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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  421/2017 
Caràcter : ordinària 
Data :  4 de desembre de 2017 
Horari:  De les 21 a les 22.40 h 
Lloc :  sala de sessions de la casa consistorial 
 
Hi assisteixen :  
Josep M. Ciurana Planas, Alcalde President 
Antoni Guinó Bou 
Carles Vallribera Martí 
Natàlia Figueras Pagès 
Maria A. Mengíbar Carrascosa 
José Maria Martínez Regaño 
Marta de Egea i Hinojosa 
Joan Josep Martínez González 
Raquel Reyner Barraca 
Xavier Xarbau i Adrobau 
David Lop Carmona 
Adrian Ortiz Jurado 
Narcís Vilella i Munjé 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Interventor: Francisco Lucio Pérez 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’ acta de la sessió ordinària de data 13 d’octubre i de les actes de les 

sessions extraordinàries de dates 26 d’octubre i 24 de novembre 
2. Acceptar la subvenció de la Diputació de Girona atorgada a l’ajuntament per a 

despeses de funcionament de la llar d’infants municipal pel curs 2016-2017. 
3. Aprovació inicial d’una modificació puntual del Pla General per ampliació dels 

sistema d’equipaments comunitaris al sector adjacent a la nova escola i sol.licitud 
d’inici del procediment d’avaluació ambiental d’aquesta modificació. 

4. Autoritzar l’execució del projecte europeu MEDIS (Mediterranean Inclusive 
Schools, Erasmus+ programme), durant el període 15/01/2018 a 14/01/2021. 

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

6. 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 13 d’octubre i de les actes 

de les sessions extraordinàries de dates 26 d’octubre i 24 de novembre. 
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Es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior de data 13 
d’octubre i les actes de les sessions extraordinàries de dates 26 d’octubre i 24 de 
novembre, totes les quals són aprovades per unanimitat dels presents. 

 

Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovades les esmentades actes. 

 
2. Acceptar la subvenció de la Diputació de Girona atorgada a l’ajuntament per 

a despeses de funcionament de la llar d’infants municipal pel curs 2016-2017. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vist que la Junta de Govern Local de la Diputació de Girona, en sessió de data 14 de 
novembre de 2017, ha concedit a l’ajuntament de Maçanet de la Selva una subvenció 
per a despeses de funcionament de llars d’infants de titularitat municipal curs 2016-
2017, per import de 42000 € (expedient núm. 7779/2017) 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de girona per a despeses de 
funcionament de la llar d’infants municipal pel curs 2016-2017. 
 
Segon.- Comunicar l’acceptació de la subvenció a la Diputació de Girona “ 
 
 
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. Aprovació inicial d’una modificació puntual del Pla General per ampliació 

dels sistema d’equipaments comunitaris al sector adjacent a la nova escola i 
sol.licitud d’inici del procediment d’avaluació ambiental d’aquesta 
modificació. 

 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat s’ha posat de manifest a 
l’ajuntament, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm.948 de data 24/03/2017,  la 
necessitat de disposar d’un solar al costat dels terrenys de la nova escola, per tal de 
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poder-hi emplaçar una ampliació de l’edifici existent, el pati i la pista esportiva de 
secundària i desplaçar l’accés dels serveis d’emergència.  
 
Atès que els terrenys que sol.liciten estan classificats actualment com a sòl no 
urbanitzable cal procedir a una modificació del planejament vigent per tal de 
classificar-los com a zona d’equipaments públics, i per aquest motiu es va encarregar 
la redacció del document tècnic necessari per aquesta finalitat juntament amb el 
document ambiental estratègic que requereix la normativa vigent al canviar la 
classificació de sòl no urbanitzable a sòl urbà. 
 
S’ha rebut a l’ajuntament el projecte de modificació del Pla General d’Ordenació 
Urbana per ampliació del sistema d’equipaments comunitaris al sector adjacent a la 
nova escola, redactat per l’arquitecte Sr. Carles Bosch i Genover i el document 
ambiental estratègic corresponent redactat per la consultoria Enginyeria Estudis i 
Gestió Ambiental SL (EGAM). 
 
Atès el que preveuen els articles 85 i següents del Decret legislatiu 1/2010, pel que 
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya i el que preveuen els articles 
29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana per ampliació del sistema d’equipaments comunitaris al sector 
adjacent a la nova escola, redactat per l’arquitecte Sr. Carles Bosch Genover,  
juntament amb el document ambiental estratègic redactat per la consultoria Enginyeria 
Estudis i Gestió Ambiental SL (EGAM). 
 
Segon.- Sotmetre els documents tècnics aprovats al tràmit d’informació pública 
establert a la normativa vigent, i sol.licitar els informes dels organismes afectats per 
raó de llurs competències sectorials. 
 
Tercer.- Sol.licitar l’inici del procediment d’avaluació ambiental estratègica dels plans 
urbanístics i les seves modificacions.” 
 
 
El Sr. Alcalde explica el projecte de modificació que té per finalitat preveure com 
equipaments uns terrenys adjacents a la nova escola per tal d’ampliar les instal.lacions 
d’aquesta a requeriment del Departament d’ Ensenyament. 
 
El Sr. Guinó explica les gestions que s’han fet amb els propietaris per adquirir els 
terrenys necessaris i que aquests seran cedits posteriorment al Departament 
d’Ensenyament amb la part necessària per a l’ampliació de les instal.lacions escolars, 
preveient-se que encara quedarà una part per a altres equipaments. 
 
El Sr. Xarbau pregunta si el preu són uns 22.000 €. 
 
El Sr. Guinó contesta que sí. 
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El Sr. Ortiz pregunta quin calendari hi ha per ampliar l’escola. 
 
La Sra. Figueras contesta que encara no hi ha calendari atesa la situació política i 
espera que després del 21 de desembre s’activi el tema. 
 
Finalment 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. Autoritzar l’execució del projecte europeu MEDIS (Mediterranean Inclusive 

Schools, Erasmus+ programme), durant el període 15/01/2018 a 14/01/2021. 
 
Es dóna compte de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Per part de la regidoria d’ensenyament es proposa executar el projecte europeu 
MEDIS (Mediterranean Inclusive Schools, Erasmus+ programme). 
 
Vist l’informe de la tècnica de l’escola d’adults que transcrit literalment diu el següent: 
 
“Inici: 15/01/2018             
Finalització: 14/01/2021 
 
Actualment,  els  sistemes  educatius  de  la  Unió  Europea  s’enfronten  a  un  desafiament 
important. Un desafiament que, malgrat ser nou, s’ha intensificat i estès en els últims anys: la 
presència a  les escoles d’un gran nombre de nens d’origen  immigrant que es  troben en una 
situació social i econòmica molt dèbil. 
 
Dins les aules i les escoles és necessari acomodar a una major diversitat de llengües maternes, 
perspectives  culturals  i  èxits  educatius.  Es  requereixen    noves  habilitats  d’ensenyament 
adaptades a  les diverses  tipologies d’alumnat, noves metodologies  inclusives  i, alhora,  s’han 
desenvolupar noves formes per teixir ponts amb les famílies i les comunitats. 
 
És per això que l’objectiu principal del projecte MEDIS és enfortir i consolidar la cohesió social, 
l’educació  intercultural  i  l’idioma  local en un marc multilingüístic d’immigrants arribats a  les 
escoles de primària  i  secundària. Per  aconseguir  aquest objectiu,  s’han marcat els  següents 
objectius específics: 

 Adaptar el pla  LIC a entorns específics  sobre  la base de  les necessitats  i  l’estudi del 
context  i complementar‐lo amb altres  iniciatives  reixides per millorar  la configuració 
educativa. 

 Augmentar  les  habilitats  professionals  de  l’escola  a  través  dels  entrenaments  de 
capacitació sobre metodologies inclusives i enfocaments pedagògics. 
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 Millorar  la  inclusió social en, com a mínim, 90 escoles a Espanya, Gràcia,  Itàlia, Xipre, 
Bulgària i Portugal mitjançant la implementació i validació del programa MEDIS. 

 Influenciar  en  les  polítiques  establint  contactes,  signant  acords  i  elaborant  les 
recomanacions polítiques pels responsables de la presa de decisió a tots els nivells. 

 Sensibilitzar sobre el problema de la inclusió social dels nens immigrants a les escoles i 
promoure la diversitat cultural i la tolerància en els entorns escolars. 

 
Com a resultat, per finalitzar el projecte, 90 escoles de tots els països mediterranis (partners) 
presents  en  aquest  projecte  implementaran  en  la  seva  estructura  el  programa  inclusiu  que 
facilita la integració dels nens procedents de diferents cultures i llengües. 
 
Els partners d’aquest projecte són els següents: 
 

Nom  País 

WORD UNIVERSITY SERVICE OF THE MEDITERRANEAN (WUSMED)  Spain  

Ajuntament de Maçanet de la Selva  Spain  

Secció d'Institut de Maçanet de la Selva  Spain  

HOPE FOR CHILDREN CRC POLICY CENTER  Cyprus  

Centre for the Advancement of Research and Development in 
Educational Technology  Cyprus  

KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU  Greece  

SDRUDZENIE ZNAM I MOGA  Bulgaria  

REGIONAL DEPARTMENT OF EDUCATION SOFIA‐CITY  Bulgaria  

CESIE  Italy  

Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino Lda  Portugal  

 
Pla de treball 
 

WP1 

 ANÀLISI INICIAL: Cap a una base d’evidències: avaluació de les necessitats‐ 
Contexts, desafiaments i propostes (Lideratge: Ajuntament de Maçanet i 
Institut) 

WP2  FORMACIÓ: Construcció del disseny 

WP3  PILOTATGE: Pilotatge, desenvolupament i avaluació 

WP4  DIVULGACIÓ 

WP5  Comunicació i disseminació 

WP6  Avaluació i garantia de qualitat  

WP7  Explotació i sostenibilitat 

WP8  Gestió del projecte i coordinació 

 
Tots els partners participen a  tots els workpapers  tot  i que  sempre n’hi ha un d’ells que el 
lidera. 
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WUSMED 
 
World University of the Mediterranean (WUSMED) va ser fundada com a associació a Girona 
l’any  2010  amb  l’objectiu  de  promoure  l’educació  superior,  especialment,  a  la  zona  del 
mediterrani. 
 
WUSMED  duu  a  terme  una  gran  part  dels  projectes  a  la  zona  del mediterrani  però  també 
col∙labora  amb molts  altres  països  del  centre,  est,  sud,  i  sud‐est  d’Europa. WUSMED  està 
oberta a establir col∙laboracions amb institucions educatives amb qualsevol país del món. 
 
WUSMED augmenta, millora i fomenta la cooperació acadèmica i les relacions internacionals a 
través de les seves activitats de: 

 Desenvolupament de projectes innovadors 

 Gestió professional de projectes 

 Promoció de la transferència tecnològica i dels coneixements 

 Activitats per fomentar les xarxes socials 

 Serveis de consulta que engloben diversos àmbits de coneixement 
 
Aquesta  entitat  té  una  àmplia  experiència  en  la  participació  de  projectes  europeus  i, 
actualment, està participant en els següents: 
 
‐ MUININ (2018‐2019) 
‐ HINGE (2018) 
‐ METHODS (2018) 
‐ TEACH ME (2018) 
‐ CDICAE (2018‐2019) 
 
Aquesta  entitat  és  la  que  va  presentar  el  projecte  davant  la Unió  Europea.  Es  tracta  d’una 
entitat sense ànim de  lucre  i pel  fet d’haver aconseguit un projecte superior a 75.000€, se’ls 
requereix un  aval bancari  al qual  és  impossible  fer‐hi  front.  És per  això que  es dirigeixen  a 
l’Ajuntament  de Maçanet  com  a membre  participant  d’aquest  projecte  per  tal  que,  com  a 
entitat pública, pugui capitanejar / coordinar el projecte. En aquest sentit i, havent parlat amb 
l’interventor, es sol∙licita al ple autoritzar l’inici de l’acceptació del projecte. 
 
Què representa per l’Ajuntament de Maçanet el fet de coordinar el projecte MEDIS? 
 
En  termes  formals  l’Ajuntament  rebrà  els diners de  la UE  i haurà de distribuir‐los entre els 
diversos partners segons el que s’estableix a l’atorgament de diners per part de la UE: 
 

Cash Flow      18‐gen 2018 01‐set 2019  01‐març 2020

  

  

EU Grant 
Prefinance 60% 

from EU (jan.2018) 
Garantie Found 

(10%) 
1st transfer 

(50%) 
2nd justification 

(20%) 

Final payment 
(20%+10% ‐

Garantie Found‐) 

WUSMED    63.624,00           38.174,40      38174,40 12724,80  12724,80
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Aj. Maçanet    43.076,00           25.845,60      25845,60 8615,20  8615,20

Institut de Maçanet    41.312,00           24.787,20         4.131,20   20656,00 8262,40  12393,60

Hope for children CRC    49.312,00           29.587,20         4.931,20   24656,00 9862,40  14793,60

Center for the 
Advancement of Research 

  40.980,00           24.588,00         4.098,00  
20490,00 8196,00  12294,00

Kentro Merimnas 
Oikogeneias 

  51.112,00           30.667,20         5.111,20  
25556,00 10222,40  15333,60

Sdrudzenie Znam i Moga    32.632,00           19.579,20         3.263,20   16316,00 6526,40  9789,60

Regional Department of 
Education 

  27.072,00           16.243,20         2.707,20  
13536,00 5414,40  8121,60

CESIE    53.168,80           31.901,28         5.316,88   26584,40 10633,76  15950,64

Sociedade Promotora de 
Estaelecimento 

  48.068,00           28.840,80         4.806,80  
24034,00 9613,60  14420,40

TOTAL  450.356,80            270.214,08         34.365,68        235.848,40                 90.071,36       124.437,04  

 
L’Ajuntament de Maçanet seria el contractor, és a dir, l’estament que s’encarrega de signar el 
grant agreeement. La gestió  i coordinació  (applicant) continuaria portant‐ho WUSMED  i, per 
tant, ells ens dirien en quin moment  i quina seria  la quantia que s’hauria de fer efectiva. Així 
mateix, des de la Unió Europea es determina un auditor per cada projecte que estarà pendent 
de  cadascuna  de  les  actuacions  que  duguem  a  terme.  Aquestes  tasques  les  hauria  de 
desenvolupar la WUSMED i l’Ajuntament de Maçanet hauria de fer un conveni de col∙laboració 
amb aquesta entitat on constessin totes les tasques que ha de dur a terme cada part. 
 
D’altra banda, tenint en compte que el projecte està adreçat exclusivament a nivell educatiu, 
des de  l’Ajuntament es planteja  la necessitat de dur a terme, al mateix moment, un projecte 
de municipi amb l’objectiu de poder fer una anàlisi de la situació social existent en el municipi 
atès  que,  en  la  majoria  d’ocasions,  la  realitat  no  queda  constatada  amb  les  dades  dels 
organismes oficials. La situació de complexitat és tan gran que les dades de serveis socials, de 
padró i de l’IDESCAT no reflecteixen en cap cas la situació a la qual ha de fer front el municipi.  
 
Interès del projecte per Maçanet  
La diagnosi duta a terme per part de l’institut i l’Ajuntament mostra la situació de complexitat 
social  existent  al municipi.  Per  tal  de  fer  aquesta  diagnosi  s’han  tingut  en  compte  diversos 
instruments (enquestes, qüestionaris, dades policials, incidents del municipi, ...) que permeten 
fer un reflex real de la situació actual. 
 
En  termes  generals,  es  dibuixa  una  situació  complexa  en  el municipi.  S’observa  un  elevat 
nombre de  jovent en  captivitat domiciliària, entenent aquest  concepte  com a persones que 
per manca de transport públic i de mitjans propis per utilitzar queden “postrats” als domicilis 
sense cap  mitjà que els permeti arrelar‐se al municipi i construir una xarxa. D’altra banda, es 
visualitza també una altra part del jovent que està descontrolat a la via pública. Aquests, tenint 
en  compte  que  la  situació  familiar  no  ajuda,  es  troben  a  la  via  pública  desenvolupant  una 
“carrera delictiva” que, en molts d’ells, s’acabarà consolidant en l’edat adulta. L’ociositat és el 
primer pas cap a un món delictiu del qual només es sortirà si els inputs que reben aquest joves 
es positivitzen. La pèrdua del control  informal per part d’aquest adolescents és un dels altres 
indicadors a tenir en compte. La societat ha perdut la visió de consciència informal. La pèrdua 
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de  pudor  de  consum  de  substàncies  a  la  via  pública  n’és  un  exemple.  S’han  normalitzat 
situacions que fins aleshores eren reprovades pels conciutadans. Així mateix, una de les altres 
problemàtiques  és  la  normalització  de  la  visualització  de  la  pobresa  en  el municipi  (fraus 
elèctrics, ocupacions irregulars, situacions de vulnerabilitat extremes...). 
 
Els  resultats d’una enquesta elaborada pel professorat  tutor de  l’institut  indiquen que, d’un 
total de 262  alumnes  repartits entre primer  i quart d’ESO, un 43,1%  té un perfil  clarament 
marcat  per  la  seva  situació  familiar  i  el  seu  context  socioeconòmic.  En  aquest  grup  es  pot 
trobar una majoria d’alumnes  (61,4%) que es mostren passius,  conflictius o  absentistes per 
causa  directe  de  la  situació  social  en  què  es  troben  immersos.    De  fet,  56  alumnes  han 
sol∙licitat  atenció  psicològica  i  derivació  a  l’orientadora  del  centre  per motius  d’angoixa  i 
ansietat  provocada  per  conflictes  familiars.  Com  a  dada  significativa,  els  serveis  bàsics 
d’atenció social del municipi van comptabilitzar 38 casos de menors en seguiment per  l’EAIA, 
col∙locant Maçanet en segon lloc de la comarca pel que fa al nombre de casos atesos pel SIFE 
(per darrera de Blanes i per davant de Lloret de Mar). L’Ajuntament de Maçanet té registrades, 
per empadronament, més d’un centenar de cases ocupades  i manifesta que això només és  la 
punta d’un  gran  iceberg,  ja que només  s’empadronen  les  famílies que necessiten  accedir  a 
l’escolarització obligatòria dels seus fills o a l’assistència a la salut. 
 
De l’enquesta interna també es desprèn que la relació família‐institut de més de la meitat dels 
alumnes  recau  exclusivament  en  la  figura  materna,  i  un  28,5%  de  les  mares  es  troba 
“desbordada” per  la  seva  situació  familiar. Això queda molt  reflectit  també quan  s’avalua el 
seguiment dels pares‐tutors  legals de les obligacions escolars fora de  la supervisió del centre, 
vist  que  només  un  31,8%  de  l’alumnat  presenta  els  dossiers  d’estiu  necessaris  per  a  la 
recuperació de matèries pendents de setembre. 
 
Seguint en aquesta  línia  i tenint en compte  la situació econòmica de  les famílies, actualment 
l’ajuntament té una morositat acumulada del 41,7€ dels  impostos emesos des de  l’any 2011. 
Globalment, a nivell de municipi, els  indicadors de conflictivitat social facilitats per  la Guàrdia 
Municipal  de Maçanet  destaquen  que,  l’any  2016,  hi  va  haver  un  total  de  300  incidències 
directament  relacionades  amb  paraules  clau  com  conflicte,  baralla,  molèsties,  consum  o 
violència. 
 
Desenvolupar la tasca pedagògica en un entorn tan disseminat, tan poc cohesionat, on la xarxa 
educativa  i  social  tot  just es  comença a  teixir, és molt difícil. Per als docents  representa un 
repte i un gran esforç lluitar contra els mals hàbits, les males praxis, la falta de referents, etc. 
d’una gran part dels alumnes i de les seves famílies. Pels ciutadans del municipi també esdevé 
un repte haver de conviure amb situacions que marquen clarament la convivència diària i que 
generen situacions conflictives. Des de  l’Ajuntament  i  l’institut s’intenta dur a  terme accions 
formatives,  activitats  lúdiques,  tallers  i  suports  que  transmetin  principis  i  valors  a  aquests 
alumnes. Aquesta feina tan important requereix de temps, dedicació i formació. 
 
Però tot això no surt en cap estadística, no queda reflectit en cap indicador. Són fets inherents 
per l’entorn en el qual es troba situat el municipi. 
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És per tot això i, tenint en compte que Maçanet ha desenvolupat en els darrers temps un Pla 
Educatiu  d’Entorn  (PEE)  que  pretén  aconseguir  l’èxit  educatiu  de  tot  l’alumnat  així  com  el 
compromís de  les  famílies en el procés educatiu dels  seus  fills  i  filles, es va considerar molt 
beneficiós el fet de participar en un projecte europeu que volia analitzar  l’inclusió social  i els 
plans formatius  i d’acció que es duien a terme en els països que hi participessin. L’intercanvi 
d’experiències  en  contextos  similars  permet  ampliar  el  camp  de  visió  i  poder  implementar 
noves actuacions dirigides a millorar  la convivència en el municipi. De  la mateixa manera, és 
important ressaltar que a través de la pedagogia es poden assolir molts èxits en aquest camp.” 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Autoritzar l’execució del projecte europeu MEDIS (Mediterranean Inclusive Schools, 
Erasmus+ programme), durant el període 15/01/2018 a 14/01/2021, finançat 
íntegrament per la Unió Europea i mitjançant la gestió integral a càrrec de WUSMED 
(World University Service of Mediterranean), amb un pressupost total de 562.946,00 
euros. El projecte de pressupost municipal 2018 hauria d’incorporar la despesa 
plurianual necessària, amb una despesa de 270.214,08 euros per a l’anualitat 2018. 
 
 
El Sr. Alcalde explica què és el projecte i que Wusmed que és qui en principi va 
promoure l’acció se li ha requerit un aval per part de la Comissió Europea que no té 
possibilitat d’aportar i es demana a l’ajuntament que lideri el projecte. 
 
El Sr. Interventor explica que el projecte es va presentar per part de Wusmed i que ara 
es proposa a l’ajuntament que faci de protagonista principal i que posteriorment aprovi 
el contracte amb la Unió Europea amb un proper Ple. 
 
El Sr. Xarbau diu que veu el projecte interessant però cal tenir en compte les 
implicacions i gestió que comporta, atès que tot ha de ser molt clar i justificat. 
 
El Sr. Ortiz diu que no té res a dir del projecte però que cal més informació per tal de 
que es pugui valorar el tema. 
 
La Sra. Figueras explica en què consisteix el projecte. 
 
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. 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’Alcalde des de l’última sessió 
ordinària del Ple. 
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6. Control de l’acció de govern i precs i preguntes 
 
El Sr. Xarbau planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
‐ Pregunta sobre un abocament de runa del qual ja anteriorment va demanar 

informació. 
‐ Pregunta sobre un escrit de queixa que ha vist que s’ha presentat referent a la neteja 

dels carrers i demana que s’informi de què es tracta. 
‐ Pregunta què ha passat amb la plaça de tècnica que es va acomiadar a l’estiu, què 

va passar i que es pensa fer amb la plaça. 
‐ Diu que varen demanar un Ple monogràfic sobre el tema de l’aigua que es va anul.lar 

de mutu acord amb l’ alcalde i diu que els punts que s’havien de debatre estan igual, i 
pregunta què es pensa fer i si s’ha previst un equip de xoc per a la gestió de l’aigua a 
Residencial Park. 

‐ Pregunta què es pensa fer amb la subvenció que té concedida l’ Agència Catalana 
de l’Aigua a l’ajuntament per tal de fer una canonada per portar el subministrament 
del servei general d’aigua del poble fins a la urbanització de Residencial Park, ja que 
hi ha un termini per fer-ho.  

‐ Diu que segons va informar l’ ACA a principis d’estiu el deute que tenen els gestors 
del servei en concepte del cànon de l’ aigua no ingressat a aquest organisme podria 
ser reclamat a l’ajuntament si a 31 de desembre no s’ha procedit a una intervenció, 
recepció o per part de l’ajuntament no s’ha fet càrrec d’alguna altra manera del 
servei, i que segons s’ha comunicat a l’ajuntament ja anteriorment aquest deute 
pujava a mitjans d’aquest any a més d’ 1.800.000 €, i pregunta què es pensa fer. 
 

 
El Sr. Ortiz planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
‐ Pregunta com està el tema del servei de subministrament de l’aigua de Residencial 

Park. Diu que fa aproximadament un any i mig es va prendre un acord requerint que 
s’acredités la qualitat de l’aigua i dient que s’iniciaria un procediment d’intervenció en 
cas de què no fos correcte; d’altra banda, l’ Agència Catalana de l’Aigua va 
comunicar per escrit a primers de juliol d’aquest any que amb la nova normativa que 
havia sortit el deute que té pendent amb aquest ens el gestor del servei no es 
reclamaria a l’ajuntament si l’ajuntament es feia càrrec del servei abans del 31 de 
desembre, i això es va manifestar també als regidors de l’ajuntament que varen estar 
a una reunió a l’ Agència Catalana de l’ Aigua el mes passat.  

 
La Sra. Mengibar explica que estan projectant fer una campanya de reciclatge per tal 
d’evitar els abocaments incontrolats i dona detalls sobre aquest tema. 
 
El Sr. Alcalde sobre el tema de la queixa referent a la neteja de carrers explica que es 
refereix a les fulles dels arbres i diu que en aquesta època és normal que hi hagi fulles 
als carrers perquè cada dia en cauen i que ha parlat amb l’interessat. 
 
El Sr. Guinó diu que no creu que aquest tema tingui més importància. 
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El Sr. Alcalde explica en quan al tema de la tècnica del PIL que es va acomiadar, que es 
va detectar que feia cursos en horari de treball i que hi havia factures d’aquests cursos, i 
que consultat el tema amb un advocat laboral es va recopilar informació i es va decidir 
acomiadar-la; d’altra banda, també sembla que pot haver-hi dubtes en quan a alguns 
cursos que en teoria es varen realitzar i a la pràctica no és clar i a la vista de la 
informació es denunciaria si cal. 
 
El Sr. José M. Martínez diu que quan es va detectar la situació es va demanar informació 
sobre el tema i es va actuar en conseqüència. 
 
El Sr. Alcalde, sobre el tema del servei d’aigua de Residencial Park, explica que es va 
seleccionar un nou advocat després de consultar varis professionals, i que a finals de 
setembre o primers d’octubre es va fer una primera reunió amb l’ Agència Catalana de 
l’Aigua. En quan al deute que té el gestor actual del servei, que és Rec Madral, amb l’ 
Agència Catalana de l’ Aigua, que puja més d’1.800.000 €, és va rebre a l’ajuntament un 
escrit al juliol, en el que se’ns va recordar que es podria reclamar el deute a l’ajuntament 
si no s’ha fet càrrec del servei abans del 31.12.2017, en virtut d’una modificació legal 
aprovada al març. Explica que la situació és que Rec Madral està prestant un servei 
malament ja que l’aigua sovint no ha sortit amb la qualitat deguda, i que l’estiu del 2016 
es va fer un acord iniciant un procés d’intervenció que després no es va continuar.  
Explica també quins són els motius per haver canviat l’advocat que fins ara havia 
assessorat en aquest tema. Pel què fa al tema de la subvenció que l’ ACA va concedir a 
l’Ajuntament per fer una canonada que connectés el servei de la resta del municipi amb 
la de Residencial Park, explica que les ajudes de l’ ACA només es concedeixen per la 
xarxa de Residencial Park i que l’ajuntament ara es proposa sol.licitar canviar la 
destinació de la subvenció ja concedida per tal de destinar-la a la construcció d’una 
planta de tractament. En quan a la intervenció del servei diu que l’advocada que s’ha fet 
càrrec del tema té gairebé preparada una proposta i que aquesta es portarà al Ple. 
Finalment, explica que a part de la xarxa interior de la urbanització hi ha elements que 
són fora, com són un dipòsit, pous i canonades de subministrament en alta, i que s’està 
fent també una valoració dels elements del servei.  
 
El Sr. Xarbau diu que és clar que es tracta d’un tema complex, i diu també que la 
modificació legal que es va publicar el març passat i que va portar a l’ Agència Catalana 
de l’ Aigua a recordar a l’ajuntament a primers de juliol que el deute que té Rec Madral 
amb ella es podria reclamar a l’ Ajuntament si aquest abans del 31 de desembre 
d’aquest any no s’ha intervingut, recepcionat o fet càrrec del servei fa que sigui necessari 
actuar. I en aquest tema vol recordar que des de l’estiu passat han estat reclamant que 
el tema es resolgués i per això varen demanar un Ple extraordinari a primers de 
setembre. Pregunta també si es pensa renunciar a la subvenció que té concedida l’ 
Agència Catalana de l’ Aigua a l’ Ajuntament per la instal.lacions d’una canonada que 
faci arribar el servei d’aigua general del poble fins a Residencial Park. Sobre el tema de 
la intervenció del servei diu que hi donarien suport però no a la gestió posterior que es 
faci ja que ningú a explicat com es pensa fer aquesta ni se’ls hi ha explicat les opcions.  
 
El Sr. Xarbau, sobre el tema del PIL, pregunta com és que es tracta d’un tema de dues 
regidories. 
 
La Sra. Figueras explica que és normal compartir tasques de dues regidories. 
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El Sr. Alcalde, referent al tema de la subvenció que l’ Agència Catalana de l’ Aigua té 
concedida a l’Ajuntament per una canonada que connecti el servei de la resta del poble 
amb el Residencial Park, diu que es demanarà el canvi de destinació d’aquesta 
subvenció per tal de destinar-la a la construcció d’una planta de tractament de l’aigua. 
(ETAP). 
 
El Sr. Ortiz pregunta si hi haurà temps per tal de poder executar aquesta nova obra de 
construcció d’una ETAP dintre del termini establert per justificar la subvenció. 
 
El Sr. Alcalde contesta que sí ja que l’obra de construcció d’una ETAP és curta. 
 
El Sr. Ortiz insisteix en preguntar si hi ha temps de fer tot el procés administratiu previ, és 
a dir aprovació del projecte i expropiació dels terrenys necessaris, per fer aquesta obra 
dintre del termini. 
 
El Sr. Alcalde diu que creu que sí. 
 
El Sr. Xarbau insisteix en la mateixa pregunta que ha fet el Sr. Ortiz i pregunta al 
Secretari municipal si hi ha temps. 
 
El Secretari sotasignant contesta que si cal fer un procés d’expropiació per a l’adquisició 
dels terrenys necessaris creu que no hi ha temps per fer l’obra dintre del termini. 
 
El Sr. Alcalde diu que al tractar-se d’un tema d’urgència sí que s’ hi serà a temps i que 
l’advocada hi està treballant. 
 
El Sr. Guinó diu que no és comprensible que Rec Madral hagi acumulat un deute tant alt 
amb l’ Agència Catalana de l’ Aigua i que caldria que aquests ho expliquessin.  
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent l’hora 
indicada a l' encapçalament, de la qual s’estén la present acta, del que jo el Secretari 
certifico. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde       El Secretari,  
 
 
 
 
 
 
Josep M. Ciurana Planas 
 


