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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  381/15 
Caràcter : ordinària 
Data :  2 de febrer de 2015  
Horari: de 21:05 a 22:30 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 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’ acta de l’última sessió ordinària de data 1 de desembre de 2014, i 

de la sessió extraordinària de data 29 de desembre de 2014 
2. Aprovar la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Localret, acordada 

per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de data 27 de 
novembre de 2013. 

3. Aprovar l’acceptació d’una subvenció concedida per la reparació urgent pels danys 
produïts per les pluges dels dies 28 i 29 de setembre. 

4. Aprovar l’acceptació d’una subvenció concedida per la instal.lació d’un panell 
informatiu al municipi. 

5. Aprovar l’acceptació d’una subvenció concedida per la realització de millores 
estructurals al pavelló per tal de minimitzar el risc recurrent de transmissió de 
legionel.la 

6. Aprovar l’acceptació d’una subvenció atorgada per la millora de diferents pistes 
esportives descobertes municipals 

7. Moció presentada pel grup partit Socialista de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-
PM). 

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

9. 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 1 de desembre de 

2014, i de la sessió extraordinària de data 29 de desembre de 2014 
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Primerament es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària 
celebrada, corresponent al dia 1 de desembre de 2014, la qual és aprovada per 
unanimitat.  
 
Per tant el Sr. Alcalde declara aprovada l’acta esmentada. 
 
Seguidament, es sotmet a votació l’acta de la sessió extraordinària del Ple celebrada 
el dia 29 de desembre de 2014, que és aprovada amb el vot favorable de tots els 
membres del Ple excepte pel Sr. José Martínez Herrera, qui manifesta que l’abstén 
perquè no hi va assistir. 
 
Per tant el Sr. Alcalde declara aprovada l’acta esmentada. 
 
 
 
2. Aprovar la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Localret, 

acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 
data 27 de novembre de 2013. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre 
de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, 
d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a 
annex): 
 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del 
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
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Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
 
“Personal 
 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves 
finalitats, i que estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà 
en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació 
administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal 
laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui 
d’acord amb la legislació laboral vigent.  
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb 
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar 
en el marc de la normativa local i pressupostària.  
 
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o 
per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment 
aplicables”.  
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
 
“Secretaria i Intervenció 
 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de 
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit 
per ingressar-hi titulació superior en dret. 
 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-
financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament 
de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la 
exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la 
normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus 
recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de 
Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte 
general de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al 
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la 
normativa d’aplicació. 
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29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel 
que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de 
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a 
l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de 
l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb 
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i 
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització 
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 
222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-
financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció 
de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan 
administratiu, amb la denominació d’Intervenció general. 
 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la 
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
 
“Autoritzacions 
 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de 
Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol 
altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 
avals”.  
 
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
 
“Separació del Consorci 
 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol 
moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a 
l’Assemblea General del Consorci. 
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració 
que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i 
garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents. 
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci 
haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, 
s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 
 
 
Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
 
“Dissolució del Consorci 
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33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria 
absoluta dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 
 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A 
manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 
 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada 
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva 
aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a 
membre de ple dret en el Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà 
lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per 
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament 
adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així 
aconseguir els objectius del Consorci”. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la 
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, 
amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament 
l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública 
de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 
313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les 
al·legacions i les esmenes corresponents”. 

 
 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització 
del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de 
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a la seva aprovació. 
 



 6

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar 
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per 
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta 
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 
15 de desembre 2014. 
 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
 
A C O R D S  
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de 
novembre de 2013, en els termes exposats anteriorment. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i 
efectes escaients.” 
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 
3. Aprovar l’acceptació d’una subvenció concedida per la reparació urgent pels 

danys produïts per les pluges dels dies 28 i 29 de setembre. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vista la resolució del president de la Diputació de Girona, de data 10 de desembre de 
2014, en la que concedeix a l’ajuntament de Maçanet de la Selva una subvenció de 
60.000 € (30.000 € per l’any 2014 i 30.000 € per l’any 2015) per dur a terme les obres 
compreses en la memòria valorada titulada “Reparació urgent dels danys produïts per 
les pluges dels dies 28 i 29 de setembre” (Expedient AC/12117) 
 
 
El Ple acorda: 
 
Acceptar la subvenció de la Diputació de Girona d’import 60.000 € per dur a terme les 
obres titulades “Reparació urgent dels danys produïts per les pluges dels dies 28 i 29 
de setembre” així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva 
aplicació.” 
 
El Sr. Alcalde explica que els dies 28 i 29 de setembre passats, com tots sabem es 
varen produir unes pluges torrencials que varen produir danys importants a diferents 
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vies públiques i béns municipals, i que per aquest motiu es va demanar una subvenció 
a la Diputació per tal de poder finançar els treballs de reparació necessaris. 
 
El Sr. Ortiz diu que la memòria porta data de març de 2014 quan els fets varen ser al 
setembre del 2014. 
 
El Sr. Alcalde contesta que no s’hi ha fixat però que si és així evidentment serà un 
error ja que la memòria li consten les fotografies i dades de les dates en que es varen 
produir els fets. 
 
El Sr. Roca diu que estan d’acord en acceptar la subvenció i pregunta quan han costat 
els desperfectes i les empreses que hi ha treballat en la seva reparació, també 
pregunta si hi ha un pla de prevenció de manteniment per evitar que els desperfectes 
siguin tan elevats. 
 
El Sr. Alcalde diu que un pla de previsió de pluges no existeix ja que si es sabés quan 
s’han de produir aquestes situacions no es tractaria d’una situació d’emergència, i 
explica també casos anteriors similars a aquest que s’han produït en algunes 
ocasions. Respecte a les empreses que hi ha treballat diu que ara no li pot dir de 
memòria però que si ve a l’ajuntament se li informarà correctament. 
 
El Sr. Vila explica que gairebé la totalitat del què consta en la memòria està 
subvencionat. 
 
A continuació es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, que és 
aprovada per unanimitat. 
 
El Sr. Alcalde vol afegir que la memòria la data que consta a la caràtula és novembre 
del 2014, si bé és cert que segurament per error a la capçalera d’algunes pàgines diu 
març de 2014. 
 
 
4. Aprovar l’acceptació d’una subvenció concedida per la instal.lació d’un 

panell informatiu al municipi. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vista la resolució del president de la Diputació de Girona, de data 30 de desembre de 
2014, en la que concedeix a l’ajuntament de Maçanet de la Selva una subvenció de 
22.000 € (89,28 %) per a la instal.lació d’un panell informatiu al municipi (Expedient 
núm.PS/10050) 
 
El Ple acorda: 
 
Acceptar la subvenció de la Diputació de Girona d’import 22.000 € per a la instal.lació 
d’un panell informatiu al municipi així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació.” 
 
 
El Sr. Alcalde explica que la subvenció és per un panell informatiu sobre temes 
d’interès municipal, i explica també les característiques del panell. 
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El Sr. Ortiz diu que atesa la dispersió de la població en el municipi creu que amb un sol 
panell és difícil mantenir informat a tothom, pregunta on es pensa posar. 
 
El Sr. Roca diu que li agradaria es treballés per aconseguir subvencions per coses 
més útils i que no serveixi de propaganda de CIU. 
 
El Sr. Alcalde diu que de subvencions es sol.liciten les que surten i que seria absurd n 
aprofitar-les si tenen utilitat. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit al començament d’aquest 
punt de l’ordre del dia, dóna el resultat següent: 
 
- ONZE vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Ciurana, el Sr. Vila, la Sra. Fernández, la 

Sra. Figueras, el Sr. Joan Josep Martínez, el Sr. Trincheria, el Sr. Maqueda, el Sr. 
Valentí, el 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. 
 
 
5. Aprovar l’acceptació d’una subvenció concedida per la realització de millores 

estructurals al pavelló per tal de minimitzar el risc recurrent de transmissió 
de legionel.la. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vista la resolució del vicepresident primer de l’ Organisme de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut), de data 12 de desembre de 2014, en la que concedeix 
a l’ajuntament de Maçanet de la Selva una subvenció de 43.008,39 € (100%) per dur a 
terme el projecte titulat “Millores estructurals al pavelló per tal de minimitzar el risc 
recurrent de la transmissió de legionel.losi” (Expedient 2014/2152.Protecció de la 
Salut). 
 
El Ple acorda: 
 
Acceptar la subvenció de l’ organisme Dipsalut d’import 43.008,39 € per dur a terme el 
projecte titulat “Millores estructurals al pavelló per tal de minimitzar el risc recurrent de 
la transmissió de legionel.losi” “així com les condicions generals i específiques fixades 
per a la seva aplicació.” 
 
El Sr. Alcalde explica que atès que podria haver-hi problemes de legionel.losi provinent 
d’algunes de les instal.lacions del pavelló es va demanar assessorament a DIPSALUT, 
el qual es va concedir i varen venir a mirar les instal.lacions i varen recomanar que es 
redactés un projecte amb les millores estructurals que varen exposar i a més es va 
sol.licitar un ajut econòmic per aquesta finalitat. 
 
 
El Sr. Ortiz demana que se li aclareixi quines són les xifres econòmiques de tot això. 
 
La Sra. Figueras respon que ho mirarà per poder informar exactament. 
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El Sr. Roca diu que li agradaria que hi hagués un pla de millora d’estalvi energètic i 
que sembla que l’equip de govern es conforma que es doni una subvenció per 
aprofitar-la sense cap planificació. 
 
La Sra. Figueras diu que aquesta actuació és necessària per tal de prevenir el 
problema de la legionel.losi i que amb aquesta finalitat es va demanar assessorament 
a Dipsalut i explica que el projecte ha de ser adaptat als requeriments que varen dir els 
tècnics de Dipsalut, per tal de poder acollir-se a la subvenció. 
 
A continuació es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, que és 
aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
6. Aprovar l’acceptació d’una subvenció aotrgada per la millora de diferents 

pistes esportives descobertes municipals 
 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vista la resolució del president de la Diputació de Girona, de data 5 de desembre de 2014, en 
la que concedeix a l’ajuntament de Maçanet de la Selva una subvenció de 11.000 € (36,67 %) 
per a dur a terme les obres compreses en la memòria valorada titulada “Millora de diferents 
pistes esportives descobertes municipals” (Expedient núm.ES/15252) 
 
El Ple acorda: 
 
Acceptar la subvenció de la Diputació de Girona d’import 11.000 € per a dur a terme les obres 
titulades “Millora de diferents pistes esportives descobertes municipals” així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació.” 
 
 
El Sr. Alcalde explica la finalitat de les obres que estan descrites a la memòria 
valorada que consta a l’expedient. 
 
El Sr. Roca manifesta que sembla que es vagi a remolc de les subvencions que surten 
per tal de fixar les prioritats i no a la inversa. 
 
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. 
 
 
7. Moció presentada pel grup partit Socialista de Catalunya-Progrés Municipal 

(PSC-PM). 
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El Sr. Alcalde explica que el grup del PSC va presentar una proposta de moció, la qual 
després de la Comissió informativa s’ha modificat i s’ha consensuat entre el grup 
presentant i l’equip de govern. 
 
Seguidament el Sr. José Martínez llegeix el text definitiu de la moció que es presenta, 
el qual transcrit literalment diu el següent: 
 
“ La Proposta del Projecte de Pressupostos presentada el 2 de Desembre al 
Parlament, no contempla per escrit, la partida destinada a finançament de les Escoles 
Bressols Municipals, però si contempla l’acord amb les quatre Diputacions Provincials, 
que de forma temporal, aquestes assumeixen la partida pressupostària destinada a les 
Escoles Bressol. No obstant, aquest Projecte de Pressupost, si aporta una novetat, i 
és que afegeix una nova partida pressupostària, no contemplada fins aquest 2015, de 
Beques Menjador per a Infants de 0 a 3 anys, dotada de 3 milions d’Euros. 
 
Al respecte, l’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a Catalunya 
el desenvolupen dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/ 2004 de llars d’infants 
de qualitat i la LLei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació, en els quals es regula la plena 
responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol 
municipals i la col·laboració dels Ajuntaments en la construcció dels equipaments i la 
gestió d’aquest servei públic.  
 
El comprimís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al sosteniment de 
les escoles bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords 
parlamentaris. Així l’any 2001 la Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600€ i 
posteriorment, va signar amb les Entitats Municipalistes tres Acords Marcs per 
formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis per un igual, en funció 
d’uns mòduls econòmics per cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 
(1.400€/plaça/funcionament/any), Acord Marc de 14 de Febrer de 2005 
(1.800€/plaça/funcionament/anys i 5.000€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de 
novembre de 2010 (1.800€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 
2011. 
 
Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris ja que els Pressupostos 
aprovats pel Parlament de Catalunya hi ha anant constant, al llarg dels darrers anys, 
una partida finalista destinada a les “llars d’infants de titularitat municipal”. Així, el 
pressupost 2012 es va aprovar amb una partida de 47 M d’euros, el 2013 es va 
prorrogar el pressupost (per tant, amb el mateix import de 47 M d’euros) i al 2014 el 
Parlament va destinar 45M d’euros per a les places de les escoles bressol dels 
ajuntaments. 
 
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva ACORDA: 
 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb 
competència plena en matèria d’educació, el manteniment de l’actual xarxa pública de 
llars d’infants municipals atenent a la seva responsabilitat institucional. 
 
SEGON.- Demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida 
pressupostària finalista del Departament d’Ensenyament per al finançament del servei 
públic d’escoles bressol municipals, per tal de cobrir com a mínim un mòdul econòmic 
de 1.600€ per plaça/funcionament/any, i comprometre’s a augmentar-ho 
progressivament fins als 1.800€ plaça/funcionament/any.  
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TERCER.- Reclamar a la Conselleria d’Ensenyament el restabliment dels pertinents 
convenis, segons el estipula la LLei d’Educació de Catalunya, incorporant una 
estabilitat temporal i la corresponent clàusula de garantia de compliment dels 
compromisos de pagament, per garantir la prestació dels servei en les llars d’infants de 
titularitat municipal.  
 
QUART.- Sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la convocatòria 
de beques amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al 
servei. 
 
CINQUÈ.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents 
derivats de les despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa 
que correspon a la Generalitat, d’acord amb la petició formalitzada pel Fòrum 
d’Alcaldes i alcaldesses per l’Educació a Catalunya.  
 
SISÈ.- Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del 
Parlament i els grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes 
del país, les associacions educatives i AMPA del municipi.” 
 
 
El Sr. Alcalde diu que sempre està d’acord en demanar diner i explica que amb la 
Diputació hi ha un acord previ per tal de finançar aquest tema. 
 
El Sr. Roca diu que estan contents que s’accepti la proposta i que es tiri endavant. A 
continuació es sotmet a votació la proposta de moció que s’ha transcrit més amunt, la 
qual és aprovada per unanimitat. 
 
 
8. 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. 
 
 
9. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
El Sr. Ortiz planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Pregunta si està aturada l’obra del vial del cementiri. 
- Pregunta com està el tema del centre de dia. 
- Pregunta quan es presentarà el pressupost del 2015. 
- Pregunta al regidor d’ensenyament i al Sr. Alcalde com es que es va contractar a 

una persona per l’escola d’adults que va deixar les feines que estava fent per 
aquest motiu, i tot just al cap d’un dia de començar se li ha dit que no pot continuar. 

 
El Sr. Roca planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Pregunta si es faran concursos de mèrits per cobrir les places de la nova biblioteca 

que s’ha inaugurat i si es posaran les quatre places que diu la Generalitat. 
- Pregunta com està el tema de la concessió del servei d’aigua. 
- Pregunta com és que està encallat el tema de la urbanització del SUD r-1, i si és 

degut a que manca la signatura del Sr. Alcalde. 
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- Pregunta com està el tema de les expropiacions del Camp de’n Cinto. 
- Pregunta com és que encara l’escola nova està sense nom. 
- Pregunta si es fa alguna gestió per tal de baixar el cost del servei de recollida 

d’escombraries i pregunta per la problemàtica del servei d’aigua a Maçanet 
Residencial Park. 

 
La Sra. Vega planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Pregunta si es pensa fer alguna cosa sobre la moció que va presentar en un Ple 

anterior sobre els productes ecològics i que havia estat aprovada per l’Ajuntament 
d’Hostalric. 

- Exposa la problemàtica existent amb els caçadors a l’entrada de Residencial Park 
els diumenges i pregunta si es pensa fer alguna cosa. 

- Pregunta com és que el regidor d’Ensenyament no és present als Consells 
Escolars i també perquè a l’escola nova no serà ell el representant de l’ajuntament. 

- Pregunta si es pensa cobrir el personal necessari per a la nova biblioteca i diu que 
actualment amb només dues persones és difícil que pugui funcionar. 

 
El Sr. Alcalde manifesta que l’obra del vial del cementiri no està aturada. 
 
La Sra. Fernández explica respecte al tema del centre de dia que ells a la campanya 
electoral varen dir que posarien en marxa el centre de dia en vista de què l’ajuntament 
anterior havia manifestat que havien finalitzat l’obra i que tot era apunt perquè 
funcionés; però la realitat va ser diferent ja que no era així i no estava apunt per entrar 
en funcionament, per tant, va caler veure com estava el tema i es va fer palès que per 
població era difícil obrir un centre de dia ja que es requereix un número mínim de 
persones per un funcionament normal, és a dir, que cal un número mínim d’usuaris. A 
més no hi havia cap autorització de la Generalitat ni tampoc places conveniades amb 
aquesta administració, i si no s’està conveniat amb la Generalitat no pot haver-hi 
subvenció i no és viable; d’altra banda, també es va contactar amb la Generalitat i es 
va dir que s’havia d’haver fet paral.lelament amb l’obra el conveni per subvencionar les 
places, cosa que no es va fer; pel què fa a la instal.lació les mesures de les sales no 
són suficients per 20 persones i per sota d’aquest número d’usuaris el centre de dia no 
és viable. 
 
El Sr. Alcalde diu que el pressupost del 2015 es presentarà aquest mes i que molts 
ajuntaments encara no l’han aprovat. Respecte a l’escola d’adults diu que no és cert 
que s’hagués contractat a ningú que plegués el dia següent. 
 
El Sr. Valentí explica que l’escola d’adults hi va haver un buit d’una persona que va 
plegar i que ell va tractar de cobrir-lo a través d’una empresa externa. Respecte al 
Consell Escolar de l’escola nova diu que és cert que s’ha designat a un altre regidor ja 
que ell els divendres per motius professionals no pot anar-hi. Pel què fa a la biblioteca 
diu que hi ha actualment dues persones i que cal que hi hagi una persona amb titulació 
de bibliotecària, cosa que es volia proveir, però ara sembla que demana tornar la 
persona que hi havia anteriorment i que tenia excedència per dos anys. En quan al 
Consell Municipal d’ educació explica que després de parlar amb Ensenyament s’ha dit 
que és millor constituir-lo en la propera legislatura. 
 
El Sr. Alcalde diu que li sembla estrany que abans es fessin crítiques perquè la 
biblioteca no estava acabada i ara que ja s’ha inaugurat i està en funcionament també 
ho critiquen, i respecte a les places de la biblioteca diu que es farà el procés selectiu a 
través de convocatòria pública. Respecte a la urbanització del sector SUD r-1 diu que 
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no és cert que estigui pendent d’una signatura de l’ Alcalde, i que si el promotor vol fer 
les obres les pot continuar fent sense cap problema d’acord amb el projecte 
d’urbanització aprovat; diu que com ja s’ha explicat en anteriors Plens hi ha el projecte 
d’urbanització aprovat i un conveni signat amb l’ Agència Catalana de l’ Aigua i el 
Consell Comarcal, i el que cal fer és complir el que està establert en aquests 
documents, diu també que ara per part del promotor es proposa fer una addenda a 
aquest conveni, cosa que es pot fer si totes les parts hi estan d’acord i si no cal complir 
el conveni que es va signar en aquell moment. 
 
La Sra. Fernández explica que la problemàtica del subministrament d’aigua a 
Residencial Park ja s’ha explicat en els Plens anteriors i que per part de l’ajuntament 
s’ha engegat un procediment a través d’un advocat extern per mirar si és possible 
obtenir el servei i que passi a gestió municipal. 
 
El Sr. Alcalde diu que el tema dels caçadors és competència dels agents rurals de la 
Generalitat i que saben perfectament que cal respectar la normativa vigent sobre 
distàncies en nuclis habitats. 
 
 
 
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 


