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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  417/2017 
Caràcter : ordinaria 
Data :  7 d’agost de 2017 
Horari: De les 21:04 h a les 24:00 h  
Lloc :  sala de sessions de la casa consistorial 
 
Hi assisteixen :  
Josep Maria 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 
 
Regidors que han excusat la seva assistència: 
Narcís Vilella i Munjé 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia:  
 
1. Aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària de data 5 de juny de 2017 i de les 

sessions extraordinàries de dates 19 de juny i 24 de juliol de 2017. 
2. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de juny de 2017, en el 

que es designen les festes locals per l’any 2018. 
3. Aprovació del Compte General de l’ any 2016 
4. Aprovar modificacions en el Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM) 
5. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de juliol de 2017, en la 

que s’accepta la proposta de resolució provisional de subvenció de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.  

6. Aprovació mapa de capacitat acústica . 
7. Aprovació provisional de la modificació de les normes reguladores dels paràmetres 

d’ús i edificació del sòl del Pla Parcial del Sud-r1, subsector A. 
8. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de maig de 2017, en la 

que s’aprova l’ informe de seguiment del PAES. 
9. Aprovar l’ inici dels tràmits per la creació de la policia local i la sol.licitud 

d’autorització a la Generalitat per aquesta finalitat. 
10. Mocions presentades pel grup ERC 
11. Mocions presentades pel grup PSC 
12. Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última sessió 

ordinària del Ple. 
13. Control de l’acció de govern i precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- Aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària de data 5 de juny de 2017 i de 
les sessions extraordinàries de dates 19 de juny i 24 de juliol de 2017. 
 
El Sr. Xarbau diu que l’acta de l’última sessió ordinària, celebrada el dia 5 de juny de 
2017, no recull correctament la seva intervenció i proposa que la seva aprovació es 
posposi per a la propera sessió per tal de què es repassi aquesta acta i s’hi puguin 
incloure les seves intervencions de manera més complerta, ja que no s’hi senten 
reflectits tenint en compte el que varen dir. 
 
El Sr. Alcalde demana al Secretari la seva opinió. 
 
El Secretari sotasignant explica que l’acta del Ple no és un diari de sessions, sinó un 
acta en el que s’hi recullen els acords adoptats i un resum de les intervencions que 
s’hagin produït; d’altra banda, qualsevol dels regidors intervinents poden fer constar en 
aquest punt tot allò que creguin convenient que s’hagi d’incorporar respecte a l’acta 
anterior. 
 
El Sr. Alcalde diu que es passarà a votar les tres actes separadament. 
 
En primer lloc es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària de 
data 5 de juny de 2017, amb el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, la Sra. Reyner, la Sra. Figueras, el Sr. Vallribera, 

el Sr. José M Martínez, el Sr. Guinó, el Sr. Joan Josep Martínez i la Sra. Mengíbar. 
- TRES vots en contra, del Sr. Xarbau, la Sra. De Egea i el Sr. Lop. 
- UNA abstenció, del Sr. Ortiz. 
 
Per tant, el senyor Alcalde declara aprovada l’esmentada acta. 
 
El Sr. Xarbau diu que consti en acta que no es senten reflectits en les intervencions 
seves que consten en l’acta que s’ha aprovat. 
 
A continuació, es sotmet a votació l’acta de la sessió extraordinària del Ple celebrada 
el dia 19 de juny de 2017, la qual és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada acta. 
 
Seguidament, es sotmet a votació l’acta de la sessió extraordinària del Ple celebrada 
el dia 24 de juliol de 2017, la qual és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada acta. 
 
 
2.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de juny de 2017, en el 
que es designen les festes locals per l’any 2018. 
 
Es dóna lectura de la següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD 
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Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de juny de 2017, que transcrit 
literalment diu el següent: 
 
“* Vist que en el DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, es publica l’ordre 
TSF/101/2017, de 25 de maig, de la Generalitat que estableix el calendari oficial 
de festes laborals a Catalunya durant l’any 2018. 
 
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors dues festes laborals tindran 
caràcter local, havent-se de fixar aquestes per Ordre del Conseller d’ Empresa i 
Ocupació de la Generalitat a proposta dels municipis respectius. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Designar com a festes locals per l’any 2018, les següents :  
 
- 2 de maig, dia del Roser. 
- 10 d’agost, Sant Llorenç 
 
Segon. Comunicar la present resolució al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
Tercer.- Ratificar aquest acord en el proper Ple ordinari que es celebri.” 
 
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.- Aprovació Compte General 

 
Es dóna lectura de la segúent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
“Fets 

1. La Intervenció municipal, d’acord amb l’article 208 i següents de la Refosa de la 
Llei reguladora de les hisendes locals aprovada per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, ha format el Compte General d’aquesta Corporació, 
corresponent a l’exercici de 2016. 

2. La Comissió Especial de Comptes, reunida el 30 de maig de 2017 va examinar 
la documentació i la va informar favorablement per a la seva publicació i 
exposició pública del Compte General 2016. 

3. En data 8 de juny de 2017 es va publicar el corresponent edicte en el BOP de 
Girona número 109 i durant el període d’exposició pública i 8 dies més no s’ha 
presentat cap escrit que es refereixi al Compte General. 

4. L’ 1 d’agost de 2017 la Comissió Especial de Comptes ha estat convocada 
novament per a dictamen de la present proposta. 

 
Fonaments de dret 

1. Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la Refosa de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei reguladora 
de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
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El Ple acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2016 . 
 
Segon.- Trametre totes les dades i documents preceptius a la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya.” 
 
 
El Sr. Xarbau diu que s’abstindran. Consideren que el procediment és correcte i no 
qüestionen la tasca de l’Interventor, però no estan d’acord amb algunes de les 
justificacions del Compte. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, dóna el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, la Sra. Reyner, la Sra. Figueras, el Sr. Vallribera, 

el Sr. José M Martínez, el Sr. Guinó, el Sr. Joan Josep Martínez i la Sra. Mengíbar. 
- QUATRE abstencions, del Sr. Xarbau, la Sra. De Egea, el Sr. Lop i el Sr. Ortiz. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
4.- Aprovar modificacions en el Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM) 
 
Es dóna lectura de la següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
“ Per acord del Ple, de data 6 de febrer de 2017, es va aprovar inicialment el 
Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Maçanet de la Selva, 
redactat pel Consell Comarcal de la Selva, el qual va ser sotmés posteriorment al 
tràmit d’informació pública. 
 
L’esmentat document va quedar aprovat definitivament al no haver-se presentat 
al.legacions durant el tràmit d’informació pública, segons el previst a l’acord 
d’aprovació inicial. 
 
Mitjançant escrit amb registre d’entrada núm.2322, de data 18 de juliol de 2017, el 
Consell Comarcal de la Selva ha tramés el Document Únic de Protecció Civil, que 
conté, com a única modificació respecte al document que ja té aprovat l’ajuntament, la 
incorporació de les modificacions de càrrecs que s’han produït a l’ajuntament després 
del canvi de govern produït el passat mes de maig, per tal de procedir a la seva 
aprovació i homologació 
 
El Ple acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de 
Maçanet de la Selva, tramés pel Consell Comarcal de la Selva, que incorpora les 
modificacions de càrrecs que s’han produït a l’Ajuntament el passat mes de maig. 
 
Segon.- Trametre el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) a la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació”  
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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. 
 
 
5.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de juliol de 2017, en 
la que s’accepta la proposta de resolució provisional de subvenció de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.  
 
Es dóna lectura de la següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
“ Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de juliol de 2017, que 
transcrit literalment diu el següent: 
 
“* Vist que en data 7 de juliol de 2017 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 
9.000 € destinada a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades i 
generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant 
vehicles cisterna (Resolució TES2455/2016, d’11 d’octubre)  
 
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. Xarbau diu que votaran a favor però a la Comissió informativa varen preguntar 
quin tant per cent suposa de la despesa. 
 
El Sr. Alcalde diu que aproximadament un 50% però que si vol ja ho pot mirar més 
exacte. 
 
El Sr. Xarbau diu que l’11 de juliol varen registrar una proposta demanant que 
s’assegurés que els dipòsits d’aigua que abasteixen la urbanització tinguessin suficient 
volum d’aigua i que s’oferís als veïns mesures alternatives d’emergència per tal de 
garantir que es puguin dutxar i rentar la roba amb aigua neta, i per això proposen que 
s’instal.lin mòduls sanitaris a les zones de la urbanització més afectades. 
 
El Sr. Alcalde diu que han mirat d’atendre les necessitats de persones amb situacions 
especials. 
 
El Sr. Xarbau diu que el que plantegen és una mesura d’emergència i que també es 
poguessin utilitzar per la finalitat dita les dutxes del pavelló municipal. 



Ajuntament de Maçanet de la Selva  

 6

 
El Sr. Ortiz pregunta fins quan haurem d’estar així. 
 
El Sr. Ciurana explica que l’ última analítica de l’aigua que ha tramés el Departament 
de Salut diu que surt correcte, encara que tots sabem que la qualitat a vegades no és 
bona. 
 
Seguidament, es sotmet a votació la proposta d’acord que ha quedat més amunt 
transcrita, la qual és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
6.- Aprovació mapa de capacitat acústica . 

 
Es dóna lectura de la següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
“ Per part de la Generalitat s’ha tramés a l’ajuntament el mapa de capacitat acústica 
del municipi. 
 
Atès el que disposa l’article 9 del la Llei 16/2002, de 28 de juny de Protecció contra la 
contaminació acústica. 
 
El Ple acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Maçanet de 
la Selva realitzat amb l’assistència tècnica del Servei de Prevenció i Control de la 
Contaminació Acústica i Lumínica, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, amb Axioma Consultors Acústics com a empresa col.laboradora del 
Departament 
 
Segon.- Sotmetre el mapa de capacitat acústica a informació pública per un termini de 
trenta dies durant el qual podran formular-se reclamacions i al·legacions.  
 
 
El Sr. Alcalde explica de que es tracta d’un document necessari per normativa. 
 
El Sr. Xarbau diu que el mapa divideix el municipi en zones d’ús residencial, zones 
d’equipaments més sensibles, com centres docents o sanitaris, zones rurals, i que 
estan d’acord amb la proposta. 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta d’acord que a quedat més amunt 
transcrita, la qual és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
7.- Aprovació provisional de la modificació de les normes reguladores dels 
paràmetres d’ús i edificació del sòl del Pla Parcial del Sud-r1, subsector A. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
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“ Vist que per acord de la Junta de Govern Local, de data 26/07/2016, es va aprovar 
inicialment el projecte de Modificació Puntual de les normes reguladores dels 
paràmetres d’ús i edificació del sòl del Pla Parcial del Sector SUD-r1, subsector A  
  
Vist que l’esmentat projecte de modificació puntual ha estat sotmès a informació 
pública en la forma establerta legalment, sense que consti que s’hagi presentat cap 
escrit d’al·legacions respecte al mateix.  
 
Vist que així mateix es van sol·licitar els informes pertinents als organismes públics 
afectats per raó de llurs competències sectorials.  
 
El Ple de l’ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment el projecte de Modificació Puntual de les normes 
reguladores dels paràmetres d’ús i edificació del sòl del Pla Parcial del Sector SUD-r1, 
subsector A.  
 
Segon. Trametre l’esmentat projecte de modificació puntual, juntament amb l’expedient 
complert, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona tot sol.licitant que 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. 
 
 
8.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de maig de 2017,en la 
que s’aprova l’informe de seguiment del PAES.  
 
Es dóna lectura de la següent:  

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de maig de 2017, que 
transcrit literalment diu el següent: 
 
“* Vist que Maçanet de la Selva es va adherir al Pacte d’ Alcaldes, per acord de 
Ple de data 28 de febrer de 2012, i es va comprometre a elaborar periòdicament 
diversos informes de seguiment un cada dos anys que indiqués el Grau 
d’implantació del PAES i un altre cada quatre anys que a més inclogués un 
inventari d’emissions actualitzat. 
 
Vist l’ informe de seguiment del PAES redactat pels Serveis tècnics del Consell 
Comarcal de la Selva de data maig de 2017 que inclou el grau d’implantació del PAES. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’informe de seguiment del PAES redactat pels Serveis tècnics del 
Consell Comarcal de data maig de 2017. 
 
Segon.- Ratificar el present acord a la propera sessió del Ple que es celebri 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona i al CILMA.” 
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El Sr. Alcalde explica que en aquest àmbit s’ha posat la biomassa en el col.legi, s’han 
posat reguladors de flux d’energia, es projecte passar a leds l’enllumenat de 
Residencial Park per millorar el consum i intensitat i s’aniran fent més actuacions. 
 
El Sr. Xarbau creu que amb temes de medi ambient i per tal de millorar tots hi estem 
d’acord i també afegeix que el cert és que en l’execució del PAES en el que surt fora 
de l’Ajuntament no s’ha fet cap pas. 
 
El Sr. Alcalde diu que han millorat coses diverses, com per exemple, la regulació de 
les bonificacions a vehicles antics per exemple. 
 
Finalment, es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit al començament 
d’aquest ordre del dia, la qual és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
9.- Aprovar l’ inici dels tràmits per la creació de la policia local i la sol.licitud 
d’autorització a la Generalitat per aquesta finalitat. 
 
Es dóna compte de la següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
“ Vista la memòria informativa per la creació del cos de la policia local, redactada pel 
cap dels vigilants municipals, que transcrita literalment diu el següent: 
 
“ Jordi Nogueras Capeta, Cap de la Guàrdia Municipal de Maçanet de la Selva 
 
INFORMA: 
 
Amb aquesta memòria s’intentarà donar resposta als principals interrogants que 
genera la transformació de l’actual cos de Vigilants Municipals a Policia Local. 
 
El passat divendres 20 de juliol es va mantenir una reunió al Departament d’Interior on 
hi van ser presents per part del Departament la Subdirectora de coordinació de la 
policia de Catalunya Sra. Begonya Curto, La Cap de Departament Sra. Encarna Garcia i 
per part de l’ajuntament de Maçanet de la Selva el Sr. Josep Maria Ciurana, Maria 
Llavari i Jordi Nogueras (va excusar la seva presència per motius personals el Sr. 
Antoni Guinó). 
 
A la reunió ens van exposar per part del Departament els requisits mínims per a la 
creació d’un cos de policia local i els tràmits a realitzar. Per part de l’ajuntament es va 
exposar la situació actual del cos i el full de ruta previst per a la conversió a PL. Les 
condicions del Departament i les propostes de l’Ajuntament són molt properes pel que 
no es va veure cap punt de conflicte que posés en perill la transformació de l’actual cos 
de vigilant en un cos de policia.  
 
Des del Departament i a la vista de la reunió mantinguda ja ens ha fet arribar tota la 
documentació que cal tramitar i que s’adjunta en els annexos. 
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En els propers punts es tractarà els diferents aspectes tractats en la reunió mantinguda 
amb el Departament. 
 
Les funcions: (veure ANNEX 1) 
 
El principal motiu que porta a proposar el canvi a Policia Local és l’esgotament del 
model que porta a un estancament de resultats i a un inevitable fre en la projecció 
professional de la plantilla. 
 
Actualment es considera que s’està arribant al límit de la capacitat funcional com a 
vigilants municipal pel que fa a funcions directament assignades per la normativa 
vigent i cal buscar vies que permetin incrementar la potencialitat de servei que pot 
oferir el capital humà de que es disposa actualment, especialment pel que fa a tasques 
preventives i proactives. 
 
Es va plantejar a la Subdirectora que la transformació completa del cos requeriria 
d’una transitorietat i que es buscaven formules d’interinatge garantint la plaça als que 
actualment són funcionaris de carrera i habilitant-los legítimament com a agents de 
policia local interí. Per part del Departament es va considerar que era l’opció més 
adequada per a les garanties jurídiques dels aspectes laborals i professionals de la 
plantilla i amb l’afegit que s’espera una modificació dels requisits d’accés a PL (s’exigirà 
el Batxillerat) i que aquesta interinitat inicialment garantiria una dispensa de grau, pel 
que es considera l’opció més sòlida per les garanties jurídiques del personal.  
 
- Les funcions dels vigilants queda limitada al que diu l’article 13 de la mateixa 

16/1991 
 
Article 13 Els vigilants a què es refereix l'article 1.2 poden únicament acomplir les 
actuacions següents: a) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències 
municipals. b) Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de 
circulació. c) Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord 
amb el que disposen les lleis. d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les 
ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals. 
 
- Les funcions de policia local queden definides tant pel que fa a policies funcionaris 

de carrera als articles 11 i 12 de la 16/91 (amb el procés formatiu finalitzat) com 
pels agents interins article 34.2 del decret 233/2002, de 25 de setembre, (policies 
locals sense el curs de formació bàsic) 
 

Article 11 Corresponen a les policies locals, en llur àmbit d'actuació, les funcions 
següents: a) Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els 
edificis, les instal·lacions i les dependències d'aquestes corporacions. b) Ordenar, 
senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes 
de circulació. c) Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli 
urbà, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els 
cossos de seguretat competents. d) Exercir de policia administrativa, a fi d'assegurar el 
compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les 
altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent. e) Exercir de 
policia judicial, d'acord amb l'article 12 i amb la normativa vigent. f) Dur a terme 
diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes delictuosos, 
en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de 
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seguretat competents. g) Col·laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l'Estat i 
amb la Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de 
l'ordre en grans concentracions humanes quan siguin requerides a fer-ho. h) Cooperar en 
la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides a fer-ho. i) Vigilar els espais 
públics. j) Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, 
d'acord amb el que disposen les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil. k) 
Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de 
protecció de l'entorn. l) Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat 
viària en el municipi. m) Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d'acord 
amb la legislació vigent, els sigui encomanada. Article 12 -1 Les funcions de policia 
judicial a què es refereix l'article 11.e) són les següents: a) Auxiliar els jutges, els 
tribunals i el ministeri fiscal en la investigació dels delictes i en el descobriment i la 
detenció dels delinqüents, quan siguin requerides a fer-ho. b) Practicar, per iniciativa 
pròpia o a requeriment de l'autoritat judicial, del ministeri fiscal o dels superiors 
jeràrquics, les primeres diligències de prevenció i de custòdia de detinguts i la prevenció 
i la custòdia dels objectes provinents d'un delicte o relacionats amb l'execució d'aquest, 
de les quals actuacions s'ha de donar compte, en els terminis establerts legalment, a 
l'autoritat judicial o al ministeri fiscal, d'acord amb la normativa vigent. -2 Les funcions 
assenyalades per l'apartat 1 s'han de complir d'acord amb els principis de cooperació 
mútua i de col·laboració recíproca amb la resta de forces i cossos de seguretat. 
 
34.2 Especialment cal tenir en compte que el personal interí de les policies locals, 
sempre que no sigui funcionari o funcionària de carrera de qualsevol cos policial: a) Ha 
d’exercir les funcions que assignen a les policies locals les lletres a), b), d), f), g), h), j) i 
k) de l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, llevat de la 
protecció de les autoritats i de l’ordenació i la senyalització del trànsit. b) Ha de dur 
l’uniforme reglamentari i no pot dur armes de foc. 
 
Com es planifica el canvi i els costos que representaria (ANNEX 2) 
 
Com ja s’ha explicat en el punt anterior la transformació del cos es planteja a partir del 
capital humà existent pel que cal plantejar inicialment una interinitat per a tots els 
agents del cos i seguidament iniciar el procés de consolidació de les places.    
 
A nivell de costos el Departament proposa que el sou d’un agent no pot ser inferior als 
21.000 € anuals tot i que s’ha fet l’estudi a partir de les dades dels cercles comparatius 
de la Diputació de Barcelona que té les dades més actualitzades. 
 
Actualment un Vigilant és AP (antic grup E, sense estudis) mentre que la Policia Local 
és grup C2 (graduat escolar) L’actual promoció de MMEE d’aquest 2017 ja demana 
acreditar el batxillerat als que es volen presentar a les proves selectives. 
 
El model policial està molt més estructurat pel que fa a jerarquia, amb més garanties 
jurídiques en quant a funcions i amb un ventall formatiu molt més ampli que l’actual 
oferta formativa per a vigilants municipals. 
 
Actualment ja es disposa d’una estructura amb uns costos que no s’allunyen massa 
dels costos inicials d’un cos policial en formació. 
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Així mateix, les instal·lacions i equipament de què es disposa són suficients per iniciar 
un procés de transformació a policia local i en tot cas cal una adaptació per temes de 
gènere de les dependències pel fet que hi treballen persones d’ambdós sexes. 
 
Per disposar de referències objectives pel que fa a salaris ha calgut mirar els cercles de 
comparació intermunicipal de la Diputació de Barcelona. (no s’ha trobat res similar de 
l’entorn de Girona i les dades del Departament no són massa actualitzades pel que fa a 
salaris)  
 
S’ha buscat el sou mitjà d’un agent i s’ha comparat amb el sou actual d’un agent a 
partir del canvi de categoria que li representaria el pas de Vigilant a PL que seria d’un 
actual Ap a un C2. 
 
Cal tenir en compte que s’està treballant estrictament sobre valors econòmics però que 
estem en ple procés de valoració de llocs de treball i que això ens ha de permetre filar 
molt més prim en la definició dels complements i en les diferències que poden sorgir 
entre la definició de tasques i complements d’un cos de vigilants i d’un de policia local 
tot i que inicialment es contempla que es tracta del mateix àmbit de treball (el de 
seguretat) i que els complements actuals ja han d’estar definits amb aquests 
paràmetres.  
 

 
 
L’hipotètic sou d’un agent (amb els complements que actualment es cobren) seria de 
23.692 € això representa una diferència de 2.606 € anuals 
 
Diversos municipis estan equiparant econòmicament els agents amb els curs de 
formació bàsica al que seria un C1 (altres cossos de seguretat ja ho tenen reconegut) i 
això deixaria pràcticament equiparat el sou al de la mitjana dels cercles comparatius. 
 
El sou amb els complements actuals de productivitat, nocturnitat, triennis i dietes està 
lleugerament per sobre de la mitjana dels cercles comparatius. 
 
Tot i que va ser l’únic punt que es va comentar per part dels agents a la reunió que es 
va mantenir amb el Sr. Alcalde el passat 30 de juny, es considera que ens movem dins 
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els paràmetres salarials mitjos dels cercles comparatius i que en tot cas qualsevol 
increment passaria per la via de la negociació col·lectiva.  
 
Pel que fa al cost d’actualitzar la imatge corporativa cal aprofitar que fa pocs dies s’ha 
aprovat la nova uniformitat conjunta de la policia local de Catalunya. Això no ha de 
representar un sobre cost ja que la uniformitat és material que cal renovar 
periòdicament.  
 

 
 
La despesa per la modificació dels logos s’integren bàsicament en la reforma prevista 
de les dependències ja que la majoria de logos estan en entorn virtual i no tindrà un 
cost econòmic la seva actualització. 
 
Pel que fa a la compra d’armes serà de forma progressiva, ja que inicialment només hi 
ha dos agents que puguin ser habilitats per a dur arma de foc i disposem d’una zona 
freda (habitació independent i amb clau per guardar les armes). 
 
La Subdirectora va considerar correcte i proporcionar el model d’estructura que es 
proposa amb un Sergent Cap, un Caporal Sots-cap i 9 agents. Aquestes xifres ens 
col·loquen per sobre del mínim exigit que és de 6/7 agents i un Cap i amb un potent 
valor afegit pel fet que el model ja compte des de l’inici amb una estructura de 
comandament de la mateixa plantilla, experiència i coneixament del territori. 
 
El procés formatiu 
 
El pas a policia local obligarà a passar per l’Escola de Policia aquells agents que superin 
l’oposició lliure i optin a la plaça en propietat. Des del mateix departament, a la 
documentació adjunta, proposa el cicle formatiu enviant 1 o 2 agents anualment a 
l’EPC. Així mateix, es planteja un model de formació contínua que caldra desenvolupar. 
 
Es valora la possibilitat d’aprofitar l’interinatge inicial dels agents per tal que puguin 
rebre la formació que per aquests agents es fa a Lloret de Mar anualment. Aquest punt 
va ser anotat per la Subdirectora per tractar-ho amb l’Escola de Policia i valorar-ne la 
viabilitat. Això donaria una formació reglada inicial a tots els agents i seria el punt de 
partida d’un doble procés formatiu, un de formació obligatòria i l’altre de formació 
especialitzada a partir del catàleg de cursos que anualment treu l’ISPC. 
 
Caldrà acordar les condicions laborals i salarials dels agents que vagin a fer el curs 
bàsic en el ben entès que és una de les proves del procés selectiu. 
 
Cal destinar pressupostàriament una partida a formació. 



Ajuntament de Maçanet de la Selva  

 13

 
Conclusions 
 
La reunió prèvia mantinguda amb el Departament d’Interior considera viable la 
transformació del cos de Vigilants a Policia Local. 
  
El pas a policia local cal entendre’l com un pas endavant pel que fa al nivell 
professional i funcional.  
 
S’incrementen les funcions, les garanties jurídiques, l’oferta formativa, l’accés a bases 
de dades, etc. 
 
Això s’ha de traduir en un millor servei al ciutadà des de la proactivitat i el 
coneixement.  
 
L’increment de costos ha de ser proporcional a l’increment de la Qualitat de servei que 
ha d’oferir el nou cos de policia local. 
 
El capital humà actual del cos de vigilants municipals té la capacitat i la motivació 
necessària per afrontar aquest repte. 
 
ANNEXOS 
- Annex 1 
Futurible PL (estudi comparatiu funcions, categories i increments salarials) 
- Annex 2 
Proposta per a la creació de la PL (estudi organitzatiu i cronograma) 
- Annex 3 
Documentació Departament Interior ( 4 documents i enquestes a complimentar)”  
 
 
Vist l’informe emès pel Secretari municipal, de data 27 de juliol de 2017, que consta a 
l’expedient, emès prèviament a la Comissió Informativa. 
 
Vist el dictamen de la comissió informativa Permanent de carácter general, aprovat en 
la seva sessió de data 1 d’agost de 2017  
 
Atès que l’article 3.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, disposa 
que en els municipis de menys de deu mil habitants hi pot haver policia local si 
n’acorda la creació la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació 
local  corresponent i ho autoritza el Conseller d'Interior amb informe previ de la 
Comissió de Policia de Catalunya. 
 
El Ple acorda: 
 
Primer.- Iniciar els tràmits per aprovar la creació del cos de la policia local de Maçanet 
de la Selva 
 
Segon.- Sol·licitar l’informe previ sobre l’esmentada creació a la Comissió de Policia de 
Catalunya, adscrita al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Demanar a la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
l’autorització necessària per a l’esmentada creació. 
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El Sr. Alcalde explica que en aquest acord es tracta de millorar la capacitat d’actuació 
que tenen els actuals vigilants, que és inferior a la dels policies locals. 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde demana al cap dels vigilants Sr. Jordi Nogueras que 
expliqui una mica el canvi que es proposa. 
 
El Sr. Jordi Nogueras explica que actualment el cos de vigilants municipals de 
Maçanet de la Selva té un capital humà i tecnològic que permet anar més enllà de les 
funcions que tenim assigandes per llei. Per aquest motiu es ropasa crear la policia 
local i poder asumir més competències que les que actualment ens permet la 
normativa com a Vigilants Municipals. 
 
El Sr. Guinó diu que és interessant posar lectors de matrícules a les entrades i sortides 
de les urbanitzacions per tal de controlar i millorar-ne la seguretat i que es parlarà del 
tema amb els residents. 
 
El Sr. Xarbau diu que li sembla un salt qualitatiu important el pas que es vol fer; explica 
que l’únic que portava aquest tema en el programa era el grup socialista, que 
Convergència parlava dels vigilants i AM de posar uns vigilants a les urbanitzacions; el 
seu grup d’esquerre no ho portava i considerava que calia estudiar-ho. Creu que serà 
bo clarificar les funcions actuals i ampliar el seu ventall per tal de millorar l’actuació. 
Finalment diu que la Comissió informativa va veure que no hi havia informe de 
l’Interventor i que no se li havia demanat, però que l’acord que ara es proposa és el 
d’iniciar els tràmits el veu bé i esperen que posteriorment es completin aquella 
mancança. 
 
El Sr. Ortiz diu que hi està d’acord i espera que es completin amb l’informe econòmic. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que aquest any no està contemplat en el pressupost, 
però que el temps que portarà fer els tràmits necessaris ja implica que sigui un tema a 
incloure en el Pressupost de l’any vinent, per això diu que l’informe econòmic no és fet 
perquè no es tracta d’una creació immediata. 
 
El Sr. Xarbau diu que sembla doncs que es tracta d’una proposa per implementar al 
2018, i que és lògic que al fer aquest pas cal saber el que costa. 
 
El Sr. Alcalde diu que ells el que deien anteriorment era que s’havia de fer una 
possibilitat de fer una policia mancomunada amb altres municipis. 
 
El Sr. Guinó diu que és cert que el seu grup no comptava inicialment de fer la policia 
de moment, i explica que han patit molt amb els vigilants en temps anteriors i només 
cal mirar la premsa de llavors per veure-ho, que hi varen haver cinc caps el que ja 
denota una inestabilitat, i que ara la situació d’un temps a aquesta banda és millor i 
creu que el canvi és possible amb el personal actual. 
 
El Sr. Xarbau creu que està bé que s’hagi canviat el plantejament. 
 
Finalment, es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit al començament 
d’aquest ordre del dia, la qual és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
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10.- Mocions presentades pel grup ERC 
 
El Sr. Xarbau demana que consti que, com ja ha sol.licitat en anteriors ocasions voldria 
que les mocions constessin com a punts independents cadascuna i que s’hi posi el títol 
perquè la gent sàpiga a què es refereixen. 
 
El Sr. Alcalde diu que seguidament es tractaran separadament les dues mocions 
presentades pel grup d’ ERC. 
 
Moció 1: 
 
Es dóna lectura de la moció següent: 
 
“ MOCIÓ PERQUÈ L'AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA S’ADHEREIXI 
AL PROGRAMA D’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES 
INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS I COTITZACIONS SOCIALS  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 
forma part del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia de 
Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària del segle XXI, amb un 
model d’administració més propera i una relació de confiança entre administració i 
ciutadania. Els darrers mesos, el Govern ha dotat l’ATC dels mecanismes que li han 
de permetre assumir directament la gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en 
totes les seves fases, així com ampliar la col·laboració administrativa amb tots els ens 
locals i altres entitats del sector públic que ho sol·licitin, segons el marc competencial 
vigent. Alhora, es troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei de l’Agència 
Catalana de Protecció social, que ha de ser l’ens que gestioni en el futur el gran gruix 
de la protecció social que sigui competència de la Generalitat de Catalunya en cada 
moment. 
L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda 
catalana i de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la seva 
consolidació per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha de fer front una 
administració moderna. 
 
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant una 
estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de 
presentació i pagament dels tributs estatals i les cotitzacions socials que les 
administracions públiques de Catalunya han de satisfer a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la seguretat Social 
(TGSS). L’objectiu principal és facilitar els processos i millorar l’eficiència de tots els 
agents implicats en base al component tecnològic i les economies d’escala que es 
poden assolir amb aquesta col·laboració. 
 
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el 
sector públic de la Generalitat a l’Estat mitjançant Acord de Govern de 25 d’abril de 
2017, complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017 
Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària, 
li corresponen a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per conveni administratiu, 
per encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica establerta per la normativa 
vigent.  
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Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació de 
les cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. I que mentre no estigui 
creada correspon a la Direcció General de Protecció Social del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa 
col·laboració de l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt de 
les administracions locals del nostre país, amb la voluntat de prestar servei, de cercar 
economies d’escala i de millorar l’eficiència del conjunt de les administracions 
tributàries catalanes. 
 
Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la 
Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària de tots els ens locals i les entitats del 
seu sector públic que en vulguin formar part. 
 
Per tots aquests motius es proposa d’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Que l'ajuntament de Maçanet de la Selva subscrigui amb l’Agència Tributària 
de Catalunya el Conveni que s’adjunta com a annex I, per a l’homogeneïtzació dels 
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic 
de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària. 
 
Segon.- Que l'ajuntament de Maçanet de la selva subscrigui amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies el Conveni que s’adjunta com a annex II, per a 
l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació de les 
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics 
de Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Tercer. Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen d’aquest 
ens per impulsar la subscripció dels convenis per part seva: Organismes autònoms 
locals, les entitats públiques empresarials locals, les societats mercantils locals i 
qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat jurídica pròpia que formi part del 
sector públic d’aquest Ajuntament. 
 
Quart. Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la 
Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats 
municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació de Municipis per la 
Independència) l’aprovació de la present moció.” 
 
 
El Sr. Alcalde diu que donaran llibertat de vot en aquest tema. Diu també que no acaba 
de veure l’avantatge de l’ajuntament i tampoc veu que reforci l’ ATC. 
 
El Sr. Xarbau creu que el fet que la Generalitat pugui negociar com un Ens més gran 
en nom de la majoria d’ajuntaments donarà més força. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell votarà a favor, però també diu que l’ajuntament no és una 
empresa privada que negocia els preus del que compra, i que en el cas dels Tributs no 
estan objecte de negociació un cop aprovats. 
 
Finalment es sotmet a votació la moció més amunt transcrita, amb el resultat següent: 
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- SET vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Xarbau, el Sr. Lop, la Sra. De Egea, la Sra. 

Reyner, la Sra. Figueras i el Sr. Joan Josep Martínez. 
- CINC abstencions, del Sr. José M Martínez, el Sr Vallribera, el Sr. Guinó, la Sra. 

Mengíbar i el Sr. Ortiz. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
Moció 2: 
 
Es dóna lectura de la moció següent: 
 
“ MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN ESPAI DE PARTICIPACIÓ PER FER EL 
SEGUIMENT DE LES MESURES I EL PLA DE TREBALL PER A LA SOLUCIÓ DE 
LA PROBLEMÀTICA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A LA 
URBANITZACIÓ RESIDENCIAL PARK 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el servei d’abastament domiciliari d’aigua a la Urb. Residencial Park és de 
titularitat privada i en l’actualitat es presta per l’empresa Corporació Rec Madral S.L., 
 
Atès que la prestació del servei d’abastament d’aigua per part de Corporació Rec 
Madral S.L. als veïns i les veïnes del Residencial Park té importants mancances en la 
qualitat de l’aigua subministrada, ja que ha estat declarada en reiterades ocasions com 
a no apta pel consum segons els anàlisis contractats pel propi Ajuntament, i als 
constants talls i períodes d'absència de subministrament d'aigua,  
 
Atès que des de desembre de 2016, quan l’aigua de Residencial Park va tornar a ser 
qualificada d’apta, no s’ha establert cap pla d’actuació per afrontar la qüestió fins que 
la situació ha tornat a agreujar-se de forma indecent fins a fer-se insostenible, 
 
Atès que els darrers mesos estan apareixent en els mitjans de comunicació 
informacions diverses per part de Corporació Rec Madral, S.L., l’equip de govern 
d’aquest Ajuntament així com les associacions de veïns de la Urb. Residencial Park,  
 
Atès que des del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya es considera 
convenient que existeixi un únic espai de comunicació relatiu a l’abastament domiciliari 
d’aigua a la Urb. Residencial Park on puguin participar els veïns de la Urb. Residencial 
Park així com també tots els grups municipals, 
 
És per tot això, que el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya proposa al 
Ple de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Constituir una ‘Taula del servei d’abastament d’aigua a la Urb. Residencial Park’. 
L’objecte d’aquesta taula és ser l’espai de participació i comunicació de qualsevol 
qüestió vinculada amb el servei d’abastament domiciliari d’aigua a la Urb. Residencial 
Park.”  
 
El Sr. Alcalde diu que afirmar que no s’està fent res no és cert i seguidament explica 
totes les actuacions que s’han realitzat i diu també que ara caldrà anar a la intervenció 
al rescat d’aquest servei. Continua explicant que l’escenari actual s’explicarà a tothom i 
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fa història de tots els antecedents del tema. Explica també quin és l’estat actual de la 
xarxa i dels problemes que presenta. Finalment diu que el grup d’ ERC poden mirar les 
actuacions realitzades però és més fàcil criticar a les xarxes socials. Acaba dient que 
votaran que no a aquesta moció ja que estan treballant en aquest tema. 
 
El Sr. Lop pregunta perquè no ho va arranjar fa 14 anys. 
 
El Sr. Ciurana diu que llavors no hi havia els problemes actuals ni tampoc era ell 
l’encarregat d’aquest tema. 
 
El Sr. Xarbau diu que volen posar sobre la taula la informació que han trobat sobre la 
qüestió i proposa constituir una tala per tractar el tema i que així tothom estigui ben 
informat, i diu també que la proposta és semblant a la ja presentada l’abril passat. 
Creu que l’Ajuntament ha actuat de manera opaca i no transparent i que cal anar a 
explicar a tothom el que es fa i com es farà per finançar-ho, i que la gent ha de saber 
que això els pot repercutir econòmicament. Explica també que ja anteriorment varen 
demanar un pla d’actuació, que ara no saben quin és, que es fes una canonada de 
connexió i que s’informés als veïns i a les organitzacions creades sense discriminar. 
Continua dient que a l’agost del 2013 varen començar els problemes i que l’ ACA ja va 
comunicar que l’empresa que el porta tenia un deute important. També diu que a finals 
del 2014 es varen recollir firmes per part dels veïns i que es varen presentar propostes 
a l’ajuntament per fer una taula de participació. També comenta que a la reunió amb 
l’advocat l’any passat aquest tenia un pla d’actuació, i que posteriorment el novembre 
quan es va declarar apte per l’agència de salut ja sembla que no s’ha fet res més; i ara 
l’ ACA diu que amb la llei aprovada al març si abans del 2017 no ens fem càrrec del 
servei ho poden reclamar a l’ajuntament, i no entén que estan la Sra. Figueras en el 
Parlament no hagi fet res.  
 
La Sra. Figueras diu que en el Parlament es voten moltes coses i que no hi intervé una 
sola persona sinó que és un procediment amb intervenció de tots els grups. 
 
El Sr. Alcalde diu que li agradaria veure què deien de l’aigua en el seu butlletí, i que 
quan el deute de l’empresa amb l’ ACA es va comunicar per primera vegada en el 
2013 l’ajuntament ja va dir que no veia que hagués de pagar un deute que no és seu i 
que tampoc entenia perquè l’ ACA no havia actuat per cobrar. Explica les dificultats del 
servei de Residencial Park i que el tema no és senzill, i que quan hi va haver un Pla 
concret d’actuació per part de l’advocat ells es varen despenjar. Considera que l’ ACA 
no ha fet els deures per cobrar el deute i no veu clar que es vulgui passar a 
l’ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde diu que en relació amb les crítiques que se li han fet per parlar amb 
l’empresa gestora, que veu natural que s’adreci a qui està portant el servei en aquests 
moments per tal de demanar explicacions, i que no veu cap inconvenient per parlar 
amb qui sigui. També diu que si l’ajuntament se n’ha de fer càrrec per obligació 
s’haurà de gestionar directament. Acaba dient que ell no es sent culpable de la situació 
sinó responsable de buscar una solució. 
 
El Sr. Guinó creu que si l’ajuntament agafa el servei el preu s’hauria d’aprovar i les 
inversions s’haurien d’amortitzar amb el temps que calgui. 
 
El Sr. Xarbau diu que ja els hi agradaria tenir el poder de bloqueig que els atribueix el 
Sr. Guinó. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
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- QUATRE vots a favor, del Sr. Xarbau, el Sr. Lop, la Sra. De Egea i el Sr. Ortiz. 
- DUES abstencions, de la Sra. Reyner i la Sra Mengibar. 
- SIS vots en contra, del Sr. Alcalde, el Sr. José M Martínez, el Sr Vallribera, el Sr. 

Guinó, la Sra. Figueras i el Sr. Joan Josep Martínez. 
 

Per tant, el Sr. Alcalde declara que no ha quedat aprovada l’esmentada proposta 
d’acord. 
 
11.- Mocions presentades pel grup PSC 
 
Es dóna lectura de la moció següent: 
 
“ MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL" PSC A MACANET DE. LA SELVA 
PER A LA INTERVENCIO INMEDIATA DE LA GESTIO DEL SERVEI D'AIGUA A MACANET 
RESIDENCIAL PARK. 
 
En els anys '70 a Maçanet es va produir la urbanització i construcció  de la 
urbanització. Residencial Park, impulsada pe! promotor Urbanització Residencial 
Park,S.L. 
 
Que després de moltes vicissituds i problemes amb les obres d'urbanització,- en data 
10 de maig de 1996, promotor, president dels propietaris  i Ajuntament, signen 
conveni, on entre d'altres matèries, s'acorda la creació d'una entitat  de conservació, 
així com la cessió d’algunes de les finques  destinades  a  vials,  zones verdes i altres 
equipaments obligatòries. 
 
En data 25 de juny de 1997 es va elevar el citat acord a escriptura pública, amb  
l'acceptació de totes les cessions lliures de càrregues i amb tots els usos i  drets a 
excepció de la xarxa de distribució, xarxa d'impulsió, pous, dipòsits, drets de pas i 
aqüeductes del subministrament d’ aigües potables. 
 
En la mateixa data I'Ajuntament signa l'acta de recepció  de la urbanització però  amb  
expressa exclusió de la recepció  de  la  xarxa d.'aigua potable. 
 
Fins a data d'avui no s'ha recepcionat la xarxa d'aigua potable. Aquest servei, tot i ser 
un servei municipal de  prestació obligatòria en tots el municipis·en virtut dels articles 
66.3.1 i 67.o) de la Llei Municipal de Catalunya 2/2003 està essent prestat  per una 
empresa privada, REC Madral sense que aquesta gestió hagi estat  objecte de 
concessió administrativa per part de I'Ájuntament de Maçanet de la Selva. 
 
Cal esmentar, que el Ple de l' Ajuntament de data 31 de gener de 1979, va acordar: 
 
"Informe suministro agua a Ia Urbanización Massanet .Residencial Park: precedido de 
breve razonamiento, la Corporación considera improcedente para  el interés del 
Municipio hacerse cargo del servicio de aporvechamiento y distribución de agua 
potable  a los parcelistas de la misma dada su total desvinculación y lejanía del casco 
urbano donde existe el servicio y por consiguiente informar  favorablemente el 
expediente  tramitado por los promotores para legalizar y efectuar dicho 
abastecimiento, ante la Delegación Porvínicial del Ministerio de Industria y Energía". 
 
L'abastament de l'aigua a la urbanització Residencial Park Maçanet ha estat realitzada 
amb greus deficiències  i mancances que han perjudicat als consumidors de la citada 
urbanització. A l'efecte a banda dels talls de subministrament que ha patit  
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tradicionalment aquesta urbanització, s'hi han afegit greus problemes de salubritat en 
l'aigua subministrada, que en alguna ocasió ha estat declarada no apta pel consum, 
pel propi Ajuntament de Maçanet. 
 
Que en l' actualitat i per ordre deis jutjats de Santa Coloma  de Farners s'ha de  
prestar servei de cubes d'aigua al Residencial Park fins que es garanteixi 
subministrament i qualitat de l’aigua subministrada en xarxa. 
 
Que tot i els diferents requeriments municipals a la companyia prestatària dels serveis, 
les obres d’adequació a xarxa no s'han produït, tot i que el termini establert mitjançant 
informe tècnic municipal  era de 27 setmanes a comptar en juliol del 2016. 
 
Per tot això es proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
l - Requerir al promotor Maçanet Residencial Park S.L, per a què facin la cessió 
immediata i lliure de càrregues a I'Ajuntament de les parcel·les instal·lacions 
destinades al servei d'abastament d'aigua. 
 
2 - Que, un cop acceptades les cessions esmentades en l'apartat primer d'aquesta 
moció, es procedeixi a la  intervenció del servei municipal d' aigua que en aquests 
moments està prestant sense concessió administrativa l'empresa Rec Madral.”  
 
 
El Sr. Ortiz insisteix al Sr. Alcalde que moguin peça d’una vegada i recorda la reunió 
que es va tenir amb l’advocat i que es va dir que tots estaven d’acord a tirar endavant. 
 
El Sr. Alcalde diu que l’aigua posteriorment va sortir correcte. 
 
El Sr. Ortiz diu però que havia passat temps i que la reunió anterior tothom estava 
d’acord a tirar endavant. 
 
La Sra. Mengíbar creu que hi ha un problema i creu que també s’està treballant amb 
el tema i que l’aigua és un tema primordial i afegeix que cal tenir una mica de 
paciència. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
 
- QUATRE vots a favor, del Sr. Xarbau, el Sr. Lop, la Sra. De Egea i el Sr. Ortiz. 
- VUIT vots en contra, del Sr. Alcalde, el Sr. José M Martínez, el Sr Vallribera, el Sr. 

Guinó, la Sra. Figueras, el Sr. Joan Josep Martínez, la Sra. Reyner i la Sra. 
Mengíbar. 
 

Per tant, el Sr. Alcalde declara que no ha quedat aprovada l’esmentada proposta 
d’acord. 
 
12.- 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. 
 
13.-  Control de l’acció de govern i precs i preguntes 
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El Sr. Xarbau planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Pregunta com està el tema del contracte del servei de subministrament d’aigua i si 

s’ha pres una decisió sobre el fer-ho a través d’un consorci ja que si fos així també 
es podria fer càrrec de Residencial Park i demana que es faci l’estudi necessari 
perquè això sigui possible. 

- Pregunta perquè no es va intervenir el servei de residencial Park en el 2016 quan 
hi havia acord per fer-ho. 

- Pregunta a la Sra. Figueras si és cert que el màxim accionista de Rec Madral és 
membre del seu partit. 
 
La Sra. Figueras manifesta que no té cap coneixement d’això 
 

- Pregunta quin ha estat el preu final de l’arranjament de la piscina i què ha costat el 
que ha fet la brigada. 

- Pregunta com ha anat el tema de les activitats en horari nocturn de la piscina 
- Pregunta si la cuina de la piscina està en condicions, i diu que la porta del 

socorrista no té pany. 
- Pregunta sobre els socorristes i pel problema de què pleguin perquè reben 

amenaces. 
- Diu que les factures de llum i aigua de la piscina el contracte diu que són a càrrec 

del concessionari i pregunta qui les ha pagat els 4 anys anteriors. 
- Pregunta per les restes arqueològiques que es varen trobar al costat de la 

Nacional II. 
- Pregunta si s’ha fet alguna cosa amb el pont o passera que es va dir que es 

posaria quan va passar el tema de la benzinera. 
- Pregunta si s’ha executat el Pla Local de Joventut 
- Manifesta que aprofita aquest Ple per convidar a tothom a votar el dia 1 d’octubre, 

ja sigui sí o no. 
- Pregunta pel màstil de la bandera que hi ha a l’entrada de la població 
 
El Sr. Ortiz planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents 
 
- Pregunta sobre el contracte d’aigua del nucli urbà i si s’ha fet un estudi 
- Pregunta pels terrenys del nou institut 
 
 
El Sr. Alcalde explica sobre el tema del servei d’aigua potable que ha mantingut 
reunions sobre els diferents escenaris per tal d’estudiar la situació i que es farà una 
reunió per explicar els pros i contres respectius. Sobre la intervenció del servei de 
Residencial Park l’any passat explica que després es va declarar l’aigua apte i es va 
voler tornar a estudiar el tema. En quan a la piscina, es va dir anteriorment que es 
volia fer una reordenació de la zona esportiva però aquest és un tema a llarg termini, i 
per això s’ha optat per fer els arranjaments necessaris perquè pogués funcionar un 
temps, i que l’any passat es varen fer unes actuacions i que aquest any s’han fet unes 
altres i que el tema es va retardar una mica més del previst; explica també que l’any 
vinent es tractarà de fer uns arranjaments a l’edifici existent a l’edifici de la piscina en 
el que també hi ha l’ambulància, i finalment en quan a la despesa diu que ja ho 
miraran. Respecte a les restes arqueològiques trobades al costat de la Nacional II 
explica que es varen fer les excavacions obligatòries i que va venir la cap d’arqueòlegs 
de la Generalitat i que ell també va cridar al Taller d’Història, i que la cap de la 
Generalitat va dir que un cop catalogades les restes no eren motiu per parar l’obra de 
la Nacional II i es varen treure les restes que varen indicar, i en aquest tema fa també 
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història de la Nacional II i creu que com ja ha dit anteriorment s’hauria pogut fer millor. 
Pel què fa a la passera de la zona de la benzinera diu que està d’acord que cal tirar-ho 
endavant i que cal el permís de l’ ACA.  
 
La Sra. Figueras diu que el Sr. Carles Mallart no és militant del seu partit, en el temps 
en què ella ha estat a càrrec de la secció comarcal. Respecte a les activitats en horari 
nocturn a la piscina diu que és un tema responsabilitat del concessionari; també diu 
que és cert que a la piscina hi ha defectes encara per arranjar en el que és l’edifici i 
que s’estan arranjant; respecte al tema de les amenaces diu que els conflictes s’han 
generat amb gent d’ètnia gitana i que ella només té coneixement d’un incident i que 
s’hi n’hi ha hagut d’altres no han estat dins el recinte de la piscina. Sobre el Consell 
Escolar Municipal diu que hi ha hagut propostes diverses en el col.legi i a l’institut de 
caire educatiu. Pel què fa al tema de joventut diu que s’està reubicant el tècnic de 
joventut i reestructurant diversos àmbits. Finalment sobre el tema del Parlament diu 
que cal que el Sr. Xarbau s’informi de com funciona. 
 
El Sr. Guinó explica que per l’adquisició dels terrenys de l’institut cal prèviament fer 
una modificació del Pla General per qualificar-ho d’equipaments i això requereix també 
una qualificaciói ambiental. Respecte a la piscina diu que calia treure-la i fer-ne una de 
nova o reparar l’existent i diu que s’ha reparat amb dues fases, una l’any passat amb 
la col.laboració d’ Astralpol a qui agraeix la seva col.laboració i l’altre aquest any, i diu 
que encara cal fer actuacions a l’edifici. Sobre la seguretat de la piscina diu que és un 
tema important que afecta a altres municipis i que amb la policia local es podrà 
millorar. 
 
El sr. Xarbau diu que entén que la reordenació de la piscina és un tema de futur. Sobre 
el tema de l’aigua i la possibilitat de fer-ho al través del consorci demana que es fixi 
una data. En quan a la Nacional II diu que varen fer una proposta i aquí es va votar en 
contra. Pel què fa a la piscina diu que hi ha algun defecte de construcció que cal 
arranjar. Exposa la seva proposta de posar un educador de carrer o comunitari per tal 
d’evitar conflictes com el que s’ha plantejat en el tema dels socorristes ja que creu que 
ajudaria. 

 
La Sra. De Egea explica que a l’última reunió del CEM es va fer una proposta conjunta 
 
El Sr. Xarbau diu que desitja bona festa a tothom. També diu que la Sra. Figueras va 
explicant a tothom que plega i sembla que diu que amb els seus companys no s’hi pot 
treballar. 
 
La sra. Figueras diu que és cert que participa en aquest equip de govern i té moltes 
discrepàncies però que això és normal en un equip de govern de vuit persones. Diu 
també que és cert que vol plegar perquè té moltes obligacions en el Parlament, 
l’Ajuntament i en el seu partit i creu que és el correcte plantejar aquesta situació, ja 
que aquí cal ser-hi moltes hores i avui no les pot oferir, i cal un canvi per millorar la 
gestió per algú que tingui més temps. Sobre la proposta de llei del març en el tema de 
l’ ACA diu que ella no va votar a la comissió de territori ja que no forma part d’ella. 
 
El Sr. Xarbau diu que no és cert ja que és una cosa que va registrar el seu grup. 
 
El Sr. Guinó diu que no troba bé aquests atacs a la Sra. Figueras ja que també podrien 
dir coses com que ell té un exconseller del seu partit condemnat per contraban  
 
El Sr. Alcalde diu que considera ja la discussió acabada. 
 
 



Ajuntament de Maçanet de la Selva  

 23

 
 
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 Mª Ciurana Planas 
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