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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  402/15 
Caràcter : ordinària 
Data :  6 de juny de 2016 
Horari: De les 21:05 a les 23:56 h 
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
  
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Josep Maria Ciurana Planas 
Carles Vallribera Martí 
José Maria Martínez Regaño 
Fernando Maqueda Ramos 
Xavier Xarbau i Adrobau 
Narcís Vilella i Munjé 
Marta de Egea i Hinojosa 
Joan Josep Martínez González 
Raquel Reyner Barraca 
Natàlia Figueras Pagès 
Montserrat Vergés Vall.llovera 
Adrian Ortiz Jurado 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 

Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinàries de data 4 d’abril de 2016 i de les 

sessions extraordinàries de dates 10 de maig i 31 de maig de 2016.  
2. Aprovació d’una addenda als convenis de delegació de competències de gestió, 

inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic. 
3. Aprovar la designació de les dues festes locals per l’any 2017. 
4. Aprovació definitiva reglament consell escolar i resolució de les al.legacions 

presentades durant el tràmit d’informació pública. 
5. Nomenament regidors pel consell escolar i vocals dels centres municipals 
6. Aprovació inicial d’unes modificacions de Ordenança del civisme i la convivència. 
7. Aprovació de preus públics pel casal d’estiu, casal jove i piscina municipal 
8. Moció del grup municipal de CIU: de rebuig a l’ofensiva legislativa, judicial i 

econòmica de l’estat. 
9. Mocions del grup ERC referents a: 1) Creació d’una taula de comerç local; 2) 

Estudi de la millora de la seguretat en diferents vials del municipi; 3) Creació d’una 
taula del servei d’abastament d’aigua a Residencial Park. 

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

11. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió. 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 4 d’abril de 2016 i de 

les sessions extraordinàries de dates 10 de maig i  31 de maig de 2016.  
 
 
Sotmesa a votació l’aprovació de les actes de la sessió ordinària de data 4 d’abril de 
2016 i de les sessions extraordinàries de dates 10 de maig i 31 de maig de 2016, són 
aprovades per unanimitat.  
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada les esmentades actes. 
 
 
 
2. Aprovació d’una addenda als convenis de delegació de competències de 

gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ El servei de gestió tributària i cadastral del Consell Comarcal de la Selva ha 
comunicat a l’ajuntament, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm.1450 de data 
27/05/2016, la necessitat d’incorporar una clàusula de protecció de dades en els 
convenis de delegació de competències en matèria de gestió, inspecció i recaptació de 
tributs així com encàrrecs de gestió per la tramitació d’expedients sancionadors. 
 
Atès el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades personals, desenvolupada pel Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Aprovar l’addenda, que es transcriu en annex al present acord, a tots als convenis de 
delegació per part de l’ajuntament al Consell Comarcal de la Selva de competències 
en matèria de gestió i inspecció i recaptació de tributs així com encàrrecs de gestió per 
a la tramitació dels expedients sancionadors incoats per infraccions de trànsit i per la 
resta d’expedients sancionadors de diferent naturalesa als anteriors. 
 
ANNEX 
 
Addenda als convenis de delegació per part de l’ajuntament al Consell Comarcal 
de la Selva de competències en matèria de gestió i inspecció i recaptació de 
tributs així com encàrrecs de gestió per a la tramitació dels expedients 
sancionadors incoats per infraccions de trànsit i per la resta d’expedients 
sancionadors de diferent naturalesa als anteriors. 
 
Clàusula de protecció de dades. 
 
La present clàusula s’incorpora en compliment de l’article 12è de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals (LOPD) desenvolupada 
pel RD 1720/2007, de 21 de desembre. L’ajuntament és el responsable de les dades 
de caràcter personal, i el Consell Comarcal de la Selva, en els termes de l’article 3.g) 
de la citada norma,  ocupa la posició d’encarregat del tractament  de dades personals. 
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1. El Consell Comarcal de la Selva s’ajustarà a les instruccions donades per 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva per al tractament de dades de caràcter personal 
que siguin necessàries per portar de forma òptima els serveis delegats, segons queda 
establert en l’article 3 d) de la LOPD i el reglament de desenvolupament citat.  
 
2. El Consell Comarcal de la Selva es compromet que únicament tractarà les dades 
conforme a les instruccions del responsable del tractament, i no els aplicarà o utilitzarà 
amb finalitat distinta a la que figura en l’acord, ni els comunicarà, ni tant sols per a la 
seva conservació, a altres persones, excepte en el supòsit de ser obligatoris per 
mandat d’una norma amb rang de llei. 
 
3. El  Consell Comarcal de la Selva garanteix que en el tractament de les dades 
personals referides, s’adoptaran les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que 
resultin preceptives per preservar la seguretat d’aquests tipus de dades, en els termes 
a què es refereix l’article 9è de la LOPD i atenent a les previsions que, segons la 
qualificació que s’atorgui per raó del seu contingut, estableix la normativa 
reglamentària dictada en desenvolupament d’aquesta Llei.    
L’ajuntament  faculta expressament al Consell Comarcal de la Selva per a la 
subscripció dels acords i convenis que consideri oportuns amb altres institucions 
públiques amb la finalitat d’assolir una millor i més eficaç gestió dels serveis delegats, 
amb la salvaguarda en qualsevol cas del principi de legalitat. 
 
L’ajuntament autoritza al Consell Comarcal de la Selva per a que procedeixi a 
l’intercanvi i cessió de dades dels contribuents en l’exercici de les competències 
delegades, sempre que l’intercanvi i/o cessió de dades estiguin previstos en una 
norma legal, i per a la integració d’aquestes dades en els fitxers utilitzats per a la 
gestió dels tributs de la resta de municipis de la comarca. 
 
L’ajuntament podrà sol·licitar del  Consell Comarcal de la Selva, en el moment que 
estimi oportú, informació detallada relativa a la formalització d’aquests acords amb 
altres institucions públiques. 
 
4. La normativa vigent garanteix el dret de rectificació o cancel·lació de l’interessat 
quan el tractament  no s’ajusti  al que disposa la Llei o quan les dades resultin 
inexactes o incompletes.  
 
Els ciutadans  podran exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades 
davant el Servei de Gestió Tributària i Cadastral  del Consell Comarcal de la Selva, 
com a encarregat del tractament. 
 
Amb la finalitat de complir les exigències legals sobre el dret de rectificació, el Consell 
Comarcal i  l‘ajuntament es comunicaran de forma recíproca les dades inexactes o 
incompletes que detectin  en l’exercici de les seves funcions o que hagin estat 
facilitades pels propis interessats.  
 
5. El Consell Comarcal de la Selva guardarà el deure de secret i confidencialitat sobre 
les dades a les quals accedeixi en l’exercici de les competències delegades, d’acord 
amb el caràcter reservat de les dades traspassades, en aplicació de l’article 95 de la 
Llei general tributària, obligació que es mantindrà un cop finalitzada la seva relació 
amb l’Ajuntament. Així mateix informarà el seu personal, empreses col·laboradores o 
prestadores de serveis sobre les obligacions dimanants d’aquest document i molt 
particularment dels deures de confidencialitat i secret.”  
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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. 
 
 
3. Aprovar la designació de les dues festes locals per l’any 2017 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

“ Per part de la Generalitat s’ elabora el calendari oficial de festes laborals per l’any 
2017. 
 
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 2017, 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.” 

 
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. 
 
 
4. Aprovació definitiva reglament consell escolar i resolució de les al.legacions 

presentades durant el tràmit d’informació pública. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Per acord del Ple, aprovat en sessió de data 4 d’abril de 2016 es va acordar la 
creació del Consell Escolar Municipal i l’aprovació inicial del projecte del seu 
Reglament, així com sotmetre el dit acord a informació pública per un termini de 30 
dies. 
 
L’anunci d’informació pública s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 
7102, de data 19/04/2016, en el Butlletí oficial de la Provincia núm. 77, de data 



Ajuntament de Maçanet de la Selva 

 

 5

22/04/2016, en el Diari “El Punt Avui” de data 21/04/2016, en el taulell d’edictes de l’ 
Ajuntament i en el web de l’ Ajuntament. 
 
Durant el termini d’informació pública s’ha presentat dos escrits d’al.legacions, que són 
els següents: 
 
- Sr. Enric Ribes i Marí, com a President del Consell Escolar de la Secció d’ 

Institut de Maçanet de la Selva, amb registre d’entrada núm.1579, demanant un 
redactat més clar de l’article 4 del Reglament del Consell Escolar Municipal. 

- Sra. Natàlia Figueras Pagès, en nom del grup de CIU, amb registre d’entrada 
núm 1892, proposant un nou redactat de l’ article 4 del Reglament per tal de 
què sigui més clar. 

 
Vista la proposta formulada per la Comissió designada per tal d’examinar les 
reclamacions o al.legacions presentades durant el període d’informació pública, 
segons el que es va preveure en l’apartat quart de l’acord del Ple de data 4/04/2016. 

 
Atès el que disposen l’article 178 del 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, i l’article 65 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Es proposa l’acord següent: 
 
Primer.- Estimar les al.legacions presentades durant el tràmit d’informació pública i, 
per tant, aprovar un nou redactat de l’article 4 del Reglament del Consell Escolar 
Municipal, que substituirà el redactat que consta en l’acord d’aprovació inicial del 
mateix, i que serà el següent: 
 
“ Article 4.- ELECCIO I CONSTITUCIO DEL CONSELL 
 
Els vocals representants dels sectors esmentats a l'article anterior  seran escollits: 
 
1. Els vocals que formin part del Consell Escolar Municipal, en representació dels 
Centres Educatius, seran escollits a través del  Consell o  Consells Escolars de cada 
centre, els quals hauran de notificar els nomenaments mitjançant un escrit dirigit a 
l'Ajuntament, entrat per registre d'entrada i acompanyat d’una certificació emesa pel 
Secretari del Consell Escolar de què es tracti. Les persones escollides per cada 
Centre, no necessàriament han de formar part del Consell Escolar del centre pel qual 
han estat escollits 
 
2. Els vocals que formin part del Consell Escolar Municipal, en representació de 
Centres Educatius municipals en els que no hi hagi constituït un Consell Escolar, seran 
escollits pel Ple de l’ Ajuntament. Si hi hagués més d’un candidat que sol.licités ser 
membre del Consell Escolar Municipal, l’ajuntament organitzarà una elecció entre tots 
els membres del sector que correspongui. 
 
Un cop s'hagin realitzat i notificat tots els nomenaments, seran publicat al tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament." 
 
Practicada l'elecció, la pròpia Alcaldia disposarà la convocatòria per l' acte de 
constitució del Consell Escolar Municipal.” 
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Segon.- Aprovar definitivament el Reglament del Consell Escolar Municipal de 
Maçanet de la Selva, que va ser aprovat inicialment per acord del Ple de data 4 d’abril 
de 2016, amb les esmenes que en resulten del què consta en el punt primer del 
present acord. 
 
Tercer.- Publicar el Reglament aprovat definitivament en la forma establerta legalment, 
i tramete’n còpia a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
El Sr. Xarbau diu que els satisfà la redacció de l’article 4 que finalment ha quedat i diu 
també que el procediment d’elecció serà transparent, i per tant, el seu vot serà 
afirmatiu. 
 
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. 
 
 
5. Nomenament regidors pel consell escolar i vocals dels centres municipals 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ El Reglament del Consell Escolar Municipal, actualment en tramitació, preveu en el 
seu article 3, referent a la seva composició, que en formin part 6 regidors de l’ 
ajuntament designats en sessió plenària. Així mateix, aquest Reglament, en el seu 
article 4, preveu que els vocals que formin part del consell Escolar en representació de 
centres educatius municipals en els que no hi hagi constituït un Consell Escolar seran 
escollits pel Ple de l’ ajuntament. 
 
Per aquest motiu es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Designar com a regidors d’aquest ajuntament per formar part del Consell 
Escolar Municipal els següents: 
 
- Sra. Natàlia Figueras Pagès 
- Sr. José Maria Martínez Regaño 
- Sra. Marta de Egea Hinojosa  
- Sra. Raquel Reyner Barraca 
- Sr. Fernando Maqueda Ramos 
- Sr. Adrian Ortiz Jurado 
 

Segon.- Designar com a membres del Consell Escolar Municipal, en representació de 
centres educatius municipals en els que no hi ha actualment constituït un Consell 
Escolar, a les persones següents: 

 
- Sector mestres i professors: 
 Per l’escola municipal de música: David Salleras Quintana 



Ajuntament de Maçanet de la Selva 

 

 7

 Per l’ escola d’adults:   Sílvia Toledo Bagué 
Personal d’administració i serveis: Ruben García Carballo 

Maria Llavari Cosp 
 
Tercer.- Condicionar l’eficàcia del present acord a l’entrada en vigor del Reglament del 
Consell Escolar Municipal actualment en procés de tramitació.” 

 
El Sr. Alcalde dóna compte de què s’ha presentat un escrit per part del grup ERC i es 
canvia la proposta de la comissió informativa en el sentit de què la persona designada 
d’aquest grup serà la Sra. Marta de Egea. 
 
El Sr. Xarbau considera que el Consell Escolar és un espai per participar-hi i que 
caldria per això respectar la proporcionalitat dels grups polítics que hi ha a l’ajuntament 
amb la designació dels regidors que en formen part, i per aquest motiu creu que tres 
haurien de ser de grups de l’oposició, ja que el President és l’Alcalde que és de l’equip 
de govern. 
 
El Sr. alcalde diu que la proporcionalitat és la que és i que cal tenir en compte la 
mateixa proporció dels grups polítics que hi ha a l’ajuntament. 
 
El Sr. Xarbau diu que se’ls deixa amb un sol representant i que no ho veu bé ja que 
això és un espai de participació, i creu també que això marca un punt d’inflexió. 
Considera també que amb aquesta proporció que defensa l’equip de govern s’està 
polititzant el Consell.  
 
El Sr. Alcalde diu que al Ple el que li importa és que l’ajuntament ha tirat endavant 
aquest instrument. 
 
La Sra. Figueras diu que el que es tracta és de tirar endavant el tema i el cert és que 
es parla d’espai de participació però mai s’han dirigit a ella per tractar de cap tema 
d’ensenyament, i que únicament comenten alguna cosa en els Plens però mai han 
buscat la participació amb la regidoria. 
 
El Sr. Ciurana diu que el grup d’ ERC té la participació que vol sempre a tots els 
temes. 
 
El Sr. Xarbau insisteix en què és un espai en què es va a participar i a treballar i 
aquest espai participatiu és una taula amb tots els actors, on caldrà plantejar els temes 
i les solucions, no simplement un contacte amb la regidoria. 
 
El Sr. Alcalde creu que l’actuació de la regidoria d’ensenyament és correcte. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord que ha quedat més amunt transcrita dóna el 
resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, Sr. Ciurana, la Sra. Reyner, el Sr. Joan Josep 

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

- DUES abstencions, del Sr. Ortiz i el Sr. Vilella 
- TRES vots en contra, del Sr. Xarbau, la Sra. Vergés i la Sra. De Egea  
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
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6. Aprovació inicial d’unes modificacions de Ordenança del civisme i la 

convivència. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vist que la Junta de Govern Local en data 30 de març de 2016 va acordar procedir a 
la modificació de l’ordenança municipal del civisme i la convivència i va designar una 
Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma 
esmentada. 

 
Vist el text de les modificacions de l’ordenança municipal del civisme i la convivència 
aprovades per la Comissió d’estudi designada per aquesta finalitat. 

 
Atès el que disposen els articles 178.1 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 i 
següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 

 
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions de l’ordenança municipal del civisme i la 
convivència que es detallen en l’annex del present acord.  

 
Segon.- Sotmetre el present acord, juntament amb el projecte de les modificacions 
aprovades, a informació pública mitjançant un anunci a publicar al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita 
diària, en el Tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web de l’ajuntament, per un 
termini de 30 dies, als efectes de formulació de reclamacions, al·legacions i 
suggeriments. 

 
Tercer.- Designar, de conformitat amb l’article 64 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per tal de què examini les reclamacions o al·legacions que es 
presentin durant el període d’informació pública i en proposi l’estimació o desestimació 
total o parcial, a la Comissió Informativa permanent de caràcter general, que formularà 
la corresponent proposta d’aprovació de les modificacions. 

 
Quart.- En el supòsit de que no es presenti cap reclamació o al·legació, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.” 
 
 
ANNEX 
 
Modificació 1. 
 
L’ Article 80 de l’ Ordenança quedarà redactat de la manera següent: 
 
“ Article 80. Condicions de les parcel·les i solars 
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1. Els propietaris dels solars i parcel·les els hauran de mantenir en condicions de 
seguretat, salubritat i ornat públic, quedant prohibit mantenir en ells escombraries, 
residus urbans i runa. 
 
Per tal de mantenir aquestes condicions aquests propietaris queden igualment 
obligats a: 
 
- Mantenir els solars i parcel·les nets i controlats, conforme als principis de 

seguretat, salubritat, higiene i ornat públic, respecte a la vegetació, flora i fauna 
que en ells pugui créixer i respecte a les aigües o bassals naturals que en ells 
s’hi pugui estancar, especialment per evitar el risc d’incendi i també per tal de 
donar compliment a la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis 
forestals. 

- Mantenir les seves instal.lacions d’electricitat, gas i aigua en les degudes 
condicions i complint la normativa sectorial que els sigui d’aplicació per tal 
d’evitar el risc d’incendi i garantir la seguretat de les persones i dels immobles.  

 
L’incompliment d’aquestes obligacions es consideraran sempre com una falta greu. 

 
2. Independentment de la sanció que comporti l’incompliment del què disposa l’article 

anterior l’ajuntament podrà tramitar el procediment establert a la Llei d’urbanisme 
de Catalunya per tal d’ordenar l’execució de les obres o actuacions que siguin 
necessàries per tal de què es compleixin els deures d’ús, conservació i 
rehabilitació establerts per la Llei d’urbanisme, per la legislació aplicable en 
matèria de sòl i per la legislació sectorial.  

  
3. Queda prohibit llençar escombraries o residus sòlids en solars i espais lliures de 

propietat pública o privada.” 
 
Modificació 2 
 
En el quadre sancionador que figura adjunt a l’ordenança, a l’apartat referent a l’article 
80, quedarà redactat de la manera següent: 
 
 
“ QUADRE SANCIONADOR: 
 

Núm. 
Refer.  ARTICLE  CLASSE MULTA 

DTE 
50%  

   Article 80) Condicions de parcel·les i solars         

80001 

No mantenir el propietari en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic 
el solar o parcel·la. No mantenir el propietari els solars i parcel.les nets i 
controlats respecte la vegetació flora i fauna i respecte les aigües o bassals 
naturals que en ells s’hi pugui estancar, especialment per evitar el risc 
d’incendi i també per tal de donar compliment a la normativa vigent en 
matèria de prevenció d’incendis forestals. No mantenir el propietari les 
seves  instal.lacions d’electricitat, gas i aigua en les degudes condicions i 
complint la normativa sectorial. 80.1 G 300 150 

80003 
Llençar escombraries o residus sòlids en solars i espais lliures de propietat 
pública o privada. 80.3 L 150 75” 

 
 
El Sr. Xarbau demana que s’expliqui la modificació de l’article que es proposa. 
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El Sr. Alcalde dóna la paraula al Secretari sotasignant qui explica que la modificació el 
què fa és aclarir la diferència entre el que pot ser una sanció per infracció de 
l’ordenança i el que són els procediments per dictar ordres d’execució, en base al què 
disposa la Llei d’Urbanisme, per requerir als propietaris que mantinguin els seus 
terrenys i instal.lacions en les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat 
públic. 
 
El Sr. Xarbau pregunta també quan triga un procediment per dictar les ordres 
d’execució. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Secretari Sotasignant qui explica els diferents tràmits 
d’un expedient d’ordre d’execució, que són una resolució d’inici, un tràmit d’audiciència 
als interessats i la resolució definitiva dictant l’ordre d’execució, que en cas de no ser 
atesa pot donar lloc a multes coercitives o execució subsidiària. 
 
El Sr. Maqueda explica els problemes que hi ha a les parcel.les embargades a les 
urbanitzacions. 
 
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. 
 
 
7. Aprovació de preus públics pel casal d’estiu, casal jove i piscina municipal 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ L’ ajuntament organitza un casal d’estiu i un casal jove per tal d’organitzar activitats 
per a la gent jove durant el mes de juliol com un servei social a la població.  
 
D’altra banda, el contracte de concessió de la piscina municipal i instal.lacions 
annexes preveu que el preu de les entrades a percebre per part del concessionari sigui 
aprovat prèviament per l’ajuntament. 
 
Atès que segons l’article 44 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els preus 
públics es poden fixar per sota del cost del servei quan hi hagi raons socials, 
benèfiques, culturals, o d’interès públic que així ho aconsellin, sempre que en el 
Pressupost municipal hi hagi la dotació oportuna per la cobertura de la diferència 
resultant. 
 
Atès que es considera que concurreixen les raons que es preveuen a l’esmentat 
precepte legal i que existeix consignació per cobrir la diferència de cost entre el servei 
prestat i els ingressos previstos. 
 
Atès que a l’article 47 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu que 
l’establiment o modificació dels preus públics correspon al Ple de la corporació, sense 
perjudici de les seves facultats de delegació a la Junta de Govern Local. 
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Atès que el Ple municipal va delegar per acord de data 10 de maig de 2016 a la Junta 
de Govern Local les seves atribucions en quan a establiment o modificacions de preus 
públics. 
 
Per tot això, es proposa el present acord: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics per l’assistència al Casal d’estiu, que organitza 
l’ajuntament, següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segon.- Aprovar els preus públics per l’assistència al Casal jove, que organitza 
l’ajuntament, següents: 
 

- Preu únic: 25 € 
 
Tercer.- Aprovar els preus públics corresponents a l’entrada a la piscina municipal 
següents: 
 
Entrada piscina individual: 
 
De dilluns a divendres: 
 

- De les 11 a les 19:30 hores   3 €/dia 
- A partir de les 16 hores   2 €/dia 
- Nits de piscina a partir de les 21 hores 1 €/nit   

 
Dissabtes, diumenges i festius: 
 

- De les 11 a les 19:30 hores  3,5 €/dia 
- A partir de les 16 hores  3 €/dia 

 
Abonaments (de les 11 a les 19:30 hores): 
 
Individuals 
 - 40 € persona/mes 
 - 75 € persona/temporada  
 

SETMANES – CASAL D’ESTIU 2016 

 1 setmana  2 setmanes 3 setmanes 4 setmanes 

Matí i tarda 20€ 40€ 60€ 80€ 

Només Matí 10€ 20€ 30€ 40€ 

Només Tarda 10€ 20€ 30€ 40€ 

Acollida 8h a 9h 2€ 2€ 2€ 2€ 

Menjador (per dia) 4€ 4€ 4€ 4€ 

Sortides  0€ 3€ 3€ 0€ 
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Familiars: 
 - 100 € familiar/temporada (3 persones) 
 - 130 € familiar/temporada (4 persones) 
 - 150 € familiar/temporada (5 persones 
 
 
Quart.- Publicar els preus públics aprovats en la forma establerta legalment. 
 
El Sr. Xarbau diu que li sembla bé que es passi aquesta proposta pel Ple, tot i la 
delegació que es va fer a la Junta de Govern, i diu també que la publicitat està ja feta. 
Pregunta també si hi ha descomptes per famílies monoparentals i si els monitors són 
titulats. Pregunta també pel tema del Aquagym que no s’ha portat al Ple i tampoc els 
cursets. 
 
La Sra. Figueras contesta que l’ Aquagym i els cursets no els organitza l’ajuntament 
sinó el concessionari de la piscina. Explica també que els preus de la piscina són 
econòmics en comparació amb altres i són proposats pel concessionari segons el 
contracte que té. Explica també, respecte al tema de les bonificacions, que no es 
preveueun, que els preus no són alts i que els serveis socials examinen els casos 
especials. Finalment diu que el personal dels casals sí que tenen la titulació excepte 
els ajudants de monitors. 
 
El Sr. Ortiz pregunta si hi ha variació de preus respecte als de l’any passat. 
 
La Sra. Figueras diu que en els preus de la piscina creu que no hi ha cap variació i en 
els preus dels casal només s’incrementa l’acollida. 
 
La Sra. Vergés diu que ha vist publicitat dels preus abans de ser aprovats. 
 
La Sra. Figueras diu que és cert, i que es podien haver passat aquests preus per Junta 
de Govern però que s’ha preferit esperar el Ple. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord que ha quedat més amunt transcrita dóna el 
resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, Sr. Ciurana, la Sra. Reyner, el Sr. Joan Josep 

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

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

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord 
 
8. Moció del grup municipal de CIU: de rebuig a l’ofensiva legislativa, judicial i 

econòmica de l’estat. 
 

Es dóna lectura de la següent moció: 
 
“ Si bé l’Estatut de Catalunya havia de suposar la reconciliació entre el Govern 
espanyol i el català, va ser tot al contrari. Si els catalans havien avalat el nou Estatut, 
la sentència 31/2010 del 28 de juny del Tribunal Constitucional buidava Catalunya de 
competències, fet que propiciava un nou deteriorament de les relacions Catalunya-
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Espanya avançant cap a nous moviments populars de protesta en forma de 
manifestacions. La primera, el 10 de juliol del 2010 sota el lema “Som una Nació, 
nosaltres decidim”, i més endavant la de l’11 de setembre d’aquell mateix any, amb 
una gran pancarta amb el lema “Catalunya, nou Estat d’Europa”. Va ser a partir d’aquí 
que, l’independentisme català va adquirir major rellevància en l’escenari polític català, 
fet que podem comprovar amb les dades del Centre d’Estudis d’Opinió en què el 
suport a la independència es situava en un 21’5% al maig, mentre que al juliol era del 
24’3%. 
 
Davant l’agitació social, el President Mas, d’acord amb el seu programa electoral, es 
va reunir amb el President del Govern espanyol, Mariano Rajoy demanant un nou 
finançament que solucionés bona part dels problemes dels catalans sobre l’ofec 
econòmic que patien. Davant la negativa, el President Mas va decidir convocar 
eleccions pel 25 de novembre de 2012 per tal de donar veu a als catalans entenent 
que no es podia obviar “la impressionant manifestació de l’11 de setembre”. 
 
De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor el dret a decidir que legitimava 
al Parlament per aprovar la Declaració de Sobirania i del dret a decidir del poble de 
Catalunya. Un any més tard el Ple del Parlament va acordar demanar al Congrés dels 
Diputats la delegació de competències per a la celebració d’un referèndum, una petició 
que va ser rebutjada. Davant la negativa espanyola, el Parlament aprovava al 
setembre del 2014 la llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana que permetria convocar una consulta a tots els catalans el 9 de novembre 
de 2014. No obstant, la justícia espanyola va tornar actuar suspenent la llei de 
consultes i el decret de convocatòria que es va acabar transformant en un procés 
participatiu que preguntava si Catalunya havia d’esdevenir un nou Estat i si aquest 
havia de ser independent. Dels 2.344.828 participants 1.897.274 van optar per la via 
independentista. Un resultat que va forçar a les formacions polítiques a favor de la 
independència a configurar un mandat clar sorgit de les eleccions del 27 de setembre 
amb 72 diputats disposats a traçar un full de ruta que amb 18 mesos ens aboqués a la 
independència.  
 
El govern català sorgit del 27S també ha actuat fent front a les dificultats socials del dia 
a dia. En són exemple el decret-llei contra la pobresa energètica on es garantia el 
subministrament elèctric als consumidors en situació de vulnerabilitat entre els mesos 
de novembre i març. El Tribunal Constitucional però ha anul·lat aquest decret al·legant 
que la norma catalana envaeix les competències de l’Estat. Davant la situació de 
bloqueig el govern català no ha quedat de braços plegats, constituint una cimera amb 
ajuntaments,  grups parlamentaris i entitats per tal de poder esquivar les respostes de 
Madrid, entenent que es un dret dels ciutadans a tenir cobertes unes necessitats i un 
deure de les institucions a ajudar a fer front a aquestes mancances que es pateixen. 
Per això, el Govern Català impulsarà una nova llei d’emergència social que recollirà tot 
allò que hagi quedat suspès.  
 
El decret-llei d’impost als pisos buits és una altre dels recursos que ha presentat 
recentment el govern en funcions de Mariano Rajoy, un decret que afecta als pisos 
desocupats més de dos anys amb l’objectiu de reduir l’estoc d’habitatges buits i 
augmentar-ne la disposició a lloguer social.  
 
Si bé el Govern català es posicionava juntament amb els ajuntaments catalans en la 
voluntat d’acollir refugiats, el Govern espanyol s’hi oposava una vegada més en 



Ajuntament de Maçanet de la Selva 

 

 14

contraposició a la rebuda que va tenir a ulls de les institucions europees en què fins i 
tot es va pronunciar perquè Madrid hi donés suport.  
 
La llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones i la llei contra els desnonaments 
són les últimes dues lleis que el Govern espanyol ha portat al Tribunal constitucional, 
la primera atacant als drets democràtics de dones i homes i la segona afectant als 
drets fonamentals de la persona. 
 
Atès la persecució constant i reiterada de l’Estat amb totes aquelles iniciatives que 
provenen de les institucions catalanes i l’ incompliment de pagaments promovent una 
ofensiva legislativa, judicial i econòmica sobre la ciutadania catalana 
 
Atès que el Govern espanyol ha passat d’impugnar una llei per any el 2010 i el 2011 a 
impugnar-ne fins a 30 en aquests darrers dos anys, com ara Llei del Síndic de 
Greuges o la llei de prohibició del fracking, entre d’altres.  
 
Atès que Catalunya pateix un ofec econòmic constant rebent menys diners del que 
Catalunya aporta a l’Estat i on el dèficit fiscal  puja a 16.409M€ de dèficit cada any, així 
com també pels incompliments financers i econòmics flagrants, com per exemple 
l’incompliment de la Disposició Addicional Tercera de l’EAC, del finançament derivat 
de la Llei dependència, del pagament de les despeses de farmàcies, entre altres.  
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els 
següents: 

ACORDS 
 
PRIMER. Manifestar que el govern català està legitimat per portar a terme tot el 
desplegament necessari per esdevenir un Nou Estat Independent, entenent que el 
sentit de la transició nacional és l’assoliment del progrés social 
 
SEGON.  Denunciar els esforços del Govern espanyol en presentar recursos i anul·lar 
lleis en comptes de resoldre les emergències socials. 
 
TERCER. Constatar que el dret a decidir entès com el dret individual de la ciutadania 
de Catalunya a pronunciar-se col·lectivament sobre una possible secessió del territori 
català respecte de l’Estat espanyol, aquest dret està reconegut en l’article 20 de la 
Constitució Espanyola. En cas que aquest dret s’exercís a través d’una consulta 
popular, es tractaria de l’exercici d’un dret fonamental reconegut en l’article 23 CE en 
matèria de participació als afers públics.  
 
QUART. Expressar el suport al Govern de Catalunya i a les seves institucions a 
continuar fent polítiques que donin resposta als problemes de la societat i millorin les 
condicions de vida de les persones.  
 
CINQUÈ. Instar al Govern espanyol que deixi de presentar recursos al Tribunal 
Constitucional i que aquest actuï com un tribunal jurídic i no polític.” 
 
SISÈ. Denunciar l’ofec econòmic per part del Govern espanyol així com instar-lo a que 
se’ns facin efectius els impagaments incomplerts. És per això que també demanem al 
Govern de la Generalitat que acceleri el procés de creació de la Hisenda Pròpia per tal 
que els catalans i catalanes puguem gestionar les nostres finances.  
 



Ajuntament de Maçanet de la Selva 

 

 15

SETÈ. Donar coneixement dels acords al Govern espanyol, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).” 
 
 
El Sr. Xarbau diu que votaran que sí. Pel què fa als fets destaca que ha estat un 
procés de baix cap a dalt i fa història de les diferents consultes populars que es varen 
fer temps enrere en diversos municipis, de la constitució de l’ ANC, etc. Finalment, diu 
que creu que és un tema necessari pel progès social del país. 
 
El Sr. Ortiz diu que felicita al grup de CIU perquè ara vol assolir el progrès social. 
 
La Sra. Figueras diu que la proposta surt de tots els grups polítics, i al Sr. Ortiz li diu 
que pensi amb el què diu el Sr. Iceta. 
 
El Sr. Ciurana diu que s’abstindran ja que creu que es podria fer quelcom més que ara 
debatre aquests punts, i que està a favor del dret a decidir però creu que els governs 
s’han d’entendre. 
 
 
Sotmesa a votació la proposta de moció que ha quedat més amunt transcrita dóna el 
resultat següent: 
 
- NOU vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Joan Josep Martínez, la Sra. Figueras, el 

Sr. José Mª Martínez, el Sr Vallribera, el Sr. Sr. Xarbau, la Sra. Vergés, el Sr. 
Vilella i la Sra. De Egea  

- QUATRE abstencions, del Sr. Ortiz, el Sr. Maqueda, el Sr. Ciurana i la Sra. Reyner  
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada moció 
 
 
9. Mocions del grup ERC referents a: 1) Creació d’una taula de comerç local; 2) 

Estudi de la millora de la seguretat en diferents vials del municipi; 3) Creació 
d’una taula del servei d’abastament d’aigua a Residencial Park. 

 

El Sr. Xarbau vol fer constar que considera que cada moció hauria de ser un punt 
diferent de l’ordre del dia i no posar tres mocions en un mateix punt. 

 

El Sr. Alcalde diu que les tres mocions es debatran i es votaran una per una 
separadament. 

 

Moció 1 

Creació d’una taula de comerç local 

Es dóna lectura de la moció següent: 

“ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA 
CREACIÓ D’UNA TAULA DE COMERÇ LOCAL  
 
Atès que el comerç local és un sector estratègic i d’especial interès tant econòmic com social 
en els municipis, 
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Atès que l’existència d’un comerç local fort i divers suposa una dinamització del municipi, en 
especial del seu nucli urbà, així com permet millorar de forma indirecta la seguretat en aquest 
nucli, 
 
Atès que el comerç local és, així mateix, una activitat econòmica creadora de llocs de treball, 
 
Atès que una bona xarxa comercial permet atendre millor les necessitats tant dels residents 
com dels no residents en el municipi, fent que aquest sigui més atractiu tant en l’àmbit turístic 
com en el de residència habitual, 
 
Atès que el comerç de proximitat presenta una estreta relació amb les associacions locals, 
col·laborant amb elles en l’organització de diverses activitats, actuant de patrocinadors, etc., 
 
Atesa la situació actual del comerç local a Maçanet de la Selva, on al llarg dels darrers anys 
han tancat diversos establiments sense que se n’hagin obert de nous en la mateixa escala i 
desapareixent els eixos comercials que suposaven el carrer dels Dolors o la Plaça de 
l’Església, sense que aquest hagin estat substituïts per d’altres, 
 
Atès que Maçanet de la Selva és un municipi declarat com a turístic, circumstància que el dota 
d’un caràcter especialment atractiu en l’àmbit comercial, 
 
Atès que, segons l’art. 84.2.i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, els governs locals tenen 
competències pròpies en la promoció de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de 
caràcter comercial, artesanal i turístic així com el foment de l’ocupació, 
 
Atès que, segons l’art. 25.2.i) LBRL i l’art. 66.3.g) LMRLC, els municipis són competents en 
fires, abastaments, mercats, llotges i comerç ambulant, 
 
És per tot això, que el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva l’adopció del següent acord: 
 
1. Constituir una Taula de Comerç Local 
 
L’objecte d’aquesta taula és tota activitat o debat relatiu a la promoció  del comerç local i totes 
aquelles qüestions que giren entorn aquest sector econòmic. Amb aquesta finalitat, en aquesta 
taula es comentaran, entre d’altres, la realització de fires, mercats així com temes de comerç 
ambulant vinculats amb el municipi de Maçanet de la Selva.   
 
Amb aquest objectiu, aquesta taula es reunirà periòdicament, en sessió ordinària, un cop al 
trimestre i en sessió extraordinària quan ho decideixi el President o ho sol·licitin un terç dels 
seus membres. En qualsevol cas, respecte les sessions ordinàries, s’acorda que dues d’elles 
tindran lloc amb la suficient antelació per debatre’s les campanyes de Nadal i estiu.  
 
L’esmentada comissió estarà constituïda per: 

a) Membres amb dret a vot: 
‐ Un regidor membre de cada grup municipal, aplicant-se en les votacions el sistema de 

vot ponderat, tal i com estableix l’article 60.5, en relació amb l’article 58.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de manera que el valor del vot de cada regidor serà 
equivalent al número de regidors de la llista electoral a què pertanyin. A aquests 
efectes el portaveu de cada grup municipal designarà, mitjançant escrit adreçat al Sr. 
Alcalde, el membre que n’ha de formar part en representació del mateix així com un 
suplent que podrà actuar en substitució del mateix. 
 

b) Membres sense dret a vot: 
‐ Dos representants per cadascuna de les associacions de comerciants que existeixin al 

municipi. A aquests efectes, les associacions/entitats de comerciants designaran, 
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mitjançant escrit adreçat al Sr. Alcalde, el membre que n’ha de formar part en 
representació de la mateix així com un suplent que podrà actuar en substitució del 
mateix.  

‐ Un tècnic especialitzat designat pel Consell Comarcal.  
‐ Un tècnic especialitzat designat per l’Ajuntament  

 
Assumirà la funció de secretari, el Secretari municipal o qualsevol funcionari municipal en qui 
aquest delegui, qui assistirà a les sessions amb veu però sense vot. 
 
A aquesta taula podran ser convidats, amb veu però sense vot  i amb caràcter puntual, altres 
agents experts en l’àmbit del comerç local, associacions de comerciants, federacions de 
comerç, etc. 
 
Per a la constitució, funcionament i règim jurídic, la comissió es regirà pel que disposen els 
articles 13 a 20, ambdós inclosos, de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya. “ 
 

El Sr. Xarbau es ratifica amb el contingut de la moció 
 
El Sr. Vallribera diu que està sobtat d’aquesta moció, que fa temps que està treballant 
amb l’ Associació de comerciants i amb els comerciants. Explica que l’ Associació 
pràcticament està inactiva i que la taula podria ser bona però no ara perquè caldria 
una Associació de Comerciants sòlida, i en canvi li han dit que volen plegar els rectors 
actuals de l’ Associació, que convoquen reunions per tal de què s’hi posin altra gent i 
no hi va ningú; d’altra banda, creu que des de l’ajuntament és difícil gestionar una 
entitat privada, el que sí poden fer és donar-hi suport, cosa que ja es fa amb les fires 
que s’organitzen. Explica també que Maçanet va ser declarat municipi turístic per part 
de l’ Ajuntament. Finalment, diu que està disposat a parlar amb el Sr. Xarbau quan ell 
vulgui i explicar-li com està el comerç. 
 
La Sra. Vergés diu que hi ha una comissió informativa pel tema del comerç i que no 
s’ha convocat mai.  
 
El Sr. Xarbau diu que saben com està el comerç ja que s’han reunit amb els agents 
locals i saben que està malament. Diu que l’ajuntament no ha de fer el paper 
d’empresa privada, però que el comerç és teixit local i per això cal buscar solucions. 
Diu que l’ajuntament el què ha de fer és acompanyar i facilitar les coses i que la taula 
que es proposa podria marcar línies de treball. Creu que el govern s’agafa les mocions 
com si fossin un atac contra ell. 
 
El Sr. Alcalde diu que temps enrere es van fer reunions amb els comerciants i un 
tècnic del Consell Comarcal i que no varen acabar bé per les desavinences dels 
comerciants. Fa una mica d’història de les accions que s’han provat al llarg dels anys 
en matèria de comerç i creu que són els comerciants els que han de tenir la iniciativa. 
 
El Sr. Ortiz diu que la moció el que tracta és obrir debat al carrer. 
 
El Sr. Ciurana diu que el comerç s’ha d’analitzar ell mateix i explica els motius del què 
ha passat al carrer Dolors que deriva del tipus de comerç que hi havia. Diu que la 
declaració de municipi turístic es va poder fer gràcies a la població flotant existent. 
Explica que el mercat del diumenge es va tancar a instàncies dels comerciants. Diu 
també que quan es va declarar Maçanet municipi turístic que es podria obrir els festius 
el què va passar va ser al revés i alguns varen tancar els dissabtes a la tarda. 
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Finalment, explica la situació actual del comerç en el municipi comparant-la amb els 
municipis veïns. 
 
La Sra. Vergés diu que no dubta de la tasca del regidor, però recorda que no s’ha 
convocat la comissió informativa. Diu també que són els comerciants els que han de 
tirar la situació endavant, però que si no ho fan l’ajuntament pot buscar mitjans de 
promoció i és per això que es proposa la taula de comerç. 
 
El Sr. Xarbau diu que com a oposició el que poden fer és plantejar aquesta taula, i que 
el fet de que hi hagués desavinences en el passat no vol dir que no es pugui plantejar 
noves línies d’actuació. 
 
El Sr. Alcalde diu que vol mirar endavant i que tan de bo es trobi una fòrmula que 
millori la situació. 
 
Sotmesa a votació la moció que ha quedat més amunt transcrita dóna el resultat 
següent: 
 
- CINC vots a favor, del Sr. Ortiz, el Sr. Vilella, el Sr. del Sr. Xarbau, la Sra. Vergés i 
la Sra. De Egea  
- VUIT vots en contra, del Sr. Alcalde, Sr. Ciurana, la Sra. Reyner, el Sr. Joan Josep 
Martínez, el Sr.Maqueda,  la Sra. Figueras, el Sr. José Mª Martínez i el Sr Vallribera. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara no aprovada l’esmentada moció 
 

Moció 2 

Estudi de la millora de la seguretat en diferents vials del municipi 

 

Es dóna lectura de la moció següent: 

 

“ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A 
L’ESTUDI DE LA MILLORA DE LA SEGURETAT EN DIFERENTS VIALS DEL MUNICIPI 
 
Atès que, segons l’art. 25.2.d) i g) LBRL i l’art. 66.3.b) i d) LMRLC, les infraestructures viàries, 
el trànsit i la mobilitat  són competència municipal, 
 
Atès que, segons l’art. 26.1.a) LBRL i l’art. 67.a) LMRLC, els municipis han de prestar com a 
servei mínim, en qualsevol cas, l’accés als nuclis de població i la pavimentació i conservació de 
les vies públiques, 
 
Atès que en el municipi de Maçanet de la Selva existeixen vials (carrer Sant Sebastià, camí al 
Cementiri nou i Av. Montserrat) que, per la seva configuració actual, representen perillositat pel 
trànsit de vehicles així com, especialment, de vianants, 
 
Atès que el carrer Sant Sebastià suporta un elevat trànsit diari de vehicles ja que permet 
accedir a tres dels centres escolars del municipi (circumstància que eleva la perillositat en 
hores d’entrada i sortida dels centres) a més de ser un dels vials d’entrada al nucli urbà, 
 
Atès que el camí al Cementiri nou és una de les vies urbanes d’accés a la Urbanització 
Residencial Park, circumstància que implica un elevat trànsit rodat especialment en períodes 
festius i de vacances, 
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Atès que el Ple de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva aprovà el dia 1 de febrer de 2016 un 
conveni entre aquest Ajuntament  i un particular (el Sr. Rafael Ruhí), conforme el qual aquest 
darrer cedia provisionalment un sòl per a què es pogués usar públicament com a camí, 
 
Atès que els vials anteriorment esmentats es troben situats en diferents unitats d’actuació del 
vigent Pla General d’Ordenació Urbana, 
 
Atès que l’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha de garantir la seguretat dels vianants així 
com establir mesures que facilitin el trànsit rodat, 
 
És per tot això, que el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva l’adopció dels següents acords: 
 
1.  Millorar el trànsit de vianants i de vehicles del carrer Sant Sebastià, des del Passeig Sant 
Llorenç fins a l’Av. Sant Jordi. L’objectiu d’aquesta millora és: 

-  Afegir un camí o voral de sauló o material granulat similar provisional en el costat 
esquerre d’aquest carrer (accedint per Passeig Sant Llorenç)  per a què hi puguin circular 
vianants ; 

-  Prolongar la vorera del costat dret d’aquest carrer des de la Travessera de les Escoles 
fins a Av. Sant Jordi, mitjançant un camí o voral provisional de sauló o material granulat 
similar en el costat esquerre d’aquest carrer; 

-  Ampliar el vial de forma que puguin circular-hi dos vehicles i bicicletes amb suficient 
espai entre ells, per exemple, tallant els arbres o mitjançant qualsevol altre sistema; i 

-  Ampliar l’accés al carrer Sant Sebastià des de l’Av. Sant Jordi, per tal de reduir la 
perillositat d’aquest accés.  

 
L’estudi de la forma d’execució d’aquesta millora s’haurà d’haver finalitzat el 30 de setembre de 
2016. Per a aquestes millores, es proposa estudiar un acord amb els propietaris de les finques 
afectades similar al conclòs amb el Sr. Rafael Ruhí.  
 
2. Millorar el camí al Cementiri Nou des de l’Av. Catalunya (cementiri vell) fins al nou carrer 
d’accés al Polígon Industrial de Puigtió. L’objectiu d’aquesta millora és prolongar la vorera  i el 
carril bici del nou carrer d’accés al Polígon Industrial, mitjançant un camí o voral provisional de 
sauló o material granulat similar, per a què connecti amb l’Av. Catalunya.  
 
L’estudi de la forma d’execució d’aquesta millora s’haurà d’haver finalitzat el 30 de setembre de 
2016. Per a aquestes millores, es proposa estudiar un acord amb els propietaris de les finques 
afectades similar al conclòs amb el Sr. Rafael Ruhí.  
 
3. Millorar l’Av. Montserrat des de l’Av. Catalunya fins al carrer Indústria. L’objectiu d’aquesta 
ampliació és prolongar la vorera  de l’Av. Catalunya-carrer Pirineus, mitjançant un camí o voral 
provisional de sauló o material granulat similar, per  connectar-la amb la dels carrers Indústria-
Sils.  
 
L’estudi de la forma d’execució d’aquesta millora s’haurà d’haver finalitzat el 30 de setembre de 
2016. Per a aquestes millores, es proposa estudiar un acord amb els propietaris de les finques 
afectades similar al conclòs amb el Sr. Rafael Ruhí.” 
 

El Sr. Xarbau creu que aquestes millores volen desbloquejar una situació per tal de 
millorar la circulació. 
 
El Sr. Alcalde diu que les propostes fetes ràpides surten com surten. Explica que el 
conveni amb el Sr. Ruhí no té res a veure amb el que es proposa. Creu que el que 
s’ha fet a l’ Avinguda Catalunya és correcte. Considera que les propostes tal i com es 
plantegen difícilment són viables. Explica que en el cas del carrer Sant Sebastià-
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Avinguda Montserrat s’han pensat millores però que calen propostes d’experts. Creu 
que Maçanet no és fàcil atesa la seva configuració i cal buscar solucions amb els vials 
que tenim. 
 
El Sr. Vilella explica la situació del c/ Sant Sebastià fins a la carretera i la possilibitat 
d’ampliar que explica amb detall. 
 
El Sr. Alcalde creu que aquell tros és un “pegat” que no soluciona gran cosa. 
Seguidament segueix un debat entre el Sr. Alcalde i el Sr. Vilella sobre les solucions 
proposades i la seva viabilitat  
 
El Sr. Ciurana explica que el cap dels vigilants està buscant solucions sobre el tema de 
la sortida del carrer St. Sebastià i que s’està mirant aquest tema. 
 
Sotmesa a votació la moció que ha quedat més amunt transcrita dóna el resultat 
següent: 
 
- CINC vots a favor, del Sr. Ortiz, el Sr. Vilella, el Sr. del Sr. Xarbau, la Sra. Vergés i 

la Sra. De Egea  
- VUIT vots en contra, del Sr. Alcalde, Sr. Ciurana, la Sra. Reyner, el Sr. Joan Josep 

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

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara no aprovada l’esmentada moció 
 

Moció 3 
Creació d’una taula del servei d’abastament d’aigua a Residencial Park. 
 
Es dóna lectura de la següent moció: 
 
“ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A LA 
CREACIÓ D’UNA TAULA DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA AL RESIDENCIAL PARK. 
 
Atès que segons l’art. 25.2.c) de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL) així com l’art. 66.3.l) 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC) és competència dels municipis 
l’abastament domiciliari d’aigua potable, 
 
Atès que segons l’art. 26.1.a) LBRL i l’art. 67.a) LMRLC l’esmentat abastament domiciliari 
d’aigua potable no és tant sols una competència municipal sinó que, a més, els municipis tenen 
l’obligació de prestar l’esmentat servei en ser considerat un servei mínim, 
 
Atès que  el servei d’abastament domicilari d’aigua a la Urb. Residencial Park és de titularitat 
privada i en l’actualitat es presta per l’empresa Corporació Rec Madral S.L. 
 
Atès que la prestació del servei d’abastament d’aigua per part de Corporació Rec Madral S.L. 
als veïns i les veïnes del Residencial Park ha generat controvèrsia degut a la qualitat de l’aigua 
subministrada, ja que ha estat declarada en reiterades ocasions com a no apta pel consum 
segons els anàlisis contractats pel propi Ajuntament, 
 
Atès que, des del Ban d’Alcaldia amb data 2 d’abril, els veïns i les veïnes del Residencial Park 
no poden consumir l’aigua subministrada per la Corporació Rec Madral, S.L. en contenir 
concentracions molt elevades de ferro, manganès i alumini i valors de terbolesa, 
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Atès que, vista la manca de resposta per part de la prestadora del servei d’aigua domiciliari  a 
l’esmentada situació, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva està subministrant, amb caràcter 
subsidiari, aigua als veïns i les veïnes del Residencial Park, ja sigui mitjançant garrafes d’aigua 
embotellada ja sigui mitjançant cubes d’aigua, 
 
Atès que els darrers mesos estan apareixent en els mitjans de comunicacions informacions 
diverses per part de Corporació Rec Madral, S.L., l’equip de govern d’aquest Ajuntament així 
com les associacions de veïns de la Urb. Residencial Park,  
 
Atès que des del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya es considera convenient 
que existeixi un únic espai de comunicació relatiu a l’abastament domiciliari d’aigua a la Urb. 
Residencial Park on puguin participar tots els grups polítics així com els veïns i les veïnes de la 
Urb. Residencial Park, 
 
És per tot això, que el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva l’adopció del següent acord: 
 
Constituir una Taula del servei d’abastament d’aigua a la Urb. Residencial Park 
L’objecte d’aquesta taula és ser l’espai de participació i comunicació de qualsevol qüestió 
vinculada amb el servei d’abastament domiciliari d’aigua a la Urb. Residencial Park.  
 
L’esmentada taula estarà constituïda per: 
Membres amb dret a veu i vot: 
Un regidor membre de cada grup municipal, aplicant-se en les votacions el sistema de vot 
ponderat, tal i com estableix l’article 60.5, en relació amb l’article 58.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, de manera que el valor del vot de cada regidor serà equivalent al número 
de regidors de la llista electoral a què pertanyin.  
A aquests efectes el portaveu de cada grup municipal designarà, mitjançant escrit adreçat al Sr. 
Alcalde, el membre que n’ha de formar part en representació del mateix així com un suplent 
que podrà actuar en substitució del mateix. 
 
Membres amb dret a veu però sense vot: 
Dos representants per cadascuna de les associacions/entitats de veïns de la Urb. Residencial 
Park. A aquests efectes, les associacions/entitats de veïns de cadascuna de les urbanitzacions 
designaran, mitjançant escrit adreçat al Sr. Alcalde, el membre que n’ha de formar part en 
representació de la mateix així com un suplent que podrà actuar en substitució del mateix. 
 
Assumirà la funció de secretari, el Secretari municipal o qualsevol funcionari municipal en qui 
aquest delegui, qui assistirà a les sessions amb veu però sense vot. 
 
Aquesta taula es reunirà un periòdicament un cop cada mes en sessió ordinària, i en sessió 
extraordinària quan ho decideixi el president o un terç dels membres.  
 
A aquesta taula hi podran ser convidats com a assistents, amb veu però sense vot, entitats o 
persones vinculades amb el servei d’abastament domicilari d’aigua a la Urb. Residencial Park, 
com, per exemple, l’empresa prestadora del servei d’aigua o l’empresa titular del servei d’aigua. 
 
Per a la constitució, funcionament i règim jurídic, la comissió es regirà pel que disposen els 
articles 13 a 20, ambdós inclosos, de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya.” 
 

 
El Sr. Xarbau diu que el tema del servei d’aigua de Residencial Park difícilment es 
podrà solucionar en poc temps. Aquesta proposta és per gestionar mentrestant la 
situació en diversos aspectes. Per exemple, es podria mirar si es pot aprofitar l’aigua 
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sobrant de les cubes que es subministren. En resum, el que es demana és un espai de 
col.laboració. 
 
El Sr. Alcalde diu que sempre ha dit que el problema de l’aigua és important, si bé no 
afecta igual a tota la urbanització, ja que les parts més afectades són les parts més 
baixes. Creu que les propostes cal no proposar-les a la lleugera. Explica el 
subministrament d’aigua potable que s’està fent. 
 
El Sr. Xarbau diu que continuaran explicant el què ells consideren que seria bo de fer i 
que continuaran fent propostes i en aquest sentit creu que l’espai que ara s’està 
proposant pot ser interessant. 
 
El Sr. Ortiz diu que no s’ha de tenir por obrir debat al carrer i tenir les coses clares. 
 
El Sr. Ciurana diu que no votaran a favor i que creu que es fan mocions per omplir el 
Ple, no veient necessari montar la taula pel què es proposa; sí en canvi creu que obrir 
el debat al carrer és bo i per això s’està parlant amb les associacions. 
 
El Sr. Xarbau diu que ja varen presentar abans una moció d’aquest tema de l’aigua i 
que no es va aprovar, i que no s’ afavoreix la participació. 
 
Sotmesa a votació la moció que ha quedat més amunt transcrita dóna el resultat 
següent: 
 
- QUATRE vots a favor, del Sr. Vilella, el Sr. del Sr. Xarbau, la Sra. Vergés i la Sra. 

De Egea  
- UNA abstenció, del Sr. Ortiz 
- VUIT vots en contra, del Sr. Alcalde, Sr. Ciurana, la Sra. Reyner, el Sr. Joan Josep 

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

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara no aprovada l’esmentada moció 
 

10. 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 celebrada el dia 4 d’abril passat. 
 
11. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
El Sr. Xarbau planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Fa constar que avui a les 13:30 h han rebut actes de la Junta de Govern i demana 

que es passin amb més antelació. 
- Pregunta quan es passarà el nou contracte de l’aigua. 
- Pregunta pels procediments de contractació per fer les substitució del cap de la 

brigada i de la tècnica de l’escola d’adults. 
- Planteja que l’accés peatonal al cementiri nou pot ser perillós 
- Pregunta quin és el pla d’actuació pels camins de pagès i quin calendari hi ha. 
 
El Sr. Ortiz planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
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- Pregunta com estan les gestions amb Ensenyament respecte a l’institut i si hi ha 

una planificació del curs escolar vinent. 
- Demana que s’expliqui la compra que s’ha fet de Pipicans 
- Pregunta com està la plica de l’aigua 
- Demana si a la seu electrònica a l’apartat dels Plens si pot posar un apartat de 

mocions. 
 
El Sr. Alcalde que la substitució de la tècnica de l’escola d’adults s’ha fet en motiu de 
la baixa per maternitat i amb un contracte només de substitució pel temps que duri i en 
el cas de l’encarregat de la brigada la substitució s’ha fet per malaltia del titular i 
mentre duri aquesta. Respecte al manteniment de les urbanitzacions diu que tenen un 
pla per fer el tema del manteniment d’enllumenat i un altre de manteniment de vials i 
que un pla per acabar la urbanització no hi és, que tots sabem que té les seves 
deficiències i que va millorant mica en mica. Respecte a la carretera d’accés al 
cementiri cal procurar arranjar-la per millorar-la. 
 
La Sra. Figueras diu que té pendent una reunió amb ensenyament pel tema del terreny 
de l’ institut i pel tema de l’inici del curs vinent, i que després de la reunió veuran les 
propostes. 
 
El Sr. Alcalde diu que el tema de fer uns pipicans no és un caprici sinó una necessitat. 
 
El Sr. Ciurana diu que es planeja fer tres pipicans que la ubicació està estudiada pel 
tècnic de medi ambient, també explica les característiques que han de tenir aquests 
espais. 
 
El Sr. Alcalde explica el retard amb la plica de l’aigua per tal de canviar alguns 
aspectes. 
 
El Sr. Ciurana diu que en el tema del manteniment de les urbanització han millorat molt 
la informació, i explica les actuacions que s’han fet. Explica també que en el 
manteniment de l’enllumenat s’ha acabat la concessió que hi havia i es prepara un nou 
contracte i també s’estudia el tema de les inversions. Explica que en les actuacions de 
manteniment el calendari el marquen els veïns quan posen de manifest les necessitats 
urgents, i també les dificultats de gestió en el tema de manteniment de carrers i els 
problemes que generen els pins. Respecte als camins de pagès diu que s’està 
estudiant poder extreure gresa per destinar-la a aquesta finalitat, i diu també que el 
problema actual en el manteniment de camins és la pluja diària que s’està fent. 
 
El Sr. Xarbau demana que un tècnic miri el tema de l’accés del cementiri. 
 
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 


