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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  408/16 
Caràcter : Ordinària 
Data :  12 de desembre de 2016 
Horari: De les 21 h a les 23:08 h 
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
  
 
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou, Alcalde President 
Josep Maria Ciurana Planas 
Carles Vallribera Martí 
José Maria Martínez Regaño 
Fernando Maqueda Ramos 
Joan Josep Martínez González 
Raquel Reyner Barraca 
Natàlia Figueras Pagès 
Adrian Ortiz Jurado 
Xavier Xarbau i Adrobau 
Narcís Vilella i Munjé 
Marta de Egea i Hinojosa 
Montserrat Vergés Vall.llovera 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 3 d’octubre de 2016, i de les 

sessions extraordinàries de dates 27 d’octubre i 30 de novembre de 2016. 
2. Aprovar l’adhesió a l’addenda al conveni de col.laboració de data 10/06/2010 

signada el 30/03/2015 amb el Consorci Local Localret  
3. Aprovar la verificació del text refós del Pla Especial urbanístic per a la implantació 

d’una activitat de cablesquí a la finca de Can Companys. 
4. Aprovar la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 18 de 

novembre de 2016, en el que s’acorda acceptar la proposta de resolució 
provisional d’atorgament de subvencions per a la realització de la inversió per a 
l’execució d’ actuacions d’abastament en alta. 

5. Aprovar la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 22 de 
novembre de 2016, en el que s’acorda acceptar la proposta de resolució 
provisional d’atorgament de subvencions destinades a cofinançar les despeses 
extraordinàries realitzades i generades pel transport d’aigua destinada al consum 
domèstic mitjançant vehicles cisterna. 

6. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 11/10/2016, en 
relació a una transferència de capital per a centre docent del municipi  

7. Mocions del grup municipal d’ ERC amb RE 3789 i 3790 
8. Mocions del grup municipal de CIU amb RE 3713 i 3854 
9. Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última sessió 

ordinària del Ple. 
10. Control de l’acció de govern i precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió: 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 3 d’octubre de 2016, i de les 
sessions extraordinàries de dates 27 d’octubre i 30 de novembre de 2016. 

 
Per unanimitat dels presents el Ple acorda aprovar l’acta de l’última sessió ordinària, 
celebrada el dia 3 d’octubre del 2016, i les actes de les sessions extraordinàries 
celebrades els dies 27 d’octubre i 30 de novembre de 2016. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovades les tres actes esmentades. 
 
 
2. Aprovar l’adhesió a l’addenda al conveni de col.laboració de data 10/06/2010 

signada el 30/03/2015 amb el Consorci Local Localret  
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vist el conveni que el Consorci Localret ha signat en data 10 de juny de 2010 amb 
Telefònica de España S.A.U. així com la posterior addenda a dit conveni de 30 de 
març de 2015, conveni pel desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a 
Catalunya, l’objecte del qual és establir de mutu acord un marc de relació entre els 
operadors i els Ajuntaments consorciats, com a gestors del domini públic, que permeti 
facilitar i optimitzar el disseny, l’execució, l’ús i el manteniment de les infraestructures 
soterrades de telecomunicacions necessàries per la prestació de serveis de 
telecomunicacions en les actuacions urbanístiques de nova creació, essent d’aplicació 
en tot el territori municipal del Ajuntaments consorciats que s’adhereixin als convenis i 
prenguin els acords municipals necessaris que permetin dur-los a terme. 
 
Atès que l’Ajuntament de Maçanet de la Selva és membre del Consorci Localret  
 
El Ple acorda: 
 
Primer.- Adherir-se al conveni de col·laboració i addenda pel desenvolupament de 
xarxes de telecomunicacions a Catalunya signats pel Consorci Localret i Telefònica 
España, S.A.U. En dates 10 de juny de 2010 i 30 de març de 2015 respectivament, 
l’objecte del quals és establir de mutu acord un marc de relació entre els operadors i 
els Ajuntaments consorciats, com a gestors del domini públic, que permeti facilitar i 
optimitzar el disseny, l’execució, l’ús i el manteniment de les infraestructures 
soterrades de telecomunicacions necessàries per la prestació de serveis de 
telecomunicacions en les actuacions urbanístiques de nova creació. 
 
Segon.-Facultar a l’Alcalde President per a la signatura dels documents necessaris per 
a l’efectivitat del present acord. 
 
Tercer.-Notificar el present acord al Consorci Localret i a l’empresa Telefònica España, 
S.A.U.”  
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El Sr. Alcalde explica quina és la despesa de l’ajuntament pel fet d’estar en el consorci 
i la finalitat del mateix. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez explica el conveni i per a quines actuacions està previst, 
que afecta bàsicament a les noves obres d’urbanització i la instal.lació de les xarxes 
de serveis. 
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, és aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
3. Aprovar la verificació del text refós del Pla Especial urbanístic per a la 

implantació d’una activitat de cablesquí a la finca de Can Companys. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
 
“ Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de data 13 d’abril de 
2016, pel qual es va resoldre suspendre l’aprovació definitiva del Pla Especial 
urbanístic per a la implantació d’una activitat de cablesquí a la finca de can Companys, 
promogut per Michael Rene Verkoelen, mentre no s’aportés un text refós que 
incorporés les prescripcions que s’especificaven en el dit acord.  
 
Vist que, en data 3/10/2016, s’han presentat tres còpies d’un nou Text refós de 
l’esmentat Pla Especial. 
 
Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte assessor municipal, en data 6 d’octubre 
de 2016, que transcrit literalment diu el següent: 
 
“Vista la instància i documentació annexa presentada per Albert Galceran Armengol 
(R.E.: 3361, de 3 d’octubre de 2016), el tècnic sotasignat informa: 
 
1r. El sol·licitant és un dels tècnics redactors del Pla Especial urbanístic per tramitar 
una activitat de cablesquí a la finca de Can Companys, expedient promogut per 
Michael René Verkoelen.  
 
2n. Es presenta el Text Refós del Pla Especial en el que s’han incorporat els 
requeriments que, sobre l’expedient, va fer la CTU en sessió de 13 d’abril de 2016. El 
sotasignat estima que s’han incorporat els requeriments sol·licitats i informa 
favorablement l’enviament de la nova documentació a la CTU, per a la seva aprovació, 
si s’escau.” 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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Primer.- Tenir per verificat el text refós del Pla Especial urbanístic per a la implantació 
d’una activitat de cablesquí a la finca de can Companys promogut pel Sr. Michael 
René Verkoelen i presentat en data 3 d’octubre de 2016 (R.E.: 3361), en compliment 
de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 13 d’abril de 2016.  

 
Segon.- Trametre l’esmentat text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, als efectes de què es procedeixi a la seva aprovació definitiva. “ 
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, és aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
4. Aprovar la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 18 de 

novembre de 2016, en el que s’acorda acceptar la proposta de resolució 
provisional d’atorgament de subvencions per a la realització de la inversió 
per a l’execució d’ actuacions d’abastament en alta. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Ratificar l’ acord de la Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2016, que 
transcrit literalment diu el següent: 

 
“ * Vist que en data de novembre de 2016 s’ha publicat, en el tauler electrònic de l’ 
Administració de la Generalitat de Catalunya, la proposta de resolució provisional del 
Director d’ Àrea d’Abastament d’ Aigua de l’ Agència Catalana de l’ Aigua, 
d’atorgament a l’ajuntament de Maçanet de la Selva d’una subvenció de 361.618’68 € 
(51’04%) per a dur a terme l’actuació d’abastament en alta titulada “Actuacions 
diverses per l’abastament d’aigua potable a la urbanització Residencial Park de 
Maçanet de la selva”  
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Acceptar la proposta de resolució provisional d’atorgament de la subvenció de 
la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització de la 
inversió per a l’execució de l’actuació d’abastament en alta titulada “Actuacions 
diverses per l’abastament d’aigua potable a la urbanització Residencial park de 
Maçanet de la selva”  
 
Segon.- Comunicar l’acceptació de la proposta de subvenció esmentada a l’ Agència 
Catalana de l’ Aigua 
 
Tercer.- Ratificar l’esmentat acord en el primer Ple que es celebri.” 
 
El Sr. Xarbau diu que votarà favorablement i demana que s’expliqui la proposta i 
també si s’han demanat altres pressupostos en relació a l’actuació que es vol fer ara 
com a actuació anticipada i coincindint amb l’actuació d’un promotor que ha de fer una 
actuació de soterrament de línies elèctriques. 
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El Sr. Alcalde explica la finalitat de l’obra per la que es demana subvenció que és la de 
fer arribar la xarxa d’aigua potable fins a la urbanització i explica també que ara s’ha 
previst fer un tram a la zona urbana per coincidir amb l’obra que ha sol.licitat fer un 
promotor per soterrar una línia elèctrica,i que per aquesta actuació última s’ha 
demanat pressupost al concessionari del servei d’aigua que ha donat diferents opcions 
que cal estudiar. 
 
El Sr. Ortiz diu que sembla que s’ha de fer com a màxim al 2018 i pregunta si es 
preveu ja per a l’exercici 2017. 
 
El Sr. Alcalde diu que en principi s’hauria de posar pel 2017. 
 
El Sr. Xarbau entén que el que es pretén és connectar l’aigua municipal amb la de la 
urbanització i que l’ajuntament estigui així en condicions de prestar el servei si fos 
necessari. 
 
El Sr. Ciurana diu que aquest tema s’ha portat per part del Sr. Alcalde i el seu grup 
però que estan d’acord en aquest projecte i creu que en el seu cas el propietari de la 
xarxa hauria de participar en els costos si el servei no és municipal. 
 
El Sr. Xarbau pregunta si els regidors de AM comparteixen la gestió que l’ajuntament 
fa fins ara en aquest tema. 
 
El Sr. Ciurana diu que reitera el ja exposat. 
 
El Sr. Ortiz diu que no li queda clar quan pensa fer l’obra 
 
El Sr. Ciurana diu que si hi ha subvenció es tirarà endavant. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que en el pressupost de 2017 es preveurà el cost total 
d’aquest projecte. 
 
Finalment, es sotmet a votació la proposta d’acord transcrita al començament d’aquest 
punt de l’ordre del dia, la qual és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
5. Aprovar la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 22 de 

novembre de 2016, en el que s’acorda acceptar la proposta de resolució 
provisional d’atorgament de subvencions destinades a cofinançar les 
despeses extraordinàries realitzades i generades pel transport d’aigua 
destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna. 

 
Es dóna compte de la següent: 
 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Ratificar l’ acord de la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2016, que 
transcrit literalment diu el següent: 
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“ * Vist que en data 11 de novembre de 2016 s’ha publicat, en el tauler electrònic de l’ 
Administració de la Generalitat de Catalunya, la proposta de resolució provisional del 
Director d’ Àrea d’Abastament d’ Aigua de l’ Agència Catalana de l’ Aigua, 
d’atorgament a l’ajuntament de Maçanet de la Selva d’una subvenció de 945 € 
destinada a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades i generades pel 
transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna 
(Resolució TES/839/2016, de 21 de març)  
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Acceptar la proposta de resolució provisional d’atorgament de les subvencions 
de la convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses 
extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada 
al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna. 
 
Segon.- Comunicar l’acceptació de la proposta de subvenció esmentada a l’ Agència 
Catalana de l’ Aigua 
 
Tercer.- Ratificar l’esmentat acord en el primer Ple que es celebri.” 
 
El Sr. Ciurana diu que és bo que es subvencioni aquesta actuació que s’està fent 
encara que no sembla que tingui gaire èxit i potser ho haurien de fer diferent. 
 
El Sr. Xarbau pregunta què hauria fet diferent. 
 
El Sr. Ciurana diu que no haurien d’haver donat aigua ja que això no soluciona el 
problema d’altres usos diferents del de boca. 
 
El Sr. Xarbau creu que és un servei bàsic i li sembla espectacular que digui que no 
hagués donat aigua. 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, és aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
6. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 11/10/2016, en 

relació a una transferencia de capital per a centre docent del municipi  
 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 11 d’octubre de 2016, 
que transcrit literalment diu el següent: 
 
* Transferència de capital per a centre docent del municipi per tal de millorar la 
qualitat de servei als alumnes 
 
Fets: 
 
1. El capítol VII del Pressupost municipal es destina a operacions de capital 

discrecionals i no preferents condicionades, en tot moment, a que existeixi 
finançament afectat específic. 
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2. El Ple municipal, en aprovar el Pressupost de 2016 va autoritzar expressament que 
la modificació de finançament dels programes d’inversió i l’establiment de l’ordre 
de prelació de les actuacions serien a càrrec de la Junta de Govern Local. 

3. La Intervenció municipal ha manifestat que, a partir de les dades disponibles 
durant el mes de setembre d’enguany, la Generalitat de Catalunya ha reconegut 
obligacions a favor de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva que podrien finançar, 
específicament, operacions de capital del capítol VII de despeses, previ expedient 
de crèdit extraordinari. 

4. El Ple ordinari d’agost 2016 va confirmar l’aplicació pressupostària 10.929.63900 
“imprevistos i funcions no classificades” com a romanent per finançar operacions 
de capital que no disposin de consignació expressa. 

5. L’equip de govern municipal considera oportú i convenient col·laborar amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, millorant, 
excepcionalment, determinades instal·lacions per tal que els alumnes assistents 
gaudeixin d’una millora qualitativa dels espais dels centres educatius públics. 

6. Concretament, segons informe tècnic de 15/07/2016, l’arquitecte tècnic municipal 
va visitar el 14 de juliol de 2016 el Centre Educatiu SES de Maçanet de la Selva 
(institut) i va poder comprovar, assistit pel director del centre, els treballs de 
subministrament i instal·lació de 7 mòduls plegables com a divisòries de 7 aules. 
Aquests treballs van ser realitzats correctament, segons acredita l’arquitecte tècnic 
municipal,  per l’empresa Aplicacions i Processos Mecànics SL (APLIMEC). La 
factura corresponent a aquests treballs, per import total de 18.217,02 euros figura 
encara impagada. 

7. L’equip de govern municipal obté fàcilment evidència de que els ajuts atorgats pel 
municipi s’apliquen directament a millorar l’atenció dels alumnes assistents als 
centres docents i vol aplicar una part del finançament específic generat, segons 
s’ha explicat en el paràgraf 2 anterior, al pagament de la factura  d’APLIMEC 
abans referida. 

8. El regidor d’Hisenda considera que el pagament de la factura d’APLIMEC no  
perjudica que la Tresoreria compleixi  puntualment amb la resta d’obligacions. 

 
Fonaments de dret 
 
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 normes concordants i complementàries. 
 
En conseqüència, la Junta de Govern Local adopta el següent 
 
ACORD: 
1. Reconèixer a favor de l’empresa Aplicacions i Processos Mecànics SL, amb NIF 

ES B64646342, l’import de  18.217,02 euros, en concepte de finançament 
municipal a la millora qualitativa de les instal·lacions del Centre Educatiu SES de 
Maçanet de la Selva (institut) en benefici dels alumnes assistents. 

2. Donar compte del present acord al Ple municipal, juntament amb una proposta de 
modificació del Pressupost municipal de 2016, necessària pel registre fidel del 
present acord. La proposta  dotarà crèdit extraordinari pel concepte 750 de la 
classificació econòmica de despeses, “transferències de capital a l’Administració 
General de la Comunitat Autònoma”, política de despesa 32 “Educació” i es 
finançarà amb baixa de crèdit de 18.217,02 euros de l’aplicació pressupostària 
10.929.63900 “imprevistos i funcions no classificades”, confirmada pel Ple ordinari 
d’agost 2016.” 
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7. Mocions del grup municipal d’ ERC amb RE 3789 i 3790 
 
El Sr. Xarbau diu que de les dues mocions que han presentat n’hi ha una que és molt 
semblant a una altra que ha presentat el grup de CIU i que figura en el punt següent, 
però que no són exactament iguals, i proposa que es votin cadascuna per separat. 
 
La Sra. Figueras explica els diferents matisos de les mocions i les diferències entre 
elles. 
 
El Sr. Alcalde diu que es passaran a tractar i votar una per una les mocions del grup d’ 
ERC. 
 
 
MOCIÓ 1 presentada pel grup d’ ERC 
 
Transcrita literalment diu el següent: 
 
“ PER UNA ADMINISTRACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE (RE 3789) 
 
ANTECEDENTS 
La pobresa i l’exclusió social d’una part de la població és un fenomen estructural associat al 
nostre model econòmic, no exclusiu de temps de crisi. També creix el convenciment que ni 
l’estat ni el mercat, de forma aïllada, són capaços de fer front a aquestes problemàtiques. 
Tampoc el creixement econòmic és garantia de millora de les condicions de vida dels sectors 
socials més vulnerables sense que hi hagi una intervenció política redistributiva que 
l’acompanyi. 
  
L’Administració, i concretament les Administracions locals i supramunicipals, tenen i han de 
tenir un paper important pel que fa al manteniment de la cohesió social i a un repartiment el 
màxim equitatiu possible dels recursos públics, que permeti garantir una vida digna a tots els 
seus conciutadans. 
 
En aquest sentit les accions per garantir i promoure la cohesió social es podrien resumir en 3 
punts bàsics: 
El comportament de l’administració en el seu dia a dia, pel que fa a la contractació de serveis 
externs i a les relacions que es teixeixen entre la direcció de les administracions, els seus 
treballadors directes i els treballadors de les empreses que els presten serveis. 
L’actuació de l’Administració davant aquelles persones amb situacions vulnerables, per garantir 
unes condicions de vida digna a totes elles. 
L’actuació de l’Administració no només respecte a aquelles empreses que li presten serveis 
sinó també respecte a totes les empreses del territori que gestiona, que tenen un important 
paper, com a agents econòmics, socials i mediambientals, i que formen el territori, tan social 
com geogràfic, que coneixem. 
 
El comportament de l’Administració en el seu dia a dia, pel que fa a la contractació de serveis 
externs i a les relacions que es teixeixen entre la direcció de les administracions, els seus 
treballadors directes i els treballadors de les empreses que els presten serveis. 
 
Entrant en detall: La integració d’aspectes socials en la contractació pública ha estat objecte, 
en els darrers anys, d’anàlisi i de regulació mitjançant instruments diversos, tant en l’àmbit 
comunitari, com en el de l’estat així, com  en l’àmbit més local. 
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Així doncs, molts ajuntaments han anat incorporant, en la mesura que podien, clàusules socials 
i ambientals en els procediments de contractació. 
 
Pel que fa a la integració d’aquest tipus de clàusules en la definició de l’objecte del contracte, 
es preveu que els plecs de prescripcions tècniques es configurin tenint en compte criteris 
d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom, tal com es defineixen en el Reial decret 
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets 
de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social que ha derogat, entre d’altres la Llei 
51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal 
de les persones amb discapacitat. Aspectes aquests sobre els quals també posa especial 
èmfasi la Llei 26/2011, d’1 d’agost. 
  
En matèria de prohibicions de contractar, s’hi inclouen els delictes contra els drets de les 
persones treballadores; les infraccions greus en matèria d’integració laboral i d’igualtat 
d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat; les infraccions molt greus en 
matèria social —incloent-hi les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals i la manca 
d’afiliació a la Seguretat Social, com també l’incompliment de les condicions especials 
d’execució previstes en matèria social en el contracte, si queden tipificades com a causa de 
resolució. 
  
Així mateix, es preveuen clàusules de preferència en l’adjudicació a igualtat de condicions amb 
les que siguin econòmicament més avantatjoses:  
A favor de les proposicions presentades per empreses que superen un determinat percentatge 
de persones treballadores amb discapacitat o dedicades específicament a la promoció i 
inserció laboral de persones en situació d'exclusió social 
A favor d’entitats sense ànim de lucre en contractes relatius a prestacions de caràcter social o 
assistencial. 
A favor d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just, en contractes que tinguin 
com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç just. 
 
D’altra banda, el TRLCSP fa possible la inclusió de condicions especials d’execució dels 
contractes, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i que s’indiquin en l’anunci de 
licitació i en el plec o en el contracte. Aquestes condicions poden fer referència a 
consideracions de tipus social, amb la finalitat de promoure l’ocupació de persones amb 
dificultats particulars d’inserció en el mercat laboral; eliminar les desigualtats entre home i dona 
en el mercat laboral; combatre l’atur i afavorir la formació en el lloc de treball, altres finalitats 
que es puguin establir amb referència a l’estratègia coordinada per a l’ocupació o garantir el 
respecte dels drets laborals bàsics al llarg de la cadena de producció, i se’ls pot atribuir el 
caràcter d’obligacions contractuals essencials, a l’efecte que el seu incompliment sigui 
considerat causa de resolució del contracte. Així mateix, l’incompliment d’aquestes condicions 
pot comportar, si així s’ha previst en els plecs o el contracte, la imposició de penalitzacions i la 
consideració d’infracció greu en relació amb el que preveuen les prohibicions per contractar. 
  
El TRLCSP també regula la possibilitat que als plecs de clàusules s’obligui al nou adjudicatari a 
subrogar els treballadors de l’antic concessionari. Per últim, preveu una reserva de contractes a 
favor de centres especials de treball, en virtut de la qual es pot reservar la participació en els 
procediments d'adjudicació de contractes a aquests centres o reservar-ne l’execució en el marc 
de programes d'ocupació protegida quan, almenys el 70 % de les persones treballadores 
afectades, siguin persones amb un grau de discapacitat que, a causa de l’índole o la gravetat 
de les seves deficiències, no puguin exercir una activitat professional en condicions normals. 
 
Els ajuntaments no es poden mantenir al marge d’aquest context i amb la promoció de les  
clàusules socials en les contractacions públiques, aspiren a avançar en l’articulació d’un mercat 
social de productes i serveis basat en criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris, com a 
eina en favor de la inserció per l’econòmic i de construcció de cohesió social. 
 
En segon lloc, les Administracions tenen un paper fonamental en la regulació de les relacions 
laborals que estableixen, en definitiva, les condicions de treball de la seva plantilla. Per aquest 
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motiu, l’existència de meses de concertació social contínues en les quals participin els 
responsables de la direcció de les administracions i els representants dels treballadors escollits 
és fonamental. Igualment, el diàleg i la comunicació continus també han d’existir amb els 
representants dels treballadors de totes aquelles empreses que presten serveis a 
l’Administració. 
 
Així, l’Administració ha de posar en funcionament bones pràctiques en l’àmbit del diàleg o la 
concertació social, exercint com a model no només per als treballadors del sector públic sinó 
també per a la concertació social en l’àmbit privat, en resposta a la seva obligació tan de 
garantir unes condicions de treballs dignes com de trobar solucions i respostes consensuades i 
dialogades entre empreses i treballadors als conflictes que sorgeixin. 
 
 L’actuació de l’Administració davant aquelles persones amb situacions vulnerables, per 
garantir unes condicions de vida digna a totes elles. 
 
Malgrat que existeixen tímids senyals de millora, la crisi econòmica i social que fa més d’una 
dècada que suportem al nostre país ha tingut i té un fort impacte sobre les persones i la 
societat en general. 
 
Actualment, existeixen moltes iniciatives tan des de l’àmbit públic com des del món associatiu, 
com des de l’àmbit privat, que fan una tasca molt important d’acompanyament i suport d’aquells 
col·lectius en situacions més greus o més vulnerables. 
 
Les Administracions locals tenen un paper molt important pel que fa a decisions que tenen un 
impacte directe en l’economia familiar dels ciutadans a través de la regulació de les diverses 
taxes i preus públics que recapten en concepte del serveis que es presten a la ciutadania. 
 
En aquest sentit les Administracions, en molts casos, ja contemplen en les seves ordenances 
fiscals bonificacions i exempcions per a aquelles persones o famílies en situacions vulnerables 
per tal que puguin gaudir de determinats serveis, o que l’impacte de la recaptació municipal 
sigui menor a partir de determinats llindars de renda familiar o situacions familiars, socials o 
laborals concretes. 
 
L’actuació de l’Administració no només respecte a aquelles empreses que li presten serveis 
sinó també respecte a totes les empreses del territori que gestiona, que tenen un important 
paper com a agents econòmics, socials i mediambientals i que formen el territori, tan social com 
geogràfic, que coneixem. 
 
Així mateix, les administracions no poden restar alienes a cap problemàtica laboral o 
empresarial que es desenvolupi en el seu territori, en la mesura de les seves capacitats, els 
Ajuntaments i Administracions supramunicipals, com a administracions locals més properes als 
ciutadans, han d’intercedir i acompanyar als ciutadans, treballadors, i empreses, en aquelles 
problemàtiques o conflictes que puguin sorgir. 
 
En aquest sentit, cal reafirmar l’aposta i el suport pel desenvolupament i el manteniment de les 
empreses del territori gironí, i desenvolupar una cultura de reconeixement públic per a la tasca 
que fan aquestes empreses. Cal, així mateix, promocionar la consciència que les empreses 
formen part de la realitat gironina i del municipi on estan ubicades, no les ha de moure només 
una política empresarial sinó també social, en tant que està clarament associat al manteniment 
i creació de llocs de treball, alhora que també té impactes importants en la mobilitat de les 
persones, el medi ambient i el desenvolupament de sistemes de consum sostenibles. 
 
Al mateix temps que el manteniment i creació d’activitat empresarial genera un ingressos 
directes i indirectes per a les Administracions que en èpoques com l’actual tenen una gran 
importància en els seus balanços econòmics. 
 
Per aquest motiu, cal que les administracions públiques desenvolupin estratègies comunes, 
més enllà de les fronteres del seu municipi o comarca, per tal de promoure l’aprofitament 
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conjunt de les sinergies generades per les zones industrials, promovent la mancomunació de 
serveis entre administracions, polígons, zones industrials, i empreses que permetin una major 
eficiència en la utilització de recursos, però, que també generin dinàmiques positives a través 
de la suma d’esforços.  
 
És per això que el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament 
de Maçanet de la Selva  els següents: 
 
ACORDS 
 
En matèria de contractació pública: 
 
PRIMER.-  Incloure en els PCAP les clàusules socials que recull  la Guia per a les clàusules 
contractuals de caràcter social de la Junta Consultiva de Contractació administrativa de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON.- Incorporar en tots els contractes públics una clàusula contractual de caràcter 
essencial, que estableixi que els licitadors, contractistes, subcontractistes, empreses filials o 
empreses interposades no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons 
la llista de països elaborada por las Institucions Europees o, en el seu defecte, pel govern 
espanyol o català, i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com 
a delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la hisenda pública. 
 
TERCER.- Incloure en els PCAP, malgrat que l’empresa adjudicatària del servei pugui ser una 
empresa multiserveis, el compliment de les condicions laborals regulades en el conveni del 
sector d’àmbit provincial, català o estatal. 
 
Pel que fa a la protecció de les persones i col·lectius amb situacions vulnerables: 
 
QUART.- Seguir aplicant i estudiar noves fórmules, a través de les Ordenances Fiscals i de 
l’acció dels serveis socials i l’Ajuntament, per protegir aquelles persones o col·lectius més 
vulnerables o amb situacions de risc, com per exemple: persones en situació d’atur, famílies 
monoparentals o nombroses, jubilats, joves, famílies amb ingressos reduïts, desnonats, 
persones amb risc d’exclusió social, discapacitats, etcètera.  
 
En matèria de protecció de l’ocupació de qualitat i del teixit empresarial de les comarques 
gironines: 
 
CINQUÈ.- Mantenir trobades de caràcter com a mínim anual amb els representants de les 
organitzacions empresarials i sindicals més representatives del municipi per tal d’analitzar 
plegats aquelles problemàtiques conjuntes, intentar prevenir-les o tractar temes específics que 
sorgeixin en determinats sectors o territoris. 
 
SISÈ.- A través d’aquest espai de diàleg social del municipi, establir conjuntament amb la resta 
d’agents socials, els protocols d’intervenció i actuació en el cas d’empreses que es trobin en 
situació de crisi, com processos de deslocalització, ERO o tancament, amb la màxima urgència 
i al màxim nivell de responsabilitat, entre l’administració, la direcció de l’empresa i els 
representants dels treballadors per tal de propiciar les condicions necessàries per mantenir 
l’activitat i els llocs de treball.  
 
SETÈ.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona i als seus grups polítics.  
 
El Sr. Xarbau explica la proposta de moció i els acords que conté. 
 
El Sr. Alcalde diu que en els processos de contractació no sempre el preu és l’únic 
factor. 
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El Sr. Ciurana diu que els plecs de condicions han de ser iguals per a tothom. 
 
El Sr. Xarbau diu que el que demanen és que l’empresa pagui als treballadors segons 
conveni i respecti les condicions laborals. 
 
El Sr. Ciurana es reitera en el que ja ha dit. 
 
La Sra. Figueras diu que està d’acord en el preàmbul de la moció però que és difícil 
d’aplicar i que les empreses si no paguen el que marquin els convenis no actuen 
legalment, i finalment diu que creu que la moció no facilita la simplificació normativa 
per a les empreses. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que en els concursos sempre s’exigeix que s’acrediti la 
solvència tècnica i econòmica. 
 
El Sr. Xarbau diu que a l’administració a vegades subcontracte serveis sense vetllar 
que es compleixin les condicions laborals i demana que es tinguin en compte els 
criteris exposats en la moció. 
 
El Sr. Alcalde diu que hem de ser capaços d’agilitzar l’administració i que els tràmits 
siguin senzills per a empreses i particulars. 
 
Finalment, es sotmet a votació la proposta de moció més amunt transcrita al 
començament d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- CINC vots a favor, dels Sr. Xarbau, el Sr. Vilella, la Sra. Vergés, la Sra. De Egea i 

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

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

Per tant, el Sr. Alcalde declara no aprovada l’esmentada proposta de moció. 
 
 
MOCIÓ 2 presentada pel grup d’ ERC 
 
Transcrita literalment diu el següent: 
 
“ DE SUPORT AL REFERÈNDUM I AL PROCÉS CONSTITUENT (RE 3790) 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret 
imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar propostes 
de resolució en relació als propers passos que s’hauran de fer en el marc del Procés 
Constituent. 
 
El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum 
vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 
amb una pregunta clara i de resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament de 
Catalunya s’ha compromès a activar tots els dispositius legislatius necessaris per dur a 
terme la celebració del referèndum i per donar-li al mateix temps cobertura legal. Així 
mateix, abans del 31 de desembre de 2016 es constituirà una comissió de seguiment 
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per l’impuls, control i execució del referèndum. El compromís per a la realització del 
referèndum en els termes indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític 
amb el govern de l’Estat espanyol. 
 
El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i reglaments 
necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i 
democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació 
d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i 
prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions. 
 
El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes les 
forces polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de treballar 
políticament en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de referèndum. 
 
El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 31 de 
desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió 
d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, 
la potestat financera i el poder judicial durant el període de transitorietat existent entre 
la proclamació de la República catalana i l’aprovació de la Constitució, així com el 
reglament de l’Assemblea Constituent. 
 
El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats constituents 
des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i 
espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Maçanet de 
la Selva proposa d’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Maçanet de la Selava a la 
celebració d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt 
tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta binària. 
 
Segon. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats 
constituents des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la 
societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte 
desenvolupament del debat ciutadà. 
 
Tercer. Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el marc del 
procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui 
fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a 
la futura República. 
 
Quart.  Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya”  
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, dóna el resultat següent: 
 
- ONZE vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Ciurana, el Sr. Joan Josep Martínez, la 

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

- DUES abstencions, del Sr. Ortiz i el Sr. Maqueda. 
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Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’anterior proposta de moció. 
 
 
8. Mocions del grup municipal de CIU amb RE 3713 i 3854 
 
Moció 1 presentada pel grup de CIU 
 
Transcrita literalment diu el següent: 
 
“ MOCIÓ DE SUPORT  AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS 
ENS LOCALS I  ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS 
AMB LA SOBIRANIA 
 
 
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d'octubre de 2016, va aprovar una 
resolució que insta el govern a convocar un referèndum  vinculant sobre la 
independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li 
demana que negociï amb l 'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. 

 
Amb l'aprovació d'aquestes resolucions i de la importància del moment històric que 
viu el nostre país, considerem que el municipalisme no pot  restar  al marge  d'aquesta 
declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la  voluntat de  donar resposta al 
mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en 
tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d'un país, ha decidit concretar una data i 
definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model d'estat. 

 
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l'exercici ple de la democràcia i hem 
estat i estarem al costat  de les institucions i dels c àrrecs electes que les representen. 
En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat  la 
nostra  solidaritat i  compromís i amb el procés cap a la independència de forma 
inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, 
hem rebut l'atac injustificat de l’advocacia de l'estat espanyol per qüestions 
simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a decidir com 
a única via política per conèixer la postura deis catalans i  catalanes sobre la 
independència del nostre país. 
 
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la 
independència,Catalunya demanarà la seva inserció a la comuni ta t  in te rnac iona l ,  
des d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just. 
 
La llibertat d'expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense e l  seu 
ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint 
una persecució política per part  d'uns òrgans judicials  que instrumentalitzen les seves 
decisions  a partir de criteris subjectius, 
 
Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents: 
 
ACORDS: 
 
1. Manifestar el suport de I'Ajuntament de Maçanet de la Selva a la resolució del Parlament 
de Catalunya per a la convocatòria d'un referèndum vinculant sobre la independència, com 
a molt tard, el setembre de 2017. 
 
2.  Co·l laborar en l'organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi de 
forma coordinada amb I'Associació de Municipis per la Independencia, en el moment que 
les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns afer una crida a la participació 
de la ciutadania,al costat de les entitats locals,per tal que sigui el màxim de transversal 
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socialment i política. 
 
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justicia per haver 
promogut i facilitat  l'exercici del dret a decidir, la defensa de la independencia de 
Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma 
pacífica,lliure i  democràtica. 
 
4. Condemnar la politització de l'estament judicial espanyol exigir institucionalment una 
separació real de poders com a garantia de la democràcia. 
 
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya i a l'Associació de Municipis  per la Independència. 
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, dóna el resultat següent: 
 
- ONZE vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Ciurana, el Sr. Joan Josep Martínez, la 

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

- DUES abstencions, del Sr. Ortiz i el Sr. Maqueda. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’anterior proposta de moció. 
 
 
MOCIÓ 2 presentada pel grup de CIU 
 
Transcrita literalment diu el següent: 
 
“ MOCIÓ DE SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ DE LES VÍCTIMES 
DEL FRANQUISME (RE 3854) 
 

El 15 d’octubre de 2015 es va commemorar el 75è aniversari de l’afusellament del President 
Companys i el 20 de novembre del mateix any s’esqueien 40 anys de la mort natural del 
dictador Francisco Franco. Franco va protagonitzar el cop d’estat militar del 1936 contra la 
legalitat democràtica, instaurant un règim dictatorial fins al 1978.  
 
Va ser en aquest període on el règim franquista va cometre tota mena de crims contra les 
llibertats personals i col·lectives de caràcter polític, social i nacional. Entre aquests destaquen 
els consells de guerra de sumaríssims que es van realitzar sense cap legitimitat, portant a 
terme empresonaments, reclusions i morts.  
 
La constant negativa de l’Estat espanyol a anul·lar els consells de guerra sumaríssims per 
causes polítiques duts a terme pel règim franquista, i singularment el procediment sumaríssim 
contra el President Companys, només es pot entendre en el context d’una democràcia feble, 
incapaç de reparar les persones represaliades per motius polítics. 
 
Amb les eleccions del 27 de setembre de 2015, Catalunya ha iniciat un camí constituent propi. 
40 anys després de la mort del dictador i havent comprovat que l’Estat espanyol no ha dut a 
terme actes d’estricta justícia com l’anulació dels consells de guerra duts a terme pel 
franquisme per motius polítics, contra el propi president de la Generalitat Lluís Companys i 
milers de ciutadans i ciutadanes, el Parlament de Catalunya ha d’assumir la responsabilitat que 
va contreure des del moment en que es van començar a produir els fets a Catalunya, durant la 
primera legislatura, des de l’abril de 1938 fins el 1975. 
 
Les Nacions Unides en els darrers anys ha requerit diverses vegades a les institucions de 
l’Estat Espanyol a “establir mecanismes idonis per a fer efectiva la nul·litat de les sentències en 
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violació dels principis fonamentals del dret i dels procediments establerts, durant la guerra civil i 
el franquisme”. Per això ha arribat el moment d’assumir la responsabilitat històrica del 
Parlament de Catalunya, davant dels ciutadans i ciutadanes víctimes d’aquells processos, 
reparant els abusos comesos contra la legalitat judicial i procedimental de la que la Generalitat 
era garant, fent la reparació de les víctimes exigida. 
 
Atès els requeriments de les Nacions Unides per tal d’anul·lar sentències que violin els drets 
fonamentals. 
 
Atesa la no resposta del Govern espanyol en no abordar aquest tema al·legant la no obertura 
de ferides del passat.  
 
Atès la sobirania que el poble de Catalunya ha concedit al Parlament de Catalunya, i amb la 
voluntat d’aprovar la llei que declara la nul·litat dels Consells de Guerra.  
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Condemnar la dictadura i els crims comesos per aquest règim.  
 
SEGON. Donar suport a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme, la qual s’està tramitant al Parlament de Catalunya i declara la nul·litat dels Consells 
de guerra produïts a Catalunya des del 5 d’abril de 1938 al desembre de 1975 i preveu 
l’establiment d’un procediment administratiu per fer efectiu el reconeixement individual de la 
nul·litat de cada procés als afectats o als seus familiars successors.  
 
QUART. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de Municipis, la 
Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol i a les Nacions Unides.   
 
 
La Sra. Figueras diu que a Maçanet hi ha una persona que és portaveu de l’associació 
de represaliats pel Franquisme i que està fent una tasca en aquest camp i demana que 
consti en acta el reconeixement de la corporació a la Sra. Ester Llorenç per la seva 
tasca en l’associació de represaliats pel franquisme que han col.laborat a tirar a 
endavant la proposta de llei que declari la nul·litat dels consells de guerra i demés 
procediments jurídics de represàlia política produïts a Catalunya des del 1938 al 1975. 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta de moció que s’ha transcrit més amunt, 
amb el resultat següent: 
 
- DOTZE vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Ciurana, el Sr. Joan Josep Martínez, la 

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

- UNA abstenció, del Sr. Maqueda. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’anterior proposta de moció. 
 
 
9. Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última 

sessió ordinària del Ple. 
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Es dóna compte de totes les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última 
sessió ordinària del Ple. 
 
 
10. Control de l’acció de govern i precs i preguntes 
 
El Sr. Xarbau planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Pregunta com tenen el pla d’actuació de la brigada i diu que vist que han passat 

dues subvencions relacionades amb el tema d’arranjament d’urbanitzacions i 
camins. 

- Pregunta si és una manera sistemàtica d’actuar el cobrir totes les substitucions del 
personal de la brigada. 

- Pregunta com està el tema dels camins de pagès 
- Pregunta per la problemàtica del trànsit a Maçanet Residencial Park. 
- Demana que es posi número a les instàncies que entren per registre d’entrada. 
- Pregunta per les reclamacions del Síndic de Greuges que no es contesten. 
- Demana un local pels grups de l’oposició per la seva actuació. 
 
El Sr. Ortiz pregunta què pensa fer l’ajuntament sobre la proposta del Departament d’ 
Ensenyament referent al nou institut. 
 
El Sr. Ciurana explica que la subvenció pel tema de camins es refereix a un projecte 
que es va presentar i que per això s’ha fet. Respecte al projecte de la brigada diu que 
s’està treballant i que ha de passar per Junta de Govern. En quan al treball de la 
brigada diu que ja ha explicat altres cops que té un funcionament quotidià que és el 
seu funcionament ordinari sense perjudici que es faci una reforma més àmplia. Sobre 
el tema de les substitucions diu que el que caldria és incrementar la brigada però que 
la normativa ara no ho permet. En el tema dels camins de pagès diu que aquest any 
ha plogut molt i que costa de tornar a refer-los i que s’ha començat a treballar en el 
més important i es buscarà el millor temps per millorar les bases ja que això depèn de 
la climatologia. 
 
El Sr. Alcalde diu que per solucionar el problema del trànsit a Residencial Park s’han 
modificat les direccions al c/ Rovelló, reduint la velocitat, i creu que funciona millor. En 
quan a les substitucions diu que el que no es pot actualment és crear places noves 
però sí substituir per motius de baixa o vacances. Vol destacar que l’ajuntament de 
Maçanet és dels menys endeutats. Respecte a les reclamacions en el Síndic de 
Greuges creu que el percentatge és semblant a d’altres ajuntaments i que sempre es 
contesta si bé és cert que algunes vegades amb retard. Sobre la concessió d’un espai 
pels grups de l’oposició, diu que sempre que venen tenen lloc per reunir-se i per les 
seves actuacions. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que a la web de l’ajuntament tot el que hi ha es veu i 
que no entén que hi ha qui diu que s’amaguen coses, i diu que el sistema de búsqueda 
és igual que la majoria de webs i considera que no hi manquen continguts, i diu que 
les actes no estan actualitzades ja que s’aproven de Ple a Ple. 
 
La Sra. Figueras diu que ara mateix no hi ha previsió de que es faci un Institut nou ja 
que no hi ha prou nens, a part del tema econòmic, i sobre la proposta d’ampliació creu 
que l’ajuntament haurà de decidir que fa. 
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El Sr. Ortiz pregunta si la idea és acceptar la proposta d’ensenyament i comprar els 
terrenys. 
 
La Sra. Figueras diu que el que es va dir és que hi hagués una proposta concreta i que 
després es decidiria. 
 
El Sr. Alcalde sobre el tema de comprar els terrenys diu que l’ajuntament està fent 
gestions per adquirir la finca del costat del col.legi nou. 
 
El Sr. Xarbau demana tenir un local per reunir-se com a grup municipal, això és el que 
demana. Insisteix en que es posi número en els escrits que entren en el Registre 
d’Entrada en el moment en què es presenten les instàncies. Sobre el tema de la web 
pregunta si es plantegen modernitzar-la. Pregunta també quin sistema es pensa seguir 
per les contractacions de personal. Pregunta si hi ha un llistat de prioritats per 
l’arranjament de carrers. 
 
El Sr. Alcalde informa que han començat les obres de la Nacional II en el tram que va 
de la cruïlla C-35 fins a l’alçada de l’accés a Montbarbat. Informa també que s’ha 
restaurat i millorat el dipòsit de Mas Altaba posant un dipòsit complementari, que s’ha 
restaurat i arranjat el dipòsit de Montbarbat, que està en marxa l’obra dels nous 
vestuaris de Residencial Park, i que s’han tallat diversos pins a Residencial Park per 
evitar problemes i que en breu es procedirà a arranjar paviments d’aquella 
urbanització. 
 
El Sr. Ciurana explica que a més d’arranjar-se els paviments de Residencial Park 
també se n’arranjaran a d’altres indrets posteriorment. 
 
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 
 
 
 


