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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  399/16 
Caràcter : ordinària 
Data :  4 d’abril de 2016 
Horari: de 21:04 a 23:55 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
  
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Josep Maria Ciurana Planas 
Raquel Reyner Barraca 
Natalia Figueras Pagés 
Carles Vallribera Martí 
José Maria Martínez Regaño 
Juan José Martínez González 
Fernando Maqueda Ramos 
Xavier Xarbau i Adrobau 
Montserrat Vergés Vall-llovera 
Narcís Vilella i Munjé 
Marta de Egea i Hinojosa 
Adrià Ortiz Jurado 
 
 
Secretaria: Joan Guitart Duran 
 
Interventor: Francisco Lucio Pérez 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 1 de febrer de 2016.  
2. Aprovació de la creació del Consell Escolar municipal i del seu Reglament 
3. Aprovació d’una esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 

municipals de Massanes i Maçanet de la Selva, d’ 1 de febrer de 2011. 
4. Aprovació d’un expedient de modificació del Pressupost municipal 
5. Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’any 2015 
6. Moció del grup d’ ERC per declarar Maçanet de la Selva municipi lliure de circs 

amb animals. 
7. Moció del grup d’ ERC per la creació d’una Comissió d’ Estudi de l’abastament 

domiciliari d’aigua 
8. Moció del grup d’ ERC de suport a les entitats del tercer sector social de Catalunya 

i de rebuig a la gestió estatal dels Fons procedents del 0’7% d’ IRPF. 
9. Moció del grup d’ ERC de rebuig a l’acord entre la Unió Europea i Turquia per fer 

front a la crisi dels refugiats. 
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: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 1 de febrer de 2016.  
 
Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària, celebrada el dia 1 
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de febrer del 2016, és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada acta. 
 
2. Aprovació de la creació del Consell Escolar municipal i del seu Reglament 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

“ Vist que la Junta de Govern en data 20 d’octubre del 2015 va acordar la instauració d’una 
Comissió per la creació del Consell Escolar Municipal i la formació d’un avantprojecte del 
reglament que l’ha de regular. 

 
Vist el text de l’avantprojecte del Reglament del Consell Escolar Municipal que es va proposar 
per part de la Comissió informativa permanent de caràcter general de l’ajuntament en la seva 
sessió de data 30 de març de 2016 
 
Atès el que disposen els articles 63 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, en quan al procediment d’aprovació de les normes municipals de caràcter 
reglamentari 

 
Es proposa al Ple l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar la creació del Consell Escolar municipal de Maçanet de la Selva 
 
Segon.- Aprovar inicialment el projecte del Reglament del Consell Escolar Municipal de 
Maçanet de la Selva que consta a l’expedient. 

 
Tercer.- Sotmetre el present acord, juntament amb el projecte de la norma, 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 en el web municipal, per un termini de 30 dies, als efectes de formulació de 
reclamacions i al.legacions. 

 
Quart.- 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, una 
Comissió formada pels mateixos membres que han format de la Comissió que ha formulat la 
proposta del Reglament que s’aprova inicialment. 

 
Cinquè.- En el supòsit de que no es presenti cap reclamació o al.legació, l’acord d’aprovació 
inicial esdevindrà definitiu.” 
 
El Sr. Alcalde felicita a tots els grups per la creació del Consell Escolar Municipal. 
 
La Sra. Figueras explica que tots els grups han treballat en aquest tema i que també 
ha estat important la col.laboració dels membres de la comunitat educativa, com els 
col.legis i les AMPES. Diu que es tracta d’un reglament molt bàsic per establir les línies 
fonamentals i perquè pugui iniciar el seu funcionament. 
 
El Sr. Xarbau diu que estan molt contents de què s’aprova i que feia molta falta, i 
també que no va ser possible a la legislatura passada. Diu també que els temes 
d’educació són uns dels què han motivat que entressin a l’àmbit de la política 
municipal. Explica també que és important el treball en xarxa en aquest àmbit i creuen 
que tant en aquest tema com en tots els àmbits tothom ha de tenir la informació 
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necessària i participar. Demana que consti en acta que aquesta iniciativa ha estat fruit 
d’una moció que va presentar el grup d’Esquerre en el Ple del passat 3 d’agost passat, 
que és el que va iniciar el procés que ha aportat a aquest acord. 
 
El Sr. Ortiz diu que està content per la creació del Consell i que ha estat un compromís 
de totes les forces polítiques a la darrera campanya. 
 
El Sr. Alcalde diu que no li sembla bé que el Sr. Xarbau vulgui que es digui que ha 
estat gràcies a una moció del grup d’ Esquerre, i tal i com ha dit el Sr. Ortiz aquesta 
iniciativa ha estat un compromís de totes les forces polítiques a la campanya electoral, 
i per això ell ha dit que era gràcies a tots. Diu que a ell el que li interessa és que les 
coses es facin i aquesta iniciativa ha estat impulsada per tots els grups. 
 
El Sr. Ciurana diu que si s’ha arribat a aquí és gràcies a tots i que ells precisament són 
els varen impulsar un Reglament Orgànic municipal i unes comissions informatives 
que no existien per tal de fer el funcionament de l’ajuntament participatiu. 
 
 
El Sr. Xarbau diu que ells es plantegen una oposició constructiva, fiscalitzant la taxa 
del govern com correspon. Diu que a la legislatura passada no es va crear el Consell i 
ara en canvi sí, per la qual cosa se n’alegra. 
 
Finalment, es sotmet a votacióila proposta d’acord que s’ha transcrit 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. 
 
3. Aprovació d’una esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els 

termes municipals de Massanes i Maçanet de la Selva, d’ 1 de febrer de 2011. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

“ En data 1 de febrer de 2011, es va signar l’acta de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals de Massanes i Maçanet de la Selva per part de les 
Comissions de delimitació nomenades pels dos municipis i per part dels representants 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Ple municipal, en sessió de data 31 de març de 2011 va acordar aprovar 
l’esmentada acta. 
 
En data 18 de febrer de 2016 s’ha signat una acta amb la finalitat d’incloure una 
esmena a l’acta que s’havia signat en data 1 de febrer de 2011, amb la finalitat 
d’esmenar una errada detectada en la descripció d’una de les fites, la qual ha estat 
signada també per les comissions de delimitació dels dos municipis i pels 
representants de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès el que disposa el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
El Ple acorda: 
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Primer.- Aprovar l’acta signada en data 18 de febrer de 2016, per la qual s’introdueix 
una esmena a l’ acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Massanes i Maçanet de la Selva, signada el dia 1 de febrer de 2011, la qual consta a 
l’expedient. 
 
Segon.- Trametre una certificació del present acord a la Direcció General 
d’Administració local de la Generalitat.” 
 
El Sr. Xarbau diu que s’abstindran ja que es tracta d’un procés que ve d’anys enrere 
quan ells encara no estaven a l’ajuntament. 
 
El Sr. Ortiz demana que s’expliqui en què consisteix la proposta. 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al Secretari sotasignant, qui explica que el mes de febrer 
del 2011 es va signar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Massanes i Maçanet i que la Generalitat ha detectat una errada en la 
descripció d’una de les fites que es descrivien en aquella acta i per aquell motiu va 
convocar una nova reunió de les comissions de delimitació el passat 18 de febrer a la 
qual es va acordar únicament esmenar l’acta anterior en el sentit de tornar a descriure 
correctament la situació de la fita 3. 
 
Seguidament, es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit més amunt, 
amb el resultat següent: 
 
- NOU vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Maqueda, la Sra. Figueras, el Sr. Ciurana, 

el Sr. Joan Josep Martínez, el Sr. Vallribera, la Sra. Reyner, el Sr. José Mª 
Martínez i el Sr. Ortiz 

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

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
4. Aprovació d’un expedient de modificació del Pressupost municipal 
 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

 
“ Fets 

1. L’Administració de l’Estat  Espanyol ha de lliurar a la Comissió Europea la planificació 
pressupostària plurianual del sector Públic.  L’art. 10 de la Directiva 2011/85/UE del 
Consell, de 8 de novembre de 2011, estableix que els pressupostos públics s’han de situar 
en una perspectiva plurianual i perseguir la consecució d’objectius a mig termini, amb les 
seves projeccions d’ingressos i despeses i les prioritats d’actuació que se’n deriven. 

2. L'art. 5 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril (BOE del 30), d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEP), determina que l’elaboració dels Pressupostos de les 
Administracions Públiques s’enquadrarà en un marc pressupostari de mig termini 
compatible amb el principi d’anualitat i de conformitat amb la normativa europea.  
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3. L’art. 15 LOEP regula l’establiment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic 
pel conjunt de les Administracions Públiques. En el primer semestre de cada any, el 
Consell de Ministres ha de fixar aquests objectius pels següents tres exercicis, previ 
informe del Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes i de la 
Comissió Nacional d’Administració Local.  L’acord adoptat pel Consell de Ministres es 
sotmet a aprovació del Congres de Diputats. 

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

5. La LOEP no expressa quin és l’òrgan competent per aprovar el marc pressupostari, per 
tant, com a competència residual, l’alcalde pot aprovar el marc que l’interventor té obligació 
de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

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

6. Abans de 31 de gener de 2016 la Intervenció municipal va trametre al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques les dades provisionals d’execució pressupostària del quart 
Trimestre de 2015. 

7. El  29 de febrer de 2015 la Intervenció municipal va preparar els estats de liquidació del 
pressupost 2015 que van ser aprovats per alcaldia d’acord amb l’article 191 del RD-
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

8. El 14 de març de 2016 l’Ajuntament  va trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques les dades del marc pressupostari a tres anys.. 

9. El programa d’inversions de l’expedient de Pressupost de 2016 està composat per: 

a. Inversió condicionada a finançament específic ... 420.000,00 € 

b. Inversió condicionada a finançament general...... 635.500,00 € 

c. Consignació a l’inici del Pressupost anual ........... 158.622,80 € 

10. La  liquidació del Pressupost de 2015 permet  executar parcialment les  inversions 
sostenibles previstes en el Pressupost de 2016 dins l’apartat  “inversió condicionada a 
finançament general”. L’import a executar és de 513.326,87 € amb algunes modificacions 
en les finalitats inicialment previstes. 

 
 
Fonaments de dret 

1. L’article 15 de la CE, reformat el 27/09/2011 (BOE 233 de la mateixa data), garanteix el 
principi d’estabilitat pressupostaria i en compliment d’aquest mandat han estat dictades les 
lleis següents: 

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera  i el 
seu reglament (LOEP), modificada per la llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre. 

-  Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control de deute comercial en el sector 
públic. 

-  Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
 
2. Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, 

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

3. Bases d’execució dels Pressupost Municipal. 



 6

4. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 

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

ACORD 
 
Primer.- Confirmar el marc pressupostari tramés per la Intervenció municipal al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques el 14 de març de 2016,  les dades del qual es 
reprodueixen en annex 1 . 
 
Segon.- Aprovar el detall de les inversions sostenibles a executar en 2016 per import de 
513.326,86 euros, finançades amb romanent de 2015, que es reprodueixen en annex 2 i que 
passen a disposar de consignació com a Modificació Pressupostària núm 1 de 2016. 
 
Tercer.- Quedar assabentats del Decret d’Alcaldia que aprova els estats de liquidació del 
Pressupost de 2015, segons documentació que figura a l’expedient, als efectes de l’article 191 
del  Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març,” 
 
 
El Sr. Xarbau pregunta amb quin criteri s’han modificat les inversions. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Interventor, qui explica que tot i que el resultat de 
la liquidació de l’exercici anterior és positiu sí que és cert que alguns ingressos han 
baixat i que cal controlar la tresoreria per criteris de prudència, i explica que a l’annex II 
de la proposta es fan constar les inversions a les que es vol donar prioritat. 
 
El Sr. Ortiz diu que hi ha una certa confusió amb el que és inversió nova i reparació 
com és el cas del dipòsit de Mas Altaba. 
 
El Sr. Alcalde diu que en el cas del dipòsit de Mas Altaba per una banda hi ha la 
reparació del dipòsit existent i per altra banda es posa un dipòsit complementari, que 
és necessari per garantir el servei, en canvi en el cas del dipòsit de MontBarbat el que 
es proposa fer és reparar la coberta.  
 
El Sr. Ortiz pregunta per la previsió de contenidors soterrats. 
 
El Sr. Alcalde diu que preveu una partida ja que els contenidors és millor que siguin 
enterrats, i poc a poc es va anant cap aquí. 
 
El Sr. Maqueda explica les actuacions necessàries que s’han fet recentment amb 
aquest tema i que estan estudiant veure el què és més necessari 
 
El Sr. Ortiz diu que en el cas de la pista de tenis de Montbarbat es tracta d’una zona 
privada. 
 
El Sr. Alcalde diu que efectivament és així i el que inicialment es va demanar una 
subvenció a la diputació i que s’ha canviat per aquest motiu. 
 
El Sr. Ortiz pregunta si es pensa fer un conveni. 
 
El Sr. Alcalde diu que sí. 
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El Sr. Xarbau pregunta per l’actuació de l’arranjament del camí del Molí i altres que ara 
no surten i abans hi eren. 
 
El Sr. Alcalde diu que hi ha actuacions com el del Pont del Dimoni, que cal fer abans 
un conveni amb l’Ajuntament de Sils ja que afecta als dos termes municipals, i 
respecte al camí del Molí caldrà veure-ho i es pretén demanar una subvenció. 
 
El Sr. Xarbau diu que forma part doncs d’un pressupost ampliable i pregunta també 
per altres actuacions com la piscina i el parquet del pavelló. 
 
La Sra. Figueras diu que en el cas de la piscina la partida es manté però que estan 
pendents de subvencions. 
 
El Sr. Interventor explica quines són les partides que estan condicionades a l’obtenció 
de finançament. 
 
La Sra. Figueras explica l’actuació de la piscina, en el sentit que és una que es vol fer 
de manera immediata perquè pugui funcionar a curt termini i el que es faria més 
endavant. 
 
El Sr. Ciurana diu que a la piscina es tracta de fer l’imprescindible perquè pugui anar 
funcionant. Respecte al pont del dimoni, diu que pròpiament es tracta del pont vell. 
 
Finalment, es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit al començament 
d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Maqueda, la Sra. Figueras, el Sr. Ciurana, 

el Sr. Joan Josep Martínez, el Sr. Vallribera, la Sra. Reyner i el Sr. José Mª 
Martínez. 

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

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
5. Donar compte de la liquidació del Pressupost de l’any 2015 
 
Es dóna lectura del decret d’alcaldia de data 29/02/2016 pel qual s’aprova la liquidació 
del Pressupost de l’any 2015, que transcrit literalment diu el següent: 
 
“ Fets  
 
Primer.- La Intervenció municipal ha emès en data d’avui informe favorable sobre la 
liquidació del Pressupost municipal de 2015 i és competència de l’alcalde la seva 
aprovació amb obligació de donar compte posteriorment al Ple municipal. De 
l’expedient tramitat es dedueixen els fets que destaquen  els paràgrafs següents. 
 
Segon.- La liquidació realitzada permet iniciar la formació del Compte General de 
2015, que haurà de ser dictaminat per la Comissió Especial de Comptes, exposat al 
públic i finalment aprovat pel Ple municipal abans del 1 d’octubre de 2016. 
 
Tercer.- Els exercicis de 2012, 2013, 2014 i 2015 s’han tancat amb un resultat 
pressupostari positiu, un estalvi net positiu, a més del romanent de tresoreria positiu. 
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Però el Romanent de tresoreria de 31/12/2015 disponible per a despeses generals, en 
aplicació del principi de prudència, queda sotmès a : 

- Qualsevol passiu contingent o risc probable que afecti la hisenda municipal, 
especialment en el context actual de crisi econòmica i financera 

- Al pagament de la totalitat de la paga extraordinària de desembre 2012 al 
personal municipal, disposada pel reial decret llei 20/2012 de 13 de juliol. 

- A una possible variació negativa de caixa equivalent al 12% del total de 
cobraments necessaris  

 
Quart.- L’Ajuntament de Maçanet de la Selva compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i la regla de despesa : 

a) Manté una situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de 
finançament,  d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals. 

b) La despesa de tipus recurrent o estructural, pròpia del funcionament ordinari 
de l’Administració municipal s’ha mantingut dins el límit legal. 

c) No existeix actualment risc d’incompliment.. 
 
Però caldrà  seguir amb la màxima prudència i gestió eficient l’execució de les 
despeses del Pressupost 2016 sense posar en perill l’equilibri pressupostari i la 
regularitat en el compliment dels terminis legals de pagament de les obligacions. 
 
Cinquè.- Cal entendre  com a superàvit pressupostari el que resulta dels ajustaments 
propis del Sistema Europeu de Comptes i destinat, en primer lloc, a mantenir els 
terminis legals de pagament de les obligacions.  Per tant, a la vista de la liquidació del 
Pressupost de 2015, no és possible destinar el superàvit a reducció d’endeutament net 
que, a 31/12/2015, es situa aproximadament en el 50% dels drets corrents liquidats. 
 

Fonaments de Dret  

 
L’article 135 de la CE, reformat el 27 de setembre de 2011 que pretén garantir el 
principi d’estabilitat pressupostària i vincula totes les Administracions Públiques per tal 
de reforçar el compromís de l’Estat Espanyol amb la Unió Europea. 
 
Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril. d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, les seves actualitzacions i normes concordants i complementàries.  
 
Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 
 
Articles 191 i ss del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei d’hisendes locals (TRHL). 
 
Articles 89 i ss del RD 500/1990 de 20 d’abril i Regles 76 i ss de l’Ordre EHA/ 
4041/2004, de 23 de novembre, Instrucció de comptabilitat, model normal. 
 
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre,  Estructura del pressupost. 
 
Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril de la Generalitat de Catalunya i normes catalanes 
posteriors, sobre procediments en matèria de tutela financera. 
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Acords plenaris d’aprovació i modificació del Pressupost 2015 i Bases d’Execució del 
Pressupost. 
 
Per tant, pel present RESOLC: 
 

1. Aprovar la liquidació del Pressupot 2015 d’acord amb la documentació que 
figura a l’expedient. 

2. Donar compte del present Decret al Ple municipal.” 
 
 
El Sr. Ortiz fa les preguntes següents respecte la liquidació: 
 
- Per l’increment de la partida de festes. 
- Com és que la partida de joventut es va duplicar, mentre que la de benestar social 

va ser just al contrari 
- Què passa amb el tema dels drets d’autor. 
- Com és que la subvenció de benestar social va quedar inferior al què s’havia 

previst 
- Com és que es va doblar l’actuació del campanar de l’església 
- Diu que no es va fer la reparació de bancs i de la piscina 
- Pregunta també perquè no es va fer la reparació de la sala polivalent de 

Residencial Park. 
 
El Sr. Ortiz acaba dient que el que es demostra que l’equip de govern té poca previsió. 
 
El Sr. Alcalde diu que respecte a benestar social cal comprar amb el que hi havia 
abans, i respecte a les subvencions en aquest tema diu que es tracta simplement 
d’una previsió. Pel què fa al campanar de l’església diu que va ser una actuació feta 
sota els criteris de monuments de la Generalitat. 
 
El Sr. Interventor explica que amb el tema dels drets d’autor hi ha una nova norma que 
obliga a l’ SGAE a presentar nova documentació i que la previsió que hi havia era la 
que es feia normalment en aquest tema. 
 
La Sra. Figueras explica el tema de les beques de transport i menjador en el sentit que 
és el municipi on més se’n donen però a través del Consell Comarcal. Respecte a la 
partida de festes diu que no cal que es preocupi ja que la partida puja aquest any el 
que va realment.  
 
El Sr. Ortiz pregunta respecte a pressupost d’ingressos, per la reducció de l’ IBI, els 
impostos indirectes i altres. 
 
El Sr. Interventor diu que l’ IBI tenia fins ara una tendència a generar altes noves però 
que a l’any 2015 aquest fet no es va donar. Respecte als vehicles tampoc s’han 
complert les previsions de noves matriculacions i l’impost de construccions no s’ha 
recuperat. En canvi, sí s’han complert les previsions amb les plusvàlues. 
 
 
Seguidament, no havent-hi més intervencions, el Sr. Alcalde dóna per finalitzat aquest 
punt de l’ordre del dia. 
 
En aquest moment, essent les 22 hores i 13 minuts, abandona la sessió el Sr. 
Interventor. 
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6. Moció del grup d’ ERC per declarar Maçanet de la Selva municipi lliure de 
circs amb animals. 

 
Es dóna lectura de la moció presentada pel grup d’ ERC, que transcrita literalment diu 
el següent: 
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El Sr. Xarbau diu que aquesta proposta és un pas que ja han donat molts municipis hi 
explica la necessitat d’actuacions com aquesta que són un gra de sorra però que 
acaba millorant les coses. 
 
El Sr. Alcalde diu que sempre ha pensat que això ja està aprovat pel Parlament, però 
votarà a favor. 
 
El Sr. Maqueda diu que caldria matitzar quins animals es prohibeixen ja que no en tots 
els casos hi ha maltractaments i cal aquesta prohibició. 
 
El sr. Ciurana diu que està d’acord amb el Sr. Maqueda, i el fet en sí que un circ porti 
un animal no té perquè ser de per sí negatiu, sino que cal veure en cada cas si es 
tracta de maltractament o no. També diu que per una banda veu que s’aproven nuclis 
zoològics i per altra es vol prohibir això. 
 
El Sr. Maqueda insisteix en què caldria matitzar quins animals són afectats per això ja 
que li sembla que en alguns casos sí que seria admisible que els circs portin animals. 
 
Seguidament, es sotmet a votació la mociío que s’ha transcrit més amunt, amb el 
resultat següent: 
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- ONZE vots a favor, del Sr. Alcalde, , la Sra. Figueras, el Sr. Joan Josep Martínez, 
el Sr. Vallribera, la Sra. Reyner, el Sr. José Mª Martínez, el Sr. Xarbau, la Sra. 
Vergés, la Sra. De Egea, el Sr. Vilella i el Sr. Ortiz. 

- DUES abstencions, del Sr. Maqueda I el Sr. Ciurana 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta de moció. 
 
7. Moció del grup d’ ERC per la creació d’una Comissió d’ Estudi de 

l’abastament domiciliari d’aigua 
 
Es dóna lectura de la moció presentada pel grup d’ ERC, que transcrita literalment diu 
el següent: 
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El Sr. Xarbau diu que tothom sap la situació del servei d’aigua i que en el poble hi ha 3 

sectors diferenciats que són, el servei del casc urbà més Mas Altaba i Montbarbat, el 

sector de Residencial Park i el sector del polígon industrial. Diu que la primera tasca 

que plantegen és que es faci una comissió que valorin quin ha de ser el sistema de 

gestió abans de que es faci un nou contracte, ja que la concessió està acabada. 

Considera que és bo fer aquesta comissió i no parlar separadament amb els diferents 

interessats, ja que així tothom es parlaria simultàniament dels temes i es podria 

debatre amb tècnics, i a més a la comissió es podria valorar altres opcions i vies 

d’actuació. 

 

El Sr. Ortiz diu que valora positivament la moció, i diu també que municipalitzar pot o 

no ser bo per la gestió i diu que cal també incloure-hi personal tècnic. 

 

El Sr. Alcalde diu que no votaran a favor i explica que tenen la responsabilitat de 

governar sens perjudici de què es parli tot el que sigui necessari amb tothom; d’altra 

banda, creu també que no és possible una pròrroga de la pròrroga. Explica també que 

el nou contracte que es preveu treure a licitació serà curt per tal de poder canviar si no 

anés bé i per tal de no lligar futurs governs. 
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El Sr. Ciurana diu que tal com s’acaba de dir el contracte que es pretén treure a 

concurs serà curt, màxim 5 anys o menys, i mentrestant es podrà crear una comissió 

per tal de què quan acabi s’hagi pogut decidir una altra fórmula o no de gestió. 

 
El Sr. Alcalde diu que a la nova plica s’introduiran millores en quan a ajuts per 

preveure els supòsits en què no es pugui pagar. 

 

El Sr. Xarbau diu que a la comissió que es demana és per estudiar, i que l’empresa 

privada busca benefici i la gestió municipal no des d’un punt de vista teòric; també ha 

vist que hi ha altres formes com pot ser el consorci públic i el que es tracta és 

d’estudiar-ho amb tots els sectors afectats. Diu també que és important incloure 

aspectes com subvencionar aigua de boca si es dona una situació com ara a 

Residencial Park. També considera que amb la gestió municipal es podrien fer 

polítiques socials. Finalment demana que si es fa un concurs hi hagi transparència. 

 

El Sr. Alcalde diu que de procediments de contractació se n’han fet molts i tots legals i 

no hi ha hagut mai cap problema. 

 

El Sr. Xarbau diu que la gestió de l’aigua no és només un tema tècnic sinó polític. 

 

El Sr. Alcalde diu que ells el que volen és gestionar bé i que quan varen entrar  a 

l’ajuntament en el 2011 hi havia un endeutament del 102% mentre que ara estem en el 

50% i està orgullós d’això. 

 
Finalment es sotmet a votació la proposta de moció que s’ha transcrit al començament 
d’aquest punt de l’ordre del dia amb el resultat següent: 
 
- CINC vots a favor, del sr. Xarbau, el Sr. Vilella, la Sra. Vergés, la Sra. De Egea i el 

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

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

 
Per tant, El Sr. Alcalde declara que l’esmentada moció no ha quedat aprovada. 
 
 
8. Moció del grup d’ ERC de suport a les entitats del tercer sector social de 

Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels Fons procedents del 0’7% d’ 
IRPF. 

 
Es dóna lectura de la moció presentada pel grup d’ ERC, que transcrita literalment diu 
el següent: 
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El Sr. Xarbau diu que hi ha un canvi de criteri important en aquest tema just en el 
context polític actual i que implica que les entitats catalanes es veuen discriminades i 
perjudicades clarament. 
 
El Sr. Ortiz diu que està d’acord amb la moció i que el PSC per això està a favor d’un 
estat federal. 
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La Sra. Figueras diu que el seu grup estan a favor ja que el Parlament s’ha manifestat 
en aquest sentit. 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta de moció més amunt transcrita, la qual 
és aprovada per unanimitat. 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada moció. 
 
9. Moció del grup d’ ERC de rebuig a l’acord entre la Unió Europea i Turquia per 

fer front a la crisi dels refugiats. 
Es dóna lectura de la moció presentada pel grup d’ ERC, que transcrita literalment diu 
el següent: 
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El Sr. Xarbau considera que Europa estan passant coses greus en el tema dels 
refugiats, quan el dret d’asil va néixer precisament a Europa després de la Guerra 
Mundial, i creu important que es faci aquesta tasca i es parli d’aquestes coses al món 
local. 
 
El Sr. Alcalde diu que el dia que han presentat aquesta moció les regidores Sres. 
Figueras i Reyner estaven preparant una moció en aquest mateix sentit i la varen 
treure per no entrar a competir absurdament amb aquesta que es va presentar. 
 
La Sra. Figueras diu que estan d’acord en ajudar als refugiats i que el govern de la 
Generalitat ja s’ha manifestat en aquest sentit. 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta de moció més amunt transcrita, la qual 
és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara 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 1 de febrer passat. 
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11. 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 està el tema de la zona blava al c/ Dolors. 
- Pregunta per una sol.licitud de xurreria per la fira de maig 
- Diu que han sortit els fons FEDER en els que hi ha projectes de medi ambient i 

turisme i proposa que s’utilitzin per fer actuacions de caire social. 
- Pregunta quan es fixarà la data per la primera reunió del Consell Escolar 
- Demana poder participar a les reunions que es facin amb els delegats 

d’ensenyament. 
- Pregunta sobre una instància queixant-se dels gossos d’un senyor d’una 

urbanització. 
- Sobre el tema de les Taser pregunta què es pensa fer si utilitzar-les o no tal com 

ha aconsellat el Síndic de Greuges. 
- Pregunta sobre un escrit del Síndic de Greuges sobre un expedient en el qual s’ha 

demanat una pròrroga per demanar informació 
- Pregunta com es gestionarà el carril bici. 
- Pregunta per un escrit de Recmadral en el que diu que s’ha posat uns filtres i 

pregunta si és cert. 
- Pregunta com està el tema de l’aigua a Maçanet Residencial Park. 
 
El Sr. Xarbau planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Pregunta pel tema dels problemes del subministrament d’aigua a Residencial Park. 
- Comenta que sembla que sempre hi ha problemes amb el Síndic de Greuges per 

no contestar. 
- Pregunta com està el tema del manteniment a Maçanet Residencial Park. 
- Pregunta per les obres del nou institut i l’oposició del departament d’ Ensenyament 

al respecte. 
- Pregunta per un escrit de l’oficina antifrau en el què demanen documents que 

semblen els mateixos que havia demanat l’ UDEF. 
 
El Sr. Alcalde explica que la zona blava del c/ Dolors la demana un particular i que 
s’estudiarà tot i que a priori no es veu necessari en aquest moment. Respecte a la 
sol.licitud d’una xurreria a la fira de pagès diu que s’està estudiant reduir els dies per 
posar xurreries. En quan al FEDER diu que difícilment un ajuntament com el nostre 
podrà accedir-hi i que per això creu que cal agrupar-se amb altres a través del Consell 
Comarcal. Pel què fa a les instàncies d’un senyor sobre sorolls de gossos a Mas 
Altaba diu que en presenta dues cada dia i que està enfadat pel soroll dels gossos a la 
urbanització. En quan al tema de les Taser, diu que es varen demanar per part dels 
vigilants i que encara no s’han comprat. Respecte al Síndic de Greuges diu que tothom 
té dret a anar-hi i que contestar no sempre és senzill ja que de vegades la petició no 
és precisa o bé es tracta de temes d’una certa complexitat. En quan al carril bici diu 
que hi ha un projecte de la Diputació i cal acabar de definir-lo tot i que serà també per 
senderisme. En quan al tema de Recmadral i l’escrit que ha presentat dient que ha 
posat uns filtres diu que el dimecres els tècnics de l’ajuntament aniran a mirar si ha fet 
alguna millora. 
 
La Sra. Figueras explica que la primera reunió del Consell Escolar es farà així que es 
pugui. Sobre la visita dels delegats d’ensenyament diu que varen venir a veure els 
centres educatius però que no s’han reunit amb ells, i que aquests el que volien era 
veure els espais in situ i les necessitats que hi ha. 
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El Sr. Ciurana diu que les sol.licituds de xurreria per la fira de pagès creu que cal que 
s’adeqüin a les condicions i característiques de la fira. 
 
El Sr. Alcalde diu que el Síndic de Greuges ha manifestat que vindrà a fer una visita ja 
que ho han organitzat per tots els pobles. 
 
El Sr. Ciurana diu que el manteniment de Residencial Park ara compta amb un pla 
d’ocupació amb dues persones i n’hi ha un altre amb dues persones més, i que a més 
s’està treballant amb una subvenció per dotar-ho de contingut. 
 
El Sr. Xarbau pregunta al Sr. Ciurana quines són les condicions i les característiques 
de les parades a la fira de pagès. Respecte a l’expedient del síndic de Greuges 
pregunta de què es tracta. 
 
El Sr. Alcalde contesta que ara de memòria no sap de quin expedient està parlant 
exactament però que tampoc explicaria en públic casos particulars. 
 
El Sr. Xarbau diu que podria dir de quin àmbit es tracta sense dir noms. 
 
El Sr. Alcalde diu que el Síndic requereix una reunió quan no s’ha contestat però que 
no cal quan s’envia la documentació, i que això és el procediment normal. 
 
El Sr. Xarbau diu que estant contents amb la creació del consell Escolar municipal i diu 
també que les propostes han de ser de tothom. 
 
La Sra. Figueras diu que l’ajuntament va comunicar a Ensenyament que l’ajuntament 
tenia un solar per l’Institut nou i que els varen dir que probablement al fer un nou 
institut a Maçanet no era previst a mig termini. Diu també que creu que l’ajuntament 
actual i tots els que vinguin lluitaran perquè es faci al més aviat possible. 
 
El Sr. Alcalde explica respecte al tema del servei d’aigua de Residencial Park que 
totes les analítiques estan penjades a la web de l’ajuntament, i que divendres passat l’ 
Agència de Salut ha enviat les seves analítiques, que no són bones i que requereix al 
gestor que informi als usuaris, i que aquest tema podria ser motiu d’un ple 
extraordinari. 
 
El Sr. Ciurana diu que les característiques i condicions que han de reunir les xurreries 
per la fira de Pagès són les mateixes que els altres, que les parades siguin de fusta i 
els vehicles adequats, i diu també que si es va fer una inversió per mantenir una 
estètica és lògic que les parades compleixin això. 
 
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 


