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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  414/2017 
Caràcter : ordinària 
Data :  5 de juny de 2017 
Horari: De les 21:06 h a les 23:25 h 
Lloc :  sala de sessions de la casa consistorial 
 
Hi assisteixen :  
Josep Maria Ciurana Planas, Alcalde President 
Antoni Guinó Bou 
Carles Vallribera Martí 
José Maria Martínez Regaño 
Narcís Vilella i Munjé 
Marta de Egea i Hinojosa 
Joan Josep Martínez González 
Raquel Reyner Barraca 
Natàlia Figueras Pagès 
Xavier Xarbau i Adrobau 
David Lop Carmona 
Adrian Ortiz Jurado 
 
Ha excusat la seva assistència: 
Fernando Maqueda Ramos 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia:  
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior de data 3 d’abril, i les actes de 

les sessions extraordinàries de dates 5 i 8 de maig de 2017. 
2. Aprovació inicial d’una modificació del Pressupost General de la Corporació 
3. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora 

de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i 
prestació de serveis o de realització d´activitats administratives de competència 
local i de l’ordenança Fiscal núm.8 reguladora de la taxa per expedició de 
llicències urbanístiques 

4. Aprovació d’una modificació dels estatuts del Consorci del Transport Públic de 
l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG) 

5. Moció del grup d’ ERC 
6. Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última sessió 

ordinària del Ple. 
7. Control de l’acció de govern i precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió. 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior de data 3 d’abril, i les 

actes de les sessions extraordinàries de dates 5 i 8 de maig de 2017. 
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El Sr. Xarbau diu que es tracta del primer Ple que presideix el Sr. Ciurana com a 
Alcalde i el vol felicitar i li desitja molts encerts en la seva gestió.  
 
Seguidament es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior 
de data 3 d’abril i les actes de les sessions extraordinàries de dates 5 i 8 de maig, 
totes les quals són aprovades per unanimitat dels presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovades les esmentades actes. 
 
 
2. Aprovació inicial d’una modificació del Pressupost General de la Corporació 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Fets 
1. En aquest període de l’exercici comptable és possible estimar que l’execució 

segueix les previsions realitzades el mes de desembre i, per tant, es poden 
complir els objectius fixats amb l’aprovació del Pressupost 2017.  No obstant 
això és oportú i convenient, a judici de l’equip de govern realitzar determinats 
ajustaments per tal de registrar fidelment les últimes despeses previstes i en 
curs. 

2. L’escola d’adults de l’ Ajuntament obre un màxim de 10 mesos cada any, i, per 
tant, les places de professor/a d’aquesta escola cal configurar-les legalment 
com a places de personal fix discontinu, sense perjudici de què mentre no es 
cobreixin amb caràcter definitiu es puguin contractar amb personal temporal 
mitjançant contracte d’ interinitat fins que es proveeixin amb caràcter fix. 

3. L’interventor municipal ha informat favorablement pel que fa a la capacitat 
financera i també en relació a les limitacions i requisits legals,  

 
Fonaments de dret 

1. L’article 15 de la CE, reformat el 27/09/2011 (BOE 233 de la mateixa data), 
garanteix el principi d’estabilitat pressupostaria i en compliment d’aquest mandat 
han estat dictades les lleis següents: 
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera  i el seu reglament, modificada per la llei orgànica 4/2012, de 28 
de setembre. 

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

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local. 

 
2. Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Reial decret 500/1990, de 20 d’abril i Ordres 
Ministerials que aproven la Instrucció de Comptabilitat i l’estructura dels 
Pressupostos de les entitats locals. 

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

 
El Ple acorda: 

 
ACORD 

 
Primer.- Aprovar expedient núm 2 de modificació plenària del Pressupost municipal, 
segons document annex que inclou crèdits extraordinaris, baixa de crèdits, 
transferències de crèdit i nova previsió d’ingressos,  que té per finalitat redistribuir 
les consignacions actuals per tal de realitzar i registrar correctament les despeses 
previstes i en curs necessàries per finalitzar l’exercici 2017. 
 
Segon.- Modificar la plantilla de personal laboral municipal en el sentit de què les 
dues places de professors/es de l’escola d’adults es configuren com a places de 
personal fix discontinu, per prestar serveis durant un màxim de 10 mesos a l’any. 
 
Tercer.- Exposar l’expedient al públic durant 15 dies hàbils, mitjançant la inserció 
d’Edicte en el BOP Girona i en el tauler municipal d’anuncis. Durant el termini 
d’exposició els interessats podran presentar reclamacions. Si no se’n presenta cap, 
el present acord es considerarà definitiu.  
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El Sr. Xarbau diu que es planteja tres acords diferents, un és l’aprovació d’una 
modificació de pressupost, l’altre és una modificació de la plantilla i el tercer és 
l’exposició pública de tot plegat. Respecte el primer d’aquests acords pregunta 
quina és la previsió respecte a la construcció del nou magatzem municipal, si es 
planteja una altra modificació pel tema de la canonada de la portada d’aigua a 
Residencial Park i si es farà aquesta obra i finalment pregunta també pels vestuaris 
de Residencial Park. Respecte al segon acord referent a la modificació de plantilla, 
diu que els professors de l’escola d’adults que es preveuen que prestin serveis 
durant 10 mesos a l’any haurien d’estar tot el curs sencer, és a dir tenir dedicació tot 
l’any i per aquest motiu el seu vot no serà favorable. 
 
El Sr. Alcalde explica respecte a la canonada d’aigua a Residencial Park que ara 
només estem parlant de la previsió de partida pressupostària, i que és important 
que arribi l’aigua de la xarxa general a aquella zona. Pel que fa al magatzem diu 
que és una necessitat evident pel poble i que ajudarà a millorar el servei. Respecte 
als vestuaris de Residencial Park diu que no estan recepcionats per l’ajuntament i 
que la conservació és a càrrec del contractista i que sembla que hi ha problemes en 
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quan al pagament dels subcontractistes que hi ha intervingut. Finalment, en el tema 
de l’escola d’adults diu que es preveu que els professors siguin personal fix 
discontinu ja que és una activitat que no és de tot l’any. 
 
La Sra. Figueras diu que la previsió aquest curs i els anteriors és en l’horari que hi 
ha però que si en el futur cal ampliar sempre es podrà fer. 
 
El Sr. Xarbau diu que s’hauria de fer de seguida i que no s’ha de precaritzar el 
personal. 
 
El Sr. Guinó diu que la canonada d’aigua a Residencial Park es preveu finançar-la 
amb aportació de l’ajuntament i de l’ ACA i el que es vol és tenir una canonada que 
arribi de la xarxa municipal fins allà per si fes falta en un moment futur. 
 
El Sr. Ortiz pregunta pel crèdit que es preveu pel lloguer d’un local pel banc dels 
aliments i per quan de temps és. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que de moment es preveu pel que queda d’any. 
 
El Sr. José Mª Martínez explica la necessitat de tenir un local per l’activitat del banc 
d’aliments. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord transcrita al començament 
d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- SET vots a favor, del Sr. Acalde, el Sr. Vallribera, la Sra. Figueras, el Sr. Guinó, 

la Sra. Reyner, el SR. José Mª Martínez i el Sr. Joan Josep Martínez  
- QUATRE vots en contra, del Sr. Xarbau, la Sra. De Egea, el Sr. Vilella i el Sr. 

Lop 
- UNA abstenció, del Sr. Ortiz. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 

 
3. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 6 
reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic i prestació de serveis o de realització d´activitats 
administratives de competència local i de l’ordenança Fiscal núm.8 
reguladora de la taxa per expedició de llicències urbanístiques. 
 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“Vista la conveniència de modificar l’ordenança fiscal núm.6 reguladora de les taxes 
per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i prestació de 
serveis o de realització d’activitats administratives de competència local i 
l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de llicències 
urbanístiques 
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El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació d’una part de l’annex de l’ 
ordenança Fiscal núm.6 reguladora de les taxes per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic i prestació de serveis o de realització 
d’activitats administratives de competència local, en els termes en què queda 
reflectit en l’annex del present acord.  
 
SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5 de l’ ordenança Fiscal 
núm.8  reguladora de la taxa per expedició de llicències urbanístiques, en els 
termes en què queda reflectit en l’annex del present acord.  
 
TERCER.- Publicar el present acord, en el tauler d’edictes de l’ajuntament, en el 
web de l’ajuntament, i en el Butlletí Oficial de la Província i donar un termini de 30 
dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, per tal que els interessats 
puguin consultar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
 

ANNEX: 
PROPOSTA MODIFICACIONS  

 
Ordenança fiscal núm. 6. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança 
fiscal núm. 6 reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic i prestació de serveis o de realització d´activitats administratives de 
competència local. 
 
Els apartats que es relacionen a continuació queden redactats de la manera 
següent:  

 
ANNEX 

(….) 

 

 

Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per expedició de llicències 
urbanístiques 
 
S’afegeix un apartat a l’Article núm. 5 que portarà el número 7, amb el text següent:  
 
7. Tramitació d’expedients de sol.licituds de trasllats de càrregues de parcel.les 
incloses en projectes de reparcel.lació 
 
- Quan afectin a 2 parcel.les  1750 € 
- Per cada parcel.la més   700 €” 
 
El Sr. Xarbau diu que votaran en contra. Considera que pel què fa a l’ordenança 
fiscal núm.6 que no s’hauria de fer pagar igual a tothom sinó que caldria tenir en 
compte altres paràmetres, com són els m2, si hi ha piscina, etc. Respecte a 
l’ordenança fiscal núm.8 no hi està d’acord que es faci a professionals externs. 
 

TRAMITACIÓ DE LES ALTES I BAIXES D’HABITATGES D’ÚS TURÍSTICS I D’APARTAMENTS TURÍSTICS 

Quota única 150,00 € 
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El Sr. Alcalde diu que la modificació de l’ordenança núm. 6 es planteja per posar un 
preu just ja que és una taxa que només es paga un cop quan es tramita la inscripció 
en el registre. Respecte a l’ordenança núm. 8 diu que la valoració ha de ser feta per 
una societat de taxació. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord transcrita al començament d’aquest punt de 
l’ordre del dia, dóna el resultat següent: 
 
- SET vots a favor, del Sr. Acalde, el Sr. Vallribera, la Sra. Figueras, el Sr. Guinó, 

la Sra. Reyner, el SR. José Mª Martínez i el Sr. Joan Josep Martínez  
- QUATRE vots en contra, del Sr. Xarbau, la Sra. De Egea, el Sr. Vilella i el Sr. 

Lop 
- UNA abstenció, del Sr. Ortiz. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
4. Aprovació d’una modificació dels estatuts del Consorci del Transport 
Públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG) 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ L’Ajuntament ha rebut l’escrit, amb registre d’entrada núm.1582/2017, del 
Consorci del Transport públic de l’àrea de Girona, pel qual es comunica que el seu 
Consell d’Administració ha acordat aprovar la realització de les actuacions 
necessàries per a la modificació dels seus Estatuts per a la seva adaptació a les 
recomanacions indicades en l’informe de control financer de la Intervenció de la 
Generalitat, i es tramet el text de les modificacions proposades. 
 
Els vigents estatuts del Consorci (art.28) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que 
regula les Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per 
modificar els Estatuts es necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals 
associats, adoptat per majoria absoluta. 
 
En virtut de l’anterior, el Ple acorda: 
 
Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSORCI DEL 
TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE GIRONA, AUTORITAT TERRITORIAL DE 
MOBILITAT, aprovada per la Generalitat en virtut de l’acord de Govern 9/2015, de 
27 de gener, que consta a l’annex. 
 
Segon.- Encomanar al Consorci del transport públic de l’àrea de Girona, Autoritat 
Territorial de Mobilitat la realització dels tràmits següents: 

a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació 
i del text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de 
ratificació de tots els ens associats. 

b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració 
Local, als efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions 
associatives d'ens locals “ 
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Annex 
 
Modificació de l’ Article 22: Règim economicofinancer i patrimoni 
22.1 Els recursos econòmics amb els quals pot comptar el Consorci són: 
a)   (...) 
f)    Els ingressos per la venda de títols integrats 
 
22.4 El Consorci té un patrimoni propi, adscrit a les seves finalitats, constituït pel 
conjunt de béns, drets i accions que li pertanyin i els que pugui adquirir, bé 
directament a través de la titularitat dels ingressos de tarifes de títols combinats, 
que es reparteixen posteriorment als operadors, o bé per afectació per part de les 
administracions consorciades.” 
 
 
El sr. Alcalde explica les modificacions plantejades que són senzilles i bàsicament 
de detall. 
 
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. Moció del grup d’ ERC 
 
Es dóna lectura de la moció presentada pel grup d’ERC que transcrita literalment 
diu el següent: 
 
“ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA PER A LA 
MUNICIPALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT DOMICILIARI  
D’AIGUA DE FORMA MANCOMUNADA MITJANÇANT UN CONSORCI PÚBLIC 
 
Atès que segons l’art. 25.2.c) de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL) així com 
l’art. 66.3.l) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC) és 
competència dels municipis l’abastament domiciliari d’aigua potable, 
 
Atès que segons l’art. 26.1.a) LBRL i l’art. 67a) LMRLC l’esmentat abastament 
domiciliari d’aigua potable no és tan sols una competència municipal sinó que, a 
més, els municipis tenen l’obligació de prestar l’esmentat servei en ser considerat 
un servei mínim, 
 
Atès que segons l’art. 85 LBRL els serveis públics de competència local (i, per tant, 
el servei d’abastament domiciliari d’aigua) pot prestar-se bé mitjançant gestió 
directa bé mitjançant gestió indirecta, 
 
Atès que en l’actualitat l’esmentat servei d’abastament domiciliari d’aigua al municipi 
de Maçanet de la Selva (nucli urbà, Bellavista, El Molí, Montbarbat i Mas Altaba) es 
presta mitjançant el servei de gestió indirecta a través d’una concessió a l’empresa 
SOREA, 
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Atès que la vigència del contracte de concessió amb SOREA ha finalitzat i, en 
l’actualitat, l’esmentada concessió està en situació de pròrroga, de manera que, en 
cas que es volgués continuar prestant el servei d’abastament domiciliari d’aigua 
mitjançant gestió indirecta, caldria convocar un concurs, 
 
Atès que la convocatòria per a aquest concurs i els plecs de condicions per a la 
gestió d’aquest servei mitjançant gestió indirecta va ésser convocat al Ple 
extraordinari de 04/01/17 en el seu punt segon titulat ‘Aprovació de la convocatòria 
d’un procediment per la licitació i adjudicació del contracte mitjançant gestió 
indirecta i amb règim de concessió administrativa per la distribució i 
subministrament d’aigua potable’, 
 
Atès que l’acord de Ple suara esmentat es va anul·lar en un posterior Ple 
extraordinari en data 03/04/17, 
 
Atès, per tant, que ens trobem altra vegada en situació de pròrroga en la gestió 
indirecta del servei, 
 
Atès que, a diferència del moment en el qual el Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana va presentar mocions per tal d’estudiar el millor model per a gestionar 
aquest servei al nostre municipi (mocions votades en Ple en data 01/02/16 i 
04/04/16 i ambdues no aprovades), en el moment actual disposem de les  dades i 
informacions de l’estat del servei i de les infraestructures per a poder-lo prestar, 
dades i informacions contingudes en les pliques del concurs que es va aprovar en el 
Ple de 04/01/17 i que posteriorment es va retirar, 
 
Atès que ja fa més d’una legislatura que el contracte per a la gestió indirecta 
d’aquest servei es troba en pròrroga i que aquesta continua essent la situació 
actual, 
 
Atès que les dades i informacions de què disposem fan factible que el servei es 
pugui gestionar de manera directa per part del consistori sense que això n’encareixi 
el preu ni signifiqui una càrrega inassumible pel pressupost de la corporació, 
 
Atès que el model de gestió directa pot arribar a representar una reducció de les 
tarifes del servei i, per tant, un benefici per als veïns i les veïnes de Maçanet de la 
Selva, 
 
Atès, a més, que es considera que el servei d’abastament domiciliari d’aigua 
potable és un servei essencial que hauria d’estar sotmès a un control estricte per 
part del municipi, 
 
Atès que existeixen fórmules per mancomunar aquest servei que permeten prestar-
lo correctament sense que aquesta gestió directa impliqui un augment de 
l’estructura, sigui en forma de personal o en d’altres, de la corporació municipal, 
 
Atès que el personal que fins ara treballa per l’empresa concessionària es pot 
subrogar i per tant aquest canvi no implica cap pèrdua de lloc de treball, 
 
Atès que la gestió directa d’aquest servei de manera mancomunada amb altres 
administracions és factible,  
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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 
 
Procedir a fer les gestions necessàries per tal que l’Ajuntament de Maçanet de la 
Selva iniciï els tràmits per tal d’adherir-se a un consorci públic que permeti gestionar 
el servei d’abastament domiciliari d’aigua de forma directa a través de la 
mancomunació d’aquest servei.” 
 
 
El Sr. Xarbau diu que hi ha dos possibilitats per la gestió del servei d’aigua, que són 
la gestió indirecte a través d’un concessionari com es fa ara, i la gestió directe que 
no necessàriament que l’ajuntament ho faci sinó que es pot articular a través d’un 
consorci. Diu que actualment l’ajuntament ha pagat les inversions amortitzades i no 
té deutes amb el concessionari i creu que amb les dades que tenen és factible que 
sigui públic i demanen que s’opti per aquesta via. 
 
El sr. Ortiz diu que està d’acord amb la moció i que si es vota en contra s’expliqui 
perquè. 
 
El Sr. Alcalde explica que l’aigua és un servei municipal, sigui gestionat directament 
o indirectament i que votaran en contra perquè volen estudiar aquest tema, i creu 
que no és cert que sigui més econòmic en gestió pública en tots els casos i que han 
vist supòsits que la gestió directa surt més cara. Per això creu que el que cal es 
veure bé els pros i els contres. Respecte a les inversions aquest equip de govern 
sempre ha estat partidari que ho faci l’ajuntament directament. 
 
El Sr. Guinó diu que no ha està decidit encara per quina opció s’ha d’optar, i diu que 
és cert que la gestió actual mai ha portat problemes, i que cal buscar la millor i 
treballar el tema, diu també que va escolar el consorci i els va fer bona impressió, 
però també ha escoltat a les empreses i també la impressió ha estat bona. 
 
El Sr. Xarbau diu que el que cal fer és negociar amb el Consorci les millors 
condicions i que l’ajuntament si no anés bé pugui canviar de sistema. 
 
El Sr. Alcalde diu que miren les opcions i arguments a favor i en contra. 
 
El Sr. Ortiz pregunta al Sr. Alcalde si pot dir amb quines empreses ha parlat. 
 
El Sr. Alcalde diu que no es tracte aquí de dir ara noms. 
 
Finalment es sotmet a votació la moció que s’ha transcrit més amunt, amb el 
resultat següent: 
 
- CINC vots a favor, del Sr. Xarbau, Sra. De Egea, Sr. Lop, Sr. Vilella i Sr. Ortiz. 
- SET vots en contra, del Sr. Acalde, el Sr. Vallribera, la Sra. Figueras, el Sr. 

Guinó, la Sra. Reyner, el SR. José Mª Martínez i el Sr. Joan Josep Martínez  
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara no aprovada la moció esmentada. 
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6. 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. 
 
 
 
Assumptes d’urgència 
 
El Sr. Xarbau manifesta que presenta una moció perquè es tracti com assumpte 
d’urgència.  
 
Seguidament dóna lectura a la moció que presenta que transcrita literalment diu el 
següent: 
 
“ MOCIÓ DE REPROVACIÓ DE LES DECLARACIONS DEL SENYOR CIURANA, 
ALCALDE DE MAÇANET, RECOLLIDES A L'ENTREVISTA DEL DIARI EL PUNTAVUI 
DE DIUMENGE 4 DE JUNY DE 2017 

 
Des d'Esquerra de Maçanet considerem que algunes de les obligacions consubstancials del 
paper d'Alcalde són, entre d'altres, estar servei de la ciutadania, representar a tots els 
habitants del municipi i vetllar pels interessos generals de tots els veïns. 

 
Atès que !'actual Alcalde, Sr Josep  Maria Ciurana, en les seves declaracions recollides a 
1'entrevista publicada al diari El Punt Avui de diumenge 4 de juny fa dubtar de voler 
representar per igual els interessos de tots els veïns; 
 
Atès que un gran nombre de veïns s'han sentit insultats per aquestes declaracions, Atès 
que el Ple Municipal és l'órgan de representació de la ciutadania de Mac;anet, Per tot això, 
el Grup Municipal proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER 
Reprovar a l'Alcalde Ciurana per les seves declaracions al diari El Punt Avui de diumenge 4 
de juny de 2017. 

 
SEGON 
Exigir-li una disculpa pública adreçada a totes les persones que s'hagin sentit violentades per 
les seves declaracions i al conjunt de la ciutadania de Mac;anet. 
 
TERCER 
Que aquesta disculpa sigui publicada almenys en el mateix mitja que les ha publicades” 
 
 
 
A continuació es sotmet a votació la urgència de la moció més amunt transcrita, per 
la seva inclusió a l’ordre del dia d’aquesta sessió, la qual és aprovada per 
unanimitat. 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde diu que es passarà a debatre i votar la moció. 
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El Sr. Alcalde diu que aquestes declaracions són les d’una periodista i no s’ajusta al 
què va dir realment. El que va dir és que recordava el poble de quan era petit i tenia 
menys de 2000 habitants, en el que les coses funcionaven com en un poble petit i 
que al créixer la població fins als prop dels 7000 habitants actuals el funcionament 
no és lògicament el mateix. No va dir que els canvis fossin culpa de la gent de la 
urbanització i les seves paraules varen ser tergiversades. També remarca que 
ningú a dit mai res quan ha fet declaracions a altres mitjans parlant positivament d 
els urbanitzacions. Finalment, diu que no ha de demanar disculpes per alguna cosa 
que no ha dit i que mai no ha insultat a ningú. 
 
El Sr. Guinó diu que són temes desagradables, que ell no és del poble però ha 
procurat sempre que tothom estigués integrat i que no hi haguessin divisions; també 
manifesta que quan varen venir les urbanitzacions van portar beneficis a la gent del 
poble i al comerç local. Finalment manifesta que ell s’oposarà sempre als que 
vulguin dividir la gent del poble sigui d’on sigui. 
 
El Sr. Xarbau diu que el Sr. Alcalde cal que sigui conscient que ha ofès al poble i 
haurà de demanar disculpes. 
 
El Sr. Alcalde diu que no ha de demanar disculpes d’alguna cosa que no ha dit. 
 
El Sr. Xarbau diu que està sorprès que després de 14 anys a l’Ajuntament hagi fet 
aquesta novatada i que la moció és una oportunitat per discupar-se. 
 
El Sr. Alcalde contesta que no ha fet les declaracions que li han posat, però que de 
tota manera si algú s’ha ofès li demana disculpes. 
 
Seguidament segueix el debat entre el Sr. Xarbau i el Sr. Alcalde en els mateixos 
termes ja exposats, insistint el Sr. Xarbau en què demani disculpes. 
 
El Sr. Guinó diu que el Sr. Ciurana ja s’ha disculpat i no entén la insistència del Sr. 
Xarbau. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que ell és de Residencial Park i no està d’acord amb 
l’aprofitament polític que es fa del tema, i creu que l’ Alcalde ja ha explicat la 
qüestió. També diu que no li sembla bé la notícia tal i com ha sortit publicada i que 
si fos cert no li semblaria bé. 
 
El Sr. Guinó diu que s’està fent circ d’un tema aprofitant l’ocasió d’una notícia al 
Diari, i que és contradictori de què l’oposició parli sempre d’improvisació i que ara 
ells a corre cuita volen presentar una moció, i que no vol participar en això i 
s’abstindrà. 
 
La Sra. Reyner diu que ella ha viscut la seva infantesa a Residencial Park i té 
familiars que hi viuen, i no li semblen bé les manifestacions que han sortit 
publicades al Diari que són ofensives pels habitants de l’urbanització, però d’altra 
banda atès que l’alcalde ha donat les seves explicacions sobre aquestes 
manifestacions i ha dit també que demanava disculpes si algú s’havia pogut sentir 
ofès, creu que el tema caldria donar-lo per tancat i mirar cap endavant. 
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La Sra. Figueras diu que s’abstindrà ja que no vol participar en aquest tipus de 
política que planteja el Sr. Xarbau. 
 
La Sra. De Egea diu que les declaracions hi són i cal disculpar-se. 
 
Finalment es sotmet a votació la moció més amunt transcrita, amb el resultat 
següent: 
 
- QUATRE vots a favor, del Sr. Xarbau, Sra. De Egea, Sr. Lop i Sr. Vilella  
- CINC vots en contra, del Sr. Acalde, el Sr. Vallribera, la Sra. Reyner, el Sr. José 

Mª Martínez i el Sr. Joan Josep Martínez  
- TRES abstencions, de la Sra. Figueras, el Sr. Ortiz i el Sr. Guinó 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara no aprovada la moció esmentada. 
 
 
 
7. Control de l’acció de govern i precs i preguntes 
 
El Sr. Xarbau planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Referent al pacte d’aquesta legislatura diu que el Sr. Ciurana va dir que no 

pactaria amb el Sr. Guinó quan en realitat ja tenia fet aquest pacte, i esmenta 
diverses qüestions referents a les negociacions que es varen fer per arribar a 
pactes abans de la sessió per a l’elecció de l’alcalde, esmentat que el Sr. Ciurana 
posava com a condició que el PP estigués al govern. 

- Sobre les resolucions del Parlament i el referèndum pregunta quina posició 
adoptarà l’Alcalde i si estarà al costat del Parlament perquè es pugui votar. 

- Pregunta si es pensa fer l’obra de la canonada per portar l’aigua a Residencial 
Park. 

- Pregunta per una factura de Fira Flor de l’any 2015 de subministrament de flors 
per l’associació La Blanca Paloma. 

 
 
El Sr. Ortiz planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següents: 
 
- Pregunta quina és la situació actual amb Rec Madral 
- Pregunta si es pensa crear el cos de policia local 
- Pregunta si a Can Falló estava previst per a centre de dia 
 
El sr. Alcalde diu sobre les negociacions per fer pactes de govern que també cal dir 
que els d’ERC es volien garantir un sou abans que res. Diu també que ell no tenia cap 
pacte preestablert i que mai ha dit que no pactaria amb ningú. Referent a l’obra de la 
canonada per connectar l’aigua de la xarxa municipal cap a Residencial Park es 
pensa fer i que està en fase de projecte. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez sobre el subministrament de flors del 2015 a l’associació 
La Blanca Paloma diu que l’ajuntament fa moltes col.laboracions a entitats per actes o 
actuacions que organitzen, i que altres entitats donat samarretes, cartells anunciadors 
o begudes. 
 



Ajuntament de Maçanet de la Selva 

  
 

 14

El Sr. Lop diu que la factura és de 400 € i era pel guarniment d’una carrossa. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez insisteix en el ja dit. 
 
La Sra. Figueras diu que continuaran donant suport a totes les entitats i les enumera 
una a una. 
 
El Sr. Xarbau demana transparència en el que es gasta. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que pot mirar tot el que vulgui. 
 
El Sr. Alcalde diu que la situació actual amb RecMadral és que sembla que aquesta 
és arrendataria de l’antiga promotora i que hi ha una demanda entre ells sobre aquest 
tema, i que la xarxa ara mateix no és municipal. 
 
Referint a Can Falló diu que no té els requisits per centre de dia que requereix la 
Generalitat. 
 
El Sr. Ortiz diu que el Ple va aprovar el projecte per centre de dia. 
 
El Sr. Alcalde diu que era un projecte per centre de dia i seu dels serveis socials. 
També explica que tenen el projecte de crear la policia local. 
 
 
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 


