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
què s’aprova el text refós de la Llei de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic, en els termes en 
què s’estableix a la mateixa. 
 
Segon.- Notificar el present acord als representants sindicals del personal de l’Ajuntament.” 
 
El Sr. Ortiz diu que a l’any 2012 el govern del PP va retallar les previsions sobre 
pagues extres i dies de permisos, i que ara amb les eleccions el mateix PP torna el 
que va treure, però la Generalitat sembla que no tornarà la paga extra per motiu de la 
manca de govern en què està. 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit més amunt, la 
qual és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
5. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de novembre de 

2015, en el que s’accepta la subvenció concedida pel sosteniment del 
funcionament de l’escola de música municipal. 
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Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de novembre de 2015, que transcrit 
literalment diu el següent: 
 
“* Vist l’escrit de la Direcció General de Centres Públics amb registre d’entrada núm.3783, de 
data 10/11/2015, en el que comuniquen que l’import atorgat a l’ Ajuntament de Maçanet de la 
Selva per al sosteniment del funcionament de les Escoles de Música i/o Dansa de titularitat de 
les corporacions locals, per a l’any 2015, és de 8.582,21 €. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida a aquest Ajuntament per un import de 8.582,21 € 
destinada al sosteniment del funcionament de l’escola de música municipal. 
 
Segon.- Ratificar el present acord en la primera sessió del Ple que es celebri. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Centres Públics.” 
 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit més amunt, la 
qual és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
6. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de setembre 

de 2015, en el que s’aprova un pagament al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per ajut als refugiats. 

 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de setembre de 
2015, que transcrit literalment diu el següent: 
 
“* A proposta de la regidoria de benestar social: 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Aprovar el pagament de la quantitat de 720 € al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, en concepte de quota d’ ajuda econòmica destinada íntegrament als 
refugiats en ruta i als camps de refugiats del Líban, Jordània, Turquia, Hongria, Grècia i 
Croàcia.” 
 
 
7. Moció del grup municipal d’ ERC de suport a la Resolució 1/XI del Parlament 

de Catalunya. 
 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 
“MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
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El passat dia 9 de novembre de 2015 el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la resolució   
1/XI que manifesta el següent: 
 
Resolució  
 
Primer.- El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 
passades eleccions del 27 de setembre de 2015 es basa en una majoria en escons de les 
forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en 
una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés 
constituent no subordinat.  
 
Segon.- El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un 
estat català independent en forma de república.  
 
Tercer.- El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, 
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució 
catalana.  
 
Quart.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per 
a fer efectives aquestes declaracions.  
 
Cinquè.- El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini de trenta dies la 
tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.  
 
Sisè.- El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder 
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat 
espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular 
del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la 
sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel 
poble en referèndum, entre altres sentències.  
 
Setè.- El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest 
procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i 
pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una 
participació oberta, activa i integradora.  
 
Vuitè.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o 
els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets 
fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, 
com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.  
 
Novè.- El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer 
efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república, i 
acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la 
comunitat internacional. 
Per aquest motiu els grups municipals d'Esquerra Republicana, proposen al ple de 
l’ajuntament de Maçanet de la Selva l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Maçanet de la Selva a la 
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.  
 
SEGON.-Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al 
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).” 
 
El Sr. Xarbau diu que ERC sempre ha estat a favor del procés d’autodeterminació, i 
creu que Catalunya necessita eines per aquesta finalitat. Diu també que el què 
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voldrien és que es fes un referèndum sobre la matèria i que a les últimes eleccions i va 
haver una majoria àmplia en el Parlament en aquest sentit. 
 
El Sr. Ortiz dóna lectura en aquest punt de la intervenció que transcrita literalment diu 
el següent: 
 
“ Les eleccions del passat 27 de setembre van elegir un nou Parlament i que la primera funció 

d’un Parlament elegit a les urnes és la investidura d’un nou president o presidenta. La resolució 

esmentada suposa un greu risc per a l’autogovern de Catalunya assolit, després de moltes 

lluites polítiques i socials, amb la recuperació de les nostres institucions. 

  

Les administracions i el conjunt de la ciutadania en un estat democràtic com és el nostre són i 

han de ser els principals garants de la legalitat. 

  

La Presidència del  Parlament de Catalunya té l’obligació de representar la pluralitat de la 

cambra en la seva integritat, considerem que les darreres actuacions de la presidenta del 

Parlament, fent seguidisme de la proposta política del president en funcions de la Generalitat, 

han posat en risc la imparcialitat de la institució a la qual representa i el més elemental principi 

de separació de poders. 

  

Per tant, el resultat de les eleccions del 27S no atorga un mandat democràtic per a un procés 

unilateral cap a la independència. 

 

Així ho han reconegut tant el president Mas com Antonio Baños de la CUP, que el 48 per cent 

de vots es insuficient per una declaració unilateral d’independència. 

 

Però malgrat que tingués el suport majoritari, que no el té, els ciutadans no han donat una 

llicència de tot si val i sempre s’ha de respectar la legalitat. Si el Parlament no reconeix la 

legalitat actual, que vol dir? Que podem deixar d’aplicar la llei quan no ens interessa? 

  

La victòria en escons de les forces polítiques partidàries de la independència els habilita per 

governar, no per trencar amb la legalitat. A més, cal tenir ben present que la majoria de 

ciutadans i ciutadanes de Catalunya que es van manifestar a les urnes no ho van fer en favor 

dels partits que aposten per la independència, i el plebiscit que ens va vendre el President en 

funcions, es va perdre.  

 

L’aprovació de l’esmentada resolució posa en greu risc la unitat civil del poble de Catalunya. No 

hi ha solució a l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya que no passi per un procés de 

diàleg, negociació i pacte entre les institucions i les forces polítiques catalanes i espanyoles. 

 
Denunciem la utilització instrumental, una vegada més, del món local en l’estratègia de 
confrontació en el procés unilateral cap a la independència. 
 
El Sr. Xarbau diu que sobre l’ autorització del món local el què opina és que els vots 
estan per sobre de les normes i que caldria canviar-les, i que el Parlament és qui 
representa el poble. 
 



 9

El Sr. Alcalde diu que és vo que hi habi debat i que cal respectar totes les opinions en 
aquest debat. 
 
A continuació, es sotmet a votació la moció que s’ha transcrit més amunt, amb el 
resultat següent: 
 
- ONZE vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vallribera, el Sr. Joan Josep Martínez, la 

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

- UNA abstenció, del Sr. Maqueda. 
- UN vot en contra, del Sr. Ortiz. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada la moció esmentada. 
 
 
8. Moció del grup municipal d’ ERC de suport a l’ annex que acompanya la 

moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 
“MOCIÓ DE SUPORT A L'ANEX QUE ACOMPANYA LA MOCIÓ DE SUPORT A LA 
RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
Annex.- Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals 
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol  
 
1. Pobresa energètica.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa 
energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el 
dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i 
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.  
 
2. Habitatge.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge 
digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en 
processos de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en 
situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el 
principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.  
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que 
permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de 
funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions 
d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  
 
3. Sanitat.- En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal 
a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a 
totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raons 
d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i 
amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure 
privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.  
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous 
concursos per a la gestió de centres d’atenció primària.  
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4. Educació.- El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat 
educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada 
pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes 
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que corresponen a la 
Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei 
d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat 
educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació 
en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en 
favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de 
la comunitat educativa.  
 
5. Garantia de les llibertats públiques.- El Parlament de Catalunya va interposar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la 
seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que 
els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per 
textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el Conveni europeu dels 
drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència 
amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat 
ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.  
 
6. Administracions locals.- Amb l’afany de garantir les plenes competències de les 
administracions locals catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de 
proporcionar-los les eines de BOPC 7 9 de novembre de 2015 1.10. Resolucions 5 suport 
necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes de 
la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, 
dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de 
competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de 
l’activitat econòmica privada.  
 
7. Refugiats.- A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els 
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim 
nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel 
Govern espanyol.  
 
8. Dret a l’avortament.- En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que 
estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.  
 
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute.- Per tal d’alliberar recursos per a 
dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha d’establir, entre altres mesures, 
vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa.  
 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments 
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) 
d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès i a les taxes 
d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a 
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en 
finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.  
 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es 
pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons 
dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en 
moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de 
la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de 
programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.  
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Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de 
crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.  
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la 
banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb 
finalitats socials. 
 
Per aquest motiu els grups municipals d' Esquerra Republicana, proposen al ple de 
l’ajuntament de Maçanet de la Selva l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Maçanet de la Selva a l'anex 
que acompanya la moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.  
 
SEGON.-Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al 
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).” 
 
 
 
El Sr. Xarbau creu que les polítiques que es contenen en l’annex són les eines que 
haurien d’aplicar el nou govern i invita a tots a sumar-s’hi. 
 
El Sr. Ortiz diu que sí que està d’acord amb les propostes d’aquest annex però no amb 
les formes. 
 
 
A continuació, es sotmet a votació la moció que s’ha transcrit més amunt, amb el 
resultat següent: 
 
- ONZE vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Vallribera, el Sr. Joan Josep Martínez, la 

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

- DUES abstencions, del Sr. Maqueda i el Sr. Ortiz 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada la moció esmentada. 
 
 
9. Moció del grup municipal d’ ERC sobre l’aigua de boca subministrada a 

Residencial Park. 
 
Es dóna lectura de la següent: 

 
MOCIÓ SOBRE L 'AIGUA DE BOCA SUBMINISTRADA A RESIDENCIAL PARK 
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
 
 
Ates que en data 27 .d'octubre  de 2015 I'Ajuntament  va publicar  un Ban qualificant l'aigua 
de Residencial Park com a 'no apta pel consum'. 
 
Ates que en data 30 d'octubre de 2015 des d'Esquerra  Republicana de Maçanet vam entrar 
una instància al registre municipal  (número del registre d 'entrada 3666) demanant, d'una 
banda, una actuació immediata de l' Ajuntament reclamant a l'empresa titular del servei d·e 
subministrament d 'aigua el compliment de les seves obligacions, és a dir, subministrar aigua de 
q ualitat als afectats, i de l’altra,  proporcionar de forma urgent el subministrament d'aigua 
potable als veïns fins que  no  s’arregli aquesta situació, repercutint-ne el cost de manera 
retroactiva a l 'empresa titular del servei. 
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Atès que en data 9 de novembre l'Ajuntament sol·licita a la corporació Rec Madral el 
subministrament d'aigua potable als habitants de la urbanització .de Residencial Park. 
 
Ates que en data  12 de  novembre l'Ajuntament respon la instancia presentada per 
Esquerra Republicana de Maçanet 
 
Ates que en la data d'entrada  de la instancia per a registrar aquesta moció, dia 17 de 
Novembre, el Ban anteriorment esmentat encara é& vigent i no consta que ni l'·empresa titular 
del servei d'aigua  ni l empresa subministradora hagin proporcionat aigua potable als veïns 
afectats 
 
Atès que el dret a l'aigua potable és un dret essencial que deriva del dret a la salut   a 
l’alimentació com recull el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Cultural. 
 
Ates que és obligació de l ’ajuntament vetllar per la qualitat de l'aigua per consum humà. 
Proposem que si en el moment de discutir aquesta moció l 'aigua subministrada als veïns del 
Residencial Park continua essent la descrita, o que si en el futur aquesta. es tomés a produir 
una situació d’aquestes característiques en qualsevol punt del municipi, l'ajuntament 
proporcioni aigua potable als afectats de la manera que consideri convenient repercutint-ne el 
cost de manera retroactiva a l’ empresa titular del servei. 
 
Proposem que es puguin beneficiar d'aquesta. mesura provisional totes aquelles persones 
empadronades al Residencial Park i que se'ls proporcioni la quantia determinada segons els 
barems de consum fixats per l'Organització Mundial de la Salut.” 
 
 
El Sr. Xarbau diu que tenen una voluntat constructiva en aquest tema i creu que quan 
una situació s’allarga cal fer un pas més en el sentit que s’indica en aquesta moció, 
cosa que creu que és un punt de partida, un protocol, perquè si en el futur torna a 
passar s’actués en aquest sentit. 
 
El Sr. Alcalde diu que en aquest tema no vol fer política sinó resoldre el tema i que 
després el regidor donarà compte l’últim escrit en el que es veu la complexitat que hi 
ha. Diu també que en el futur concurs de l’aigua es posarà una clàusula en aquest 
sentit quan l’aigua no sigui potable. Diu que tot aquest tema arranca d’un acord de 
l’any 1979 i que és complex jurídicament i que ara està en vies de solució. 
 
El Sr. Xarbau diu que la seva obligació és fer propostes constructives i que val la pena 
si ha servit perquè això s’incorpori en els Plecs de Clàusules, diu també que política és 
el que es fa en el Ple. 
 
El Sr. Ortiz diu que és cert que els problemes ja venen d’abans però que mai no havia 
sigut no apte i que és obligació de l’ajuntament que els ciutadans tinguin aigua poble. 
 
El Sr. Alcalde diu que sí que ja en altres èpoques l’aigua no havia estat potable i el que 
s’havia fet ara, des de feia un temps, era atacar el tema a fons. 
 
Finalment, es sotmet a votació la moció que s’ha transcrit més amunt, amb el resultat 
següent: 
 
- CINC vots a favor, Del Sr. Xarbau, el Sr. Vilella, la Sra, Vergés, la Sra. De Egea i el 

Sr. Ortiz 
- VUIT vots en contra, del Sr. Alcalde, el Sr. Vallribera, el Sr. Joan Josep Martínez, la 

Sra. Figueras, la Sra. Reyner, el Sr. Ciurana, el Sr. José Mª Martínez,  
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Per tant, el Sr. Alcalde declara no aprovada l’esmentada moció. 
 
 
10. Moció de la P.A.H de suport a una nova Llei del dret a la vivenda. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 
“ DESDE LA PAH (PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA) 
Nos dirigimos a todos los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones 
generales del mes de diciembre así como a todos los ayuntamientos para que apoyen y 
aprueben en el próximo pleno municipal de MAtANET DE LA SELVA ESTA ESTA MOCIÓN. 
 
DES DE LA PAH (PLATAFORMA D'AFECTATS PERLA HIPOTECA) 
Ens estem dirigint a tots els partits polítics que es presentaran a les proximes eleccions 
generals del mes de desembre així com als ajuntaments per tal de demanar el recolzament 
il'aprovació d'aquesta MOCIÓ en elproper pie municipal de MAtANET DE LA SELVA 
 
Atentament 
 
PLATAFORMA D'AFECTATS PERLA HIPOTECA 
 
MOCION DE APOYO PARA EXIGIR UNA  NUEVA LEY REGULADORA  DEL DERECHO A LA VIVIENDA QUE 

CUBRA LAS MEDIDAS DE MINIMOS PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA HABITACIONAL. 

 
Exposición de motivos 

I 
La actual crisis económica  y el aumento del paro ha impactado de manera dramática en la vida 
de miles de personas, que a causa de las dificultades económicas  sobrevenidas no pueden 
cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a que muchas familias no 
puedan hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su vivienda habitual. 
 
Esto se ha traducido en miles de desahucios en todo el estado español y en que centenares de 
personas han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, teniendo  que afrontar 
situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza y exclusión social, 
económica y residencial. 
 
Según datos del Consejo General del Poder Judicial des de 2007 hasta el primer  trimestre del 
2015 se han producido en el Estado Español 624.690 ejecuciones  hipotecarias, 8.178 en el 
primer trimestre del 2015. A estas alarmantes cifras se han  de sumar el aumento de las 
dificultades para afrontar el pago del alquiler, que cada vez afecta a más personas. El CGPJ ha 
contabilizado  la preocupante cifra de 397.954 desahucios des del inicio  de la crisis en el 2007 
hasta el primer  trimestre del 2015, solo en el primer trimestre del 2015 se han ejecutado 9.917 
desahucios. 
 
Estamos ante una situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional que se incrementa por 
la existencia de un mercado de alquiler escaso, caro y preocupantemente especulativo y por la 
falta de un parque público de vivienda social, menos de un 2% de la vivienda construida. Todo 
ello constituye una auténtica  anomalía en el contexto europeo. Además, como denuncia el 
informe "Emergencia  Habitacional  en el estado  español", elaborado  por  el Observatorio 
DESC y la Plataforma  de Afectados por la Hipoteca, esta situación  se empeora  aún más por 
el hecho  que España es el país de Europa con mas vivienda  vacía, 13,7% del parque  total  (3 
millones y medio de pisos vacíos según el censo estatal de vivienda de 2011). 
 
El contexto descrito de vulnerabilidad y emergencia en que se encuentra gran parte ge la 
población se está traduciendo también en un significativo aumento de las ocupaciones de 
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vivienda. Una forma  de hacer efectivo el derecho a la vivienda que aumenta el grado de 
vulnerabilidad  social de quien se ha visto empujado a esta forma  de acceso a una vivienda. 
 
También  resulta alarmante el creciente número de personas afectadas por la  pobreza 
energética, entendida como la  dificultad  para poder pagar las facturas de los suministros 
básicos de electricidad, agua y luz. Los precios  de acceso y consumo de estos suministros, 
que han crecido de forma exponencial, se han vuelto inasequibles para gran parte de la 
ciudadanía. 
 
Esta situación  de emergencia social que sufren las personas en situación de vulnerabilidad 
contrasta de forma abrumadora con los ingentes beneficios obtenido por las entidades 
financieras y las empresas suministradoras. 
 

II 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo  25) y el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en artículo 11, reconoce "el  derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados 
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho...". 
 
En el marco jurídico nacional, el artículo 47 CE proclama del derecho a una vivienda digna y 
adecuada así como el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y 
las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y el articulo 33 declara la función 
social de la vivienda. 
 
El artículo 267 Tratadq de la Unión Europea declara la primacía del Derecho Comunitario 
(STJUE 9/3/1978,Asunto 106/ 77 caso Simmenthal) que desplaza al Derecho nacional (art. 93 
CE, cesión competencias en relación al art. 96 CE, los tratados  internacionales  celebrados 
formarán parte del ordenamiento interno). 
 
En relación a lo  anteriormente expuesto y concretando en·el ámbito que nos ocupa, la 
regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil 
infringe la normativa comunitaria. Esta legislación es, por tanto, ilegal al ser de obligado 
cumplimiento por el juez nacional, adoleciendo de un vicio radical que determina su nulidad de 
pleno derecho. En este sentido se ha manifestado reiteradamente diferentes sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Caso Aziz, caso Sanchez Morcillo  y caso Monika 
Kusionova). 
 
En Catalunya se presentó, en mes de julio del 2014, una Iniciativa Legislativa  Popular (ILP) 
promovida  por  la Plataforma  de Afectados por la Hipoteca, la  Alianza contra  la Pobreza 
Energética y el Observatori Desc, recogiendo así un clamor de la ciudadanía preocupada por la 
alarmante situación de emergencia habitacional. 
 
Esta ILP es hoy una realidad. El pasado 29 de julio de 2015, el Parlament de Catalunya aprobó 
la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y 
la pobreza energética.  Esta victoria en el ámbito  autonómico nos demuestra que hacer 
efectivo el derecho a la vivienda es una cuestión meramente de voluntad política. 
 
En ocasión de las próximas elecciones generales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
ha hecho pública una serie de medidas de mínimos que considera necesario e imprescindible 
incluir en una futura Ley·reguladora del Derecho a la Vivienda. Estas medidas implican 
reformas profundas y valientes pero a la vez factibles, ya que en su mayoría están recogidas 
en la anteriormente citada Ley 24/2015. 
 
La situación anteriormente relatada aconseja la redacción de la presente moción. 
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EL PLENO DA APOYO A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA PLATAFORMA  DE  
AFECTADOS POR LA  HIPOTECA  Y CONSIDERA NECESARIO INCLUIR  LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS  en  una Ley reguladora del Derecho de la Vivienda: 
 
1.  Medidas de segunda oportunidad 
 
• Dación en pago retroactiva y condonación de la deuda (modificación de la Ley Hipotecaria y la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 
 
• Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del titular de 
las cláusulas declaradas abusivas por las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la 
Unión Europea. 
 
•  No se podrá  ejecutar  la primera  y única vivienda  tanto  de los titulares  como de los 
avaladores para exigir su responsabilidad, en orden a considerar la vivienda habitual como un 
bien inembargable. 
 
•  Eliminación  de  todos los requisitos restrictivos para acceder  a la moratoria de desahucios y 
al código guindos, salvo vivienda habitual, deudor/a de buena fe y carencia de recursos 
 
2. Alquiler digno 
 
• La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de arrendamiento: los 
inquilinos Introduciendo mecanismos de seguridad en la tendencia, estabilidad en la renta y 
alargando el plazo mínimo de duración del alquiler, como mínimo hasta los 5 años. Cuando el 
arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable se producirá una prórroga  
automática del contrato de alquiler si así lo manifiesta, que será obligada cuando el arrendador 
sea un banco o gran propietario de viviendas. 
 
3. Vivienda garantizada 
 
• Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de buena 
fe, y sus unidades  familiares, que habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación en 
pago no dispongan de alternativa habitacional. 
 
• Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades  financieras y filiales 
inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de la  
reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias), garantizarán  un  alquiler  social para las 
personas y unidades  familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al 
pago de su vivienda y no dispongan de alternativa habitacional. 
 
• Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente 
al pago del  alquiler de viviendas obtendrán ayudas que  les garanticen evitar el desahucio. 
 
• En ningún  caso se podrá  realizar  el desalojo  o desahucio de personas en situación de 
vulnerabilidad, ya sea por impago de  alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de 
vivienda, sin que la administración competente garantice un realejo adecuado. 
 
• En el caso que se lleve a cabo el alquiler social en una vivienda diferente a la que  reside la 
familia o persona en situación de vulnerabilidad, éste realojo se producirá en la zona donde 
éstas tengan sus redes vitales y sociales. 
 
• Creación de un parque público  de vivienda a través de la movilización de pisos vacíos en 
manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de 
activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias). 
La administración regulará mediante ley los mecanismos que posibiliten esta movilización. 
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• En todas estas medidas el precio a pagar en concepto de alquiler  social no superará el 30% 
de los ingresos de la unidad familiar, incluidos gastos de suministros, de acuerdo con los 
estándares de Naciones Unidas, siempre y cuando los ingresos  familiares superen el salario 
mínimo profesional 648;60€; en caso contrario el precio a pagar en concepto de alquiler será 
del 10% de los ingresos y los  suministros  correrán  a cargo de las empresas suministradoras 
(punto siguiente). 
 
4. Suministros básicos 
 
• Impedir los cortes de suministro básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades 
familiares en situación de vulnerabilidad. 
 
• El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se hará de acuerdo a la 
capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre respetando los estándares de Naciones 
Unidas. 
 
• Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda  acumulada que no puedan ser 
cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras. 
 
5. Creación de un observatorio de la vivienda 
 
Este  observatorio estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad 
civil. Este observatorio será el encargado de investigar y analizar la situación de  la vivienda en 
España. Entre sus funciones estarían hacer censos periódicos de viviendas vacías, hacer 
seguimiento de las políticas públicas, elaborar de  informes; contaría con capacidades no sólo 
consultivas sino también control, seguimiento, denuncia, ejecutivas y de propuesta legislativa.” 
 
El Sr. Alcalde diu que l’equip de govern donarà suport a la moció. 
 
El Sr. Xarbau diu que votaran a favor i voldria un govern que ho tirés endavant. 
 
El Sr. Ortiz diu que també està a favor. 
 
Seguidament es sotmet a votació la moció que s’ha transcrit més amunt, la qual és 
aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada moció. 
 
 
11. Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última 

sessió ordinària del Ple. 
 
Es dóna compte de totes les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última 
sessió ordinària del Ple. 
 
 
Assumptes d’urgència 
 
El Sr. Alcalde proposa incloure com a assumpte d’urgència l’aprovació d’una moció 
referent a la reducció horària del servei d’ambulàncies que sembla que es vol 
implantar.  
 
Concretament la moció que es proposa debatre, transcrita literalment diu el següent: 
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“Atesa la reducció horària soferta en el servei d’ambulàncies de Maçanet de la Selva com a 
conseqüència de la reorganització del servei de transport urgent sanitària, arran del concurs de 
transport sanitari dut a terme l’any 2015. 
 
 Atès que Maçanet de la Selva és una localitat que a la nit no gaudeix del servei ambulatori 
d’urgències del CAP i que els seus habitants s’han de dirigir al CAP de Santa Coloma de 
Farners. 
 
Atès que a més del nucli urbà, existeixen tres urbanitzacions amb una gran extensió de territori 
(una d’elles una de les més gran d’Europa), nombroses masies i un polígon industrial format 
per un gran nombre d’empreses amb milers de treballadors. A més, la situació en la qual es 
troba el municipi fa que sigui un punt estratègic per donar coberta a tota la plana de la Selva. 
 
Atès que fins a desembre de 2015 l’ambulància de Maçanet ha prestat servei les 24h del dia i 
ha realitzat serveis al llarg de totes les franges horàries, fins i tot en la franja horària nocturna. 
 
Atesa la important inversió feta per l’Ajuntament de Maçanet de la Selva l’any 2012, que es va 
veure obligat a buscar un local i habilitar-lo per tal de poder mantenir l’ambulància ja que el Cat 
Salut sol·licitava el pagament d’una quota anual desorbitada per poder mantenir el servei 
darrera al CAP. 
 
Atès que, a dia d’avui, no existeix cap conveni escrit –document imprescindible per tal que 
ambdues parts continuïn col·laborant conjuntament- entre l’Ajuntament de Maçanet de la Selva 
i Transport Sanitari de Catalunya. 
 
Atès que, des de l’equip de govern, es creu que aquesta pèrdua esdevé una pèrdua 
significativa del servei sanitari cap a la ciutadania, tant pel propi municipi com també pels 
municipis de l’entorn. 
 
Atès que creiem en la necessitat de fer front comú davant totes aquelles coses que impliquin 
una reducció de la qualitat de vida i del benestar de les persones. 
 
Per tot això, proposem al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Instar al Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya que l’ambulància de Maçanet 
recuperi els serveis durant la franja nocturna, realitzant, per tant, les 24h de servei tal com fins 
ara havia fet. 
 
Segon.- Exigir una reunió imminent amb els responsables del servei per tal de poder exposar-
los la situació particular del nostre municipi i acordar detalladament les condicions, així com 
firmar el conveni. 
 
Tercer.- Trametre l’acord als Serveis Territorials del Departament de Salut a Girona i al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de fer-los coneixedors de la 
necessitat del municipi.” 
 

 
Seguidament es sotmet a votació la inclusió, com assumpte d’urgència en aquest Ple, 
el debat i votació de la moció que s’acaba de transcriure, que és aprovada per 
unanimitat. 
 
A continuació es passa a debatre l’esmentada moció.  
 
El Sr. Xarbau diu que agrairia que li haguéssin passat aquesta moció abans del Ple. 
 
El Sr. Ortiza es manifesta en el mateix sentit. 
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El Sr. Alcalde diu que no s’ha pogut enviar abans perquè ha entrat fa molt poc.  
 
Finalment, es sotmet a votació la proposta que s’ha transcrit més amunt referent al 
servei d’ambulàncies, la qual és aprovada per unanimitat.  
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada moció.  
 
 
 
 
12. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 

 
El Sr. Xarbau planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Pregunta què ha passat amb una figura que hi havia sobre la capella del cementiri. 
- Respecte la nova normativa de transparència diu que a partir del gener ha de ser 

documentació accessible com preveu la Llei. 
- Pregunta què ha fet l’Ajuntament en el tema de la NII els últims anys. Diu que el 

projecte actual va entrar el 22 d’octubre, diu també que es va anul·lar projectar 
l’autovia el 2012 entre Maçanet i Tordera i l’Alcalde diu a la premsa que no ho 
sabia, i exposa quins són els motius oficials que es van esgrimir. Considera que en 
aquest tema l’Ajuntament s’ha adormit.  

 
El Sr. Ortiz planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Respecte a Maçanet Residencial Park diu que es va exposar que es faria un pla 

pel manteniment i pregunta al respecte. Diu també que el carrer Montjuïc d’aquella 
zona té el paviment actualment que està cedint. 

- Diu que observa que el pressupost de festes va creixent i pregunta quin serà el 
pressupost per l’any vinent.  

 
 
El Sr. Alcalde diu que no és cert que l’Ajuntament s’hagi adormit en el tema de la NII i 
explica que el projecte de la NII acabava a l’encreuament a la C65 i van aconseguir 
que arribés fins a l’accés a Montbarbat, per tal de millorar-lo, explica que es van fer 
diverses visites a Fomento i que es va aconseguir així com a solució l’accés a 
Maçanet. Diu també que quan es va anul·lar el projecte d’autovia de Maçanet a 
Tordera es va dir que quedaria igual que actualment, i com ja ha dit s’ha aconseguit 
que com a mínim s’arranjés fins a Montbarbat; ara han fet un altre projecte des 
d’aquest punt fins a Tordera que és de simple condicionament i l’Ajuntament sol·licita 
que es modifiqui ja que no agrada tal com es vol fer.  
 
El Sr. Xarbau diu que el que ell assenyala és que aquest últim projecte va entrar a 
l’Ajuntament el 22 d’octubre i no s’ha dit res fins la setmana passada i creu que per fer 
aquest projecte seria millor no fer res. 
 
El Sr. José Maria Martinez diu que l’Ajuntament està treballant amb el tema dels 
refugiats encara que ara s’ha aturat la qüestió. Respecte al tema de violència de 
gènere diu que l’Ajuntament fa el que poc i voldria que no hi hagués més minuts de 
silenci.  
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El Sr. Ciurana explica les actuacions de manteniment que es van fer en els vials i 
parcs del municipi, explica també que cal lluitar contra els actes de bandalisme en els 
parcs públics. Finalment, explica que la brigada actua cada dia i que el manteniment 
és una tasca quotidiana.  
 
El Sr. Maqueda diu que la figura del cementiri estava caiguda i que la brigada la va 
treure i es va portar al taller per intentar reparar-la però estava podrida i la reparació no 
era possible, i fer-la nova té un cost de 390€; diu que l’ha agafat per veure què pot fer i 
si pot la tornarà a posar.  
 
El Sr. Ciurana diu que va veure que aquesta figura estava tombada i la va fer treure.  
 
La Sra. Reyner diu que és cert que en el tema de festes ha augmentat la quantia 
prevista, i explica que la Festa Major solament ja necessita una quantitat important i 
que quan va arribar no quedava suficient i per això es va suplementar, i diu també que 
la previsió pel 2016 és no sobrepassar la partida.  
 
El Sr. Ortiz demana que en aquest tema doni explicacions la Sra. Figueras.  
 
La Sra. Figueras explica les previsions dels anys anteriors i que des de l’any 2011 es 
van fer retallades, també diu quines eren les previsions dels municipis veïns en aquest 
tema; per això ella va demanar augmentar ja en anys anteriors per fer una festa digna 
del que es demana al poble.  
 
El Sr. Xarbau insisteix en el tema de la documentació i la transparència desitjables.  
 
El Sr. Joan Josep Martinez explica que els pressupostos ja són públics i les actes 
també encara que actualment es pengen amb un cert retard.  
 
El Sr. Alcalde explica que s’ha parlat amb els Mossos sobre el tema dels actes 
bandàlics en els elements públics i també es fa pedagogia. Sobre el tema de les 
carreteres diu que l’invitarà a venir al Ministeri de Foment quan hi vagi el proper cop 
perquè vegi com va. Explica les previsions de la C65 a Maçanet. Explica també que 
els delictes han baixat a Maçanet l’últim any segons les dades dels Mossos 
d’Esquadra, tot i que a Maçanet es computen també els delictes de l’Àrea de Servei a 
l’autopista.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent l’hora 
indicada en l’encapçalament, de la qual s’estén la present acta, del que jo el secretari 
certifico. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde       El Secretari 
 
 
 
 
Antonio Guinó Bou 


