
Ajuntament de Maçanet de la Selva 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  422/2017 
Caràcter : extraordinària amb caràcter urgent 
Data :  14 de desembre de 2017 
Horari:  De les 21.15 a les 21.40 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. Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
2. Aprovació d’un acord de subvenció amb l’ Agència Executiva d’Educació 

Audiovisual i Cultura de la Unió europea per l’actuació titulada “Mediterranean 
Inclusive Schools”, dintre del programa Erasmus +. 

3. Aprovació d’un conveni amb l’associació WUS-MED (World University Services of 
the Mediterranean) per la gestió de la subvenció atorgada per la Unió Europea per 
l’actuació assenyalada en el punt anterior. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 
 
El Sr. Alcalde explica que l’ associacio Wusmed va presentar un projecte de la Unió 
Europea, el qual va resultar seleccionat per tal de ser cofinançat per aquesta institució, 
i que recentment aquesta associació Wusmed ha proposat a l’ajuntament liderar el 
projecte i el termini per aprovar l’acord amb la Unió Europea està a punt de finalitzar. 
És per això, que ha calgut convocar aquest Ple amb caràcter urgent després de 
celebrar una reunió amb tots els membres de l’ajuntament per veure si s’acceptava 
que la corporació encapçalés aquest projecte. 
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El Sr. Xarbau pregunta si cal un acord de Ple per això. 

 

El Sr. Alcalde contesta que sí ja que es tracta d’una despesa plurianual. 

Seguidament, per unanimitat dels presents, s’acorda ratificar el caràcter urgent 
d’aquesta sessió extraordinària. 

 
2. Aprovació d’un acord de subvenció amb l’ Agència Executiva d’Educació 

Audiovisual i Cultura de la Unió europea per l’actuació titulada 
“Mediterranean Inclusive Schools”, dintre del programa Erasmus +. 

 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Per part de la Unió Europea s’ha seleccionat un projecte presentat per l’ associació 
sense ànim de lucre denominada Wusmed (World University Services of the 
Mediterranean) encaminat a la inclusió social a través de l’educació i l’ensenyament 
dels joves, per tal de cofinançar la seva execució i implementació. En aquest projecte 
hi figura com a soci, entre d’altres, l’ajuntament de Maçanet de la Selva. I a més. 
d’altra banda, s’ha proposat també a l’ajuntament que actuï com a coordinador i 
“contractor” davant de la Unió Europea en l’execució del projecte. 
 
En aquesta condició de “contractor” l’ajuntament ha de signar un acord de subvenció 
amb els organismes corresponents de la Unió Europea en el qual es determinen les 
condicions i obligacions que s’assumeixen per part de l’ajuntament. 
 
El Ple acorda: 
 
Primer.- Aprovar un acord de subvenció amb l’ Agència Executiva d’Educació, 
Audiovisual i Cultura, actuant per poders delegats per la Comissió Europea, per a 
l’actuació titulada “ Mediterranean Inclusive Schools” (projecte núm.: 592206-EPP-1-
2017-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Un exemplar d’aquest acord amb tots els seus 
annexes consta a l’expedient. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per tal de què, en nom i representació de l’ Ajuntament, 
signi l’esmentat acord i dicti totes les resolucions que siguin necessàries per l’execució 
del mateix.” 
 
El Sr. Alcalde diu que cal explicar aquesta proposta juntament amb el punt següent i 
dóna la paraula al Sr. Interventor. 
 
El Sr. Interventor explica que en principi no seria aconsellable que l’ajuntament es 
posés en aquest projecte per manca d’infraestructura, a no ser que es tingui el suport 
o col.laboració d’una persona o entitat que sí la tingui, i per això, es proposa el conveni 
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que figura al punt següent de l’ordre del dia amb Wusmed per tal de concretar els 
detalls de la participació en el projecte. Diu també que tot i que ha intentat reduir el 
mínim el risc de l’ajuntament en aquest projecte mitjançant el conveni que es proposa 
aprovar en el punt 3, no pot afirmar-se que no hi hagi risc per part de l’ajuntament, és a 
dir, que no hi ha un risc 0 per a la corporació. 
 
El Sr. Alcalde diu que el projecte és atractiu tot i que segons diu l’interventor no es pot 
dir que no hi hagi cap risc econòmic per part de l’ajuntament ja que sí que existeix 
algun. 
 
La Sra. Figueras diu que tota activitat que fa l’ajuntament té riscos però creu que el 
projecte mereix ser tirat endavant ja que difícilment l’ajuntament podria dedicar els 
recursos que porta aquesta subvenció a través de fons propis. 
 
El Sr. Xarbau creu que el projecte és interessat i bo per Maçanet, tot i que critica que 
el projecte porti data del mes de maig i part de l’equip de govern no se n’hagi 
assabentat fins fa pocs dies igual que tècnics de la casa. 
 
El Sr. Alcalde diu que és cert, però que si el projecte és interessant cal reaccionar i 
intentar aprofitar-lo. 
 
La Sra. Figueras diu que està d’acord amb el projecte i que al grup d’ ERC no li agrada 
perquè també ho portava en el seu programa. 
 
El Sr. Ortiz pregunta quins són els riscos. 
 
El Sr. Alcalde explica els pagaments que s’hauran de fer a diferents països i la 
cronologia dels mateixos, i que el risc està en què algun dels pagaments no estigui 
justificat, és a dir, que el risc consisteix en què s’avançaran pagaments. 
 
El Sr. Guinó diu que està aquí per votar sí o sí i que el cert és que el projecte es coneix 
per alguns per el mes de maig però que ells se’ls hi ha comunicat fa menys de 15 dies. 
 
El Secretari sotasignant demana la paraula, i manifesta que en aquest projecte no hi 
ha risc cero, és a dir que hi ha risc, i que el tema s’ha presentat amb molt poca 
antel.lació abans del Ple, i tenint en compte que la documentació del contracte amb la 
Unió Europea és amb anglès i que no està traduïda per manca de temps. 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit al 
començament d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- DEU vots a favor, del Sr. Alcalde, la Sra. Reyner, la Sra. Figueras, el Sr. Joan 

Josep Martínez, la Sra. Mengíbar, el Sr. Xarbau, la Sra. De Egea, el Sr. Vilella, el 
Sr. Lop i el Sr. Ortiz. 

- TRES abstencions, del Sr. Guinó, el Sr. Vallribera i el Sr. José M. Martínez. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
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El Sr. Guinó explica el seu vot dient que el principal motiu que el tema s’ha portat al 
Ple amb molta pressa sense haver-lo preparat abans i que sembla que el projecte sigui 
d’una sola persona. 
 
 
3. Aprovació d’un conveni amb l’associació WUS-MED (World University 

Services of the Mediterranean) per la gestió de la subvenció atorgada per la 
Unió Europea per l’actuació assenyalada en el punt anterior. 

 
Es dóna compte de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Es proposa al Ple l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar un conveni de col.laboració entre l’Ajuntament i l’ associació sense 
ànim de lucre denominada Wusmed (World University Services of the Mediterranean) 
per tal de concretar els detalls de la participació de l’esmentada associació en el 
projecte, cofinançat per la Unió Europea, titulat Mediterranean Inclusive Schools” 
(projecte núm.: 592206-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Un exemplar 
d’aquest conveni amb tots els seus annexes consta a l’expedient. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per tal de què, en nom i representació de l’ Ajuntament, 
signi l’esmentat acord i dicti totes les resolucions que siguin necessàries per l’execució 
del mateix.” 
 
 
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. 
 
 
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 
 


