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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  424/2018 
Caràcter : ordinària 
Data :  5 de febrer de 2018 
Horari:  De les 21.05 a les 23.25 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 
Narcís Vilella i Munjé 
 
Ha excusat la seva assistència: 
Adrian Ortiz Jurado 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’ acta de la sessió ordinària de data 4 de desembre, de l’acta de la 

sessió extraordinària amb caràcter urgent de data 14 de desembre i de l’acta de la 
sessió extraordinària de data 29 de desembre de 2017. 

2. Aprovació inicial del Reglament del consell de l’esport municipal. 
3. Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions. 
4. Mocions presentades pel grup ERC 
Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última sessió 
ordinària del Ple. 
Control de l’acció de govern i precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’ acta de la sessió ordinària de data 4 de desembre, de l’acta de 

la sessió extraordinària amb caràcter urgent de data 14 de desembre i de 
l’acta de la sessió extraordinària de data 29 de desembre de 2017. 

 
Sotmesa a votació l’aprovació de les actes de les sessions de dates 4 de desembre 
(ordinària), 14 de desembre (extraordinària) i 29 de desembre (extraordinària), són 
aprovades per unanimitat dels presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovades les esmentades actes. 
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2. Aprovació inicial del Reglament del consell de l’esport municipal. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vist que la Junta de Govern Local en data 12 de juny de 2017 va acordar la formació 
d’un Reglament del Consell de l’Esport municipal de l’Ajuntament de Maçanet de la 
Selva i va designar una Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de 
l’avantprojecte de la norma esmentada. 

 
Vist el text de l’avantprojecte d’un Reglament del Consell de l’ Esport municipal aprovat 
per la Comissió d’estudi designada per aquesta finalitat. 

 
Atès el que disposen els articles 178.1 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 i 
següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
El Ple acorda: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de Reglament del consell de l’ Esport 
municipal.  

 
Segon.- Sotmetre el present acord, juntament amb el projecte de la norma, a 
informació pública mitjançant un anunci a publicar al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el 
Tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web de l’ajuntament, per un termini de 
30 dies, als efectes de formulació de reclamacions, al·legacions i suggeriments. 

 
Tercer.- Designar, de conformitat amb l’article 64 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per tal de què examini les reclamacions o al·legacions que es 
presentin durant el període d’informació pública i en proposi l’estimació o desestimació 
total o parcial, una Comissió formada pels mateixos membres designats per la 
comissió d’estudi que s’ha encarregat de redactar l’avantprojecte de la norma.  

 
Quart.- En el supòsit de que no es presenti cap reclamació o al·legació, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.”  
 
 
El Sr. Xarbau diu que està a favor de fomentar l’esport i li semblen bé els principis 
generals d’aquest reglament, però no li sembla l’eina adequada. Diu també que no li 
sembla bé una estructura tan gran i troba que no és una manera àgil de funcionar, ni 
d’altra banda resol tampoc el tema econòmic. Creu que caldria establir uns criteris 
clars i objectivables per tal de decidir les subvencions, tenint en compte les 
característiques de cada entitat. Per tant, el seu vot serà contrari tenint en compte tal i 
com està plantejat el tema. 
 
La Sra. Figueras creu que aquest òrgan és útil per coordinar l’activitat esportiva al 
municipi i que és una eina transversal, que també servirà per establir criteris d’actuació 
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per tot aquest àmbit amb la participació de les entitats; diu també que permetrà una 
actuació en xarxa per tot el que afecta a l’activitat esportiva. 
 
 
 
 
El Sr. Xarbau diu també que parlen de models diferents, i que està d’acord en 
promocionar l’esport, i col.laborar amb les entitats, però d’altra banda considera que el 
finançament ha de ser molt clar i per això cal establir criteris i que ningú tingui por de 
no rebre subvenció si no és a fi a l’equip de govern. Diu que per ells el primer pas seria 
tenir un model de finançament clar i després aplicar criteris socials. Considera que 
l’estructura és massa grossa per la dimensió de Maçanet i que potser per municipis 
més grans sí que seria adequat.  
 
La Sra. Figueras diu que simplement és un instrument per gestionar i coordinar el dia a 
dia de l’activitat. 
 
El Sr. Alcalde creu que tenir un òrgan regulador és important, però això no treu que es 
doni més control i més transparència. Diu també que en el pressupost d’enguany es 
proposarà incloure a les subvencions de les entitats totes les despeses de cada entitat, 
de manera que la subvenció nominativa inclogui tots els conceptes i no es faran més 
pagaments fora del què s’hagi aprovat. 
 
Finalment, es sotmet a votació la proposta d’acord transcrita al començament d’aquest 
punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor del Sr. Alcalde, el Sr. Vallribera, el Sr. Joan Josep Martínez, la 

Sra. Figueras, la Sra. Reyner, el Sr. Guinó, el Sr. José M. Martínez, i la Sra. 
Mengíbar. 

- QUATRE vots en contra, del Sr. Xarbau, el Sr. Vilella, la Sra. De Egea i el Sr. Lop. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
3. Aprovació inicial del Reglament del consell de l’esport municipal. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vist que la Junta de Govern Local en data 18 de setembre de 2017 va acordar la 
formació d’una ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions en el 
municipi de Maçanet de la Selva i va designar una Comissió d’estudi encarregada de 
redactar el text de l’avantprojecte de la norma esmentada. 

 
Vist el text de l’avantprojecte de l’ordenança municipal reguladora dels sorolls i les 
vibracions en el municipi de Maçanet de la Selva aprovat per la Comissió d’estudi 
designada per aquesta finalitat. 

 
Atès el que disposen els articles 178.1 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 i 
següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
El Ple acorda: 
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Primer.- Aprovar inicialment una ordenança municipal reguladora dels sorolls i les 
vibracions en el municipi de Maçanet de la Selva.  

 
Segon.- Sotmetre el present acord, juntament amb el projecte de la norma, a 
informació pública mitjançant un anunci a publicar al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el 
Tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web de l’ajuntament, per un termini de 
30 dies, als efectes de formulació de reclamacions, al·legacions i suggeriments. 

 
Tercer.- Designar, de conformitat amb l’article 64 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per tal de què examini les reclamacions o al·legacions que es 
presentin durant el període d’informació pública i en proposi l’estimació o desestimació 
total o parcial, una Comissió formada pels mateixos membres designats per la 
comissió d’estudi que s’ha encarregat de redactar l’avantprojecte de la norma.  

 
Quart.- En el supòsit de que no es presenti cap reclamació o al·legació, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.” 
 
El Sr. Xarbau vol recordar que es tracta d’una eina que cal tenir legalment i que és 
necessària per regular aquest tema. Pregunta si caldria també una ordenança fiscal 
pel fet de què algú demani fer medicions. 
 
El Sr. Alcalde diu que sí que caldria si es vol cobrar per aquesta finalitat i que en el seu 
cas es prepararà. 
 
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. 
 
 
 
4. Mocions presentades pel grup ERC 
 
El sr. Xarbau vol fer constar que com ja ha demanat moltes vegades anteriorment creu 
que les mocions s’haurien de posar a l’ordre del dia com a punts diferents cadascuna 
d’elles. I en aquest sentit diu que primer se’ls hi va dir que no, després se’ls hi va dir 
que sí i ara se’ls hi torna a dir que no. 
 
El Sr. Xarbau diu també que han presentat cinc mocions, de les quals tres són per 
proposar noms de carrer i les altres dues són de coses diferents, i demana que es 
tracti primer les dues mocions que no són referents a posar nom als carrers, i després 
les que tracte d’aquest tema. 
 
El sr. Alcalde diu que hi està d’acord i que es passaran a tractar les mocions d’aquesta 
manera.  
 
Moció 1 
 
Es dóna lectura de la moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana, amb registre 
d’entrada núm.168, que transcrita literalment diu el següent: 
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“ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA PER A LA 
RESTITUCIÓ DE LA BANDERA ESTELADA A LA ROTONDA DE L'ENTRADA DE LA 
VILA 
 
Atès que la bandera estelada representa quelcom legítim com és la sobirania i el dret a 
l'autodeterminació de Catalunya, 
 
Atès que és un símbol del dret a l'autodeterminació de Catalunya i de la voluntat 
d'exercir-lo per tal d'assolir la independència, 
 
Atès que el moviment independentista és explícitament pacífic i que pretén aconseguir 
el seu objectiu mitjançant eines i procediments democràtics, 
 
Atès que l'estelada es va posar per primer cop a la rotonda de l'entrada del municipi en 
el marc dels primers actes de Maçanet de la Selva per la Independència (ANC) amb el 
compromís de l'alcalde d'aleshores, 
 
Atès que la idea era que l'estelada romangués a la rotonda fins que s'aconseguís fer 
un referèndum sobre la independència, 
 
Atès que el resultats del referèndum sobre la independència de l'1 d'octubre de 2017 
no han pogut ser encara materialitzats, 
 
Atès que cap normativa impedeix que l'estelada sigui al lloc que ha ocupat els últims 
anys, l'entrada del municipi, 
 
És per tot això que el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al 
Ple de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva l'adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Restituir l'estelada a l'entrada del municipi, en el lloc que ha ocupat els últims anys, 
dins de la rotonda que hi ha en la confluència de l'Avinguda Sant Jordi (carretera C-35) 
i l'Avinguda Torderola, i que hi romangui fins que s'hagin implementat els resultats del 
referèndum sobre la independència que va tenir lloc l'1 d'octubre del 2017.” 
 
El Sr. Xarbau diu que no té res a afegir. 
 
El Sr. Alcalde diu que es va retirar a requeriment de la Junta Electoral en motiu de les 
eleccions i que ara s’ha tornat ja a posar, i creu que no és necessari votar-ho un altre 
cop ja que va ser aprovat anteriorment, i per aquest motiu votaran que no ja que la 
bandera ja està en el lloc sol.licitat. 
 
El Sr. Xarbau diu que el que es tracta és el que representa d’on surt la proposta, que 
és la reclamació d’un dret que quan es va exercir els fets varen ser els que tots 
coneixem, afegeix que es tracta de poder decidir i que no val quedar-se al mig. 
 
El Sr. Alcalde insisteix en el que ja ha exposat anteriorment. 
 
La Sra. Reyner diu que la moció té dues parts, i que una ja està complerta ja que la 
bandera ja hi és i l’altre és que hi romangui fins que es pugui exercir el dret a decidir. 
 
 



Ajuntament de Maçanet de la Selva 
 

Sotmesa a votació la moció més amunt transcrita, dóna el resultat següent: 
 

- DEU vots a favor, del Sr. Xarbau, la Sra. De Egea, el Sr. Lop, el Sr. Vilella, el 
Sr. Ciurana, la Sra. Reyner, la Sra. Figueras, el Sr. Joan Josep Martínez, el Sr. 
Vallribera i el Sr. Jose M. Martínez. 

- DUES abstencions, del Sr. del Sr. Guinó i la Sra Mengíbar. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta de moció. 
 
 
 
 
 
Moció 2 
 
Es dóna compte de la moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana, amb registre 
d’entrada núm.168, que transcrita literalment diu el següent: 
 
“ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA PER L'ADHESIÓ AL 
MANIFEST DE SOMESCOLA 'PER LA CONSOLIDACIÓ, PROTECCIÓ I MILLORA DEL 
MODEL EDUCATIU CATALÀ' 
 
Atès la importància social de l'escola i del model educatiu català en particular, 
 
Atès que el 15 de novembre de 2017 Somescola va publicar el següent manifest: 

Manifest: Per la consolidació, protecció i millora del model educatiu català 

1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats 
que es comprometen a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que 
contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els 
infants i joves per la seva llengua d’origen. 

2. Les entitats que avui formem Somescola, representants de l’àmplia pluralitat d’actors i de 
sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creiem necessari reforçar el treball 
conjunt per a consolidar, protegir i millorar el model educatiu català, patrimoni de la nostra 
societat, i garantia per al futur i la igualtat d’oportunitats dels infants i joves i per a la cohesió 
social del país. 

3. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva 
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que 
possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge 
de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals. 

Això mateix estableix el currículum vigent a Catalunya: “La finalitat de l’educació és aconseguir 
que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per a entendre el món en què estan 
creixent i que els guiïn en el seu actuar; i posar les bases perquè esdevinguin persones 
capaces d’intervenir activament i crítica a la societat plural, diversa i en canvi continu, que els 
ha tocat viure”. 

4. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l’escola catalana de principis de segle XX, han 
ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns principis de convivència 
sòlids. Els nostres infants i joves viuen en una societat culturalment diversa i han après 
vivencialment els principis de ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. La llengua i la cultura 
de Catalunya han determinat el procés de desenvolupament d’aquestes capacitats, dins una 
escola catalana, amb valors democràtics i integradors, que els han permès poder exercir la 
ciutadania de ple dret. 

5. Avui, aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la seva diversitat, 
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són compartits de manera amplíssima per la societat catalana, més enllà de les opcions 
polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans i de les diferents perspectives que la 
pluralitat d’actors del sistema educatiu té sobre com ha de serne la concreció. 

6. Els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la història per diferents 
expressions: les escoles i les colònies del Patronat Escolar de Barcelona, les Montessori i 
Escoles d’Estiu de la Mancomunitat, el moviment d’Escola Nova i els Institut-escola de la 
Generalitat republicana, els moviments de renovació pedagògica dels anys 60, les escoles 
d’iniciativa social i el CPEPC, les mobilitzacions per l’escolarització de tots els infants i pels 
drets laborals, el treball per l’escola inclusiva, el consens social i polític i de la comunitat 
educativa del model d’immersió lingüística, etc. 

7. El context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el model 
educatiu català es consolidi i millori, per a donar resposta als reptes i les necessitats dels 
infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la democràcia, on la participació, el 
pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferència i els valors de 
convivència són centrals en la vivència dels infants. I un model educatiu compromès amb la 
inclusió i la cohesió social, on tot infant ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, 
inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat. 

8. Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest 
model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l’escola ha mantingut 
tothora la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context de tensions 
vinculades a la crisi econòmica. Les famílies i les entitats reconeixem i els agraïm públicament 
la aquesta tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat. 

9. L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en la darrera 
dècada per a acollir, des d’una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de diferents cultures 
del món. Podem constatar que ha estat un factor important per a afavorir la cohesió social des 
d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent un dels puntals del model 
educatiu català. 

10. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, 
l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística volen 
posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants 
i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat. Per això, les entitats 
que formem Somescola fem una crida perquè el conjunt de la societat faci seu aquest patrimoni 
que és el model educatiu català, i que es comprometi a consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne 
a la millora. 

 
És per tot això que el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Maçanet de la Selva l'adopció del següent: 
 
ACORD 
 
El Ple Municipal de Maçanet de la Selva s'adhereix al manifest de Somescola 'Per la 
consolidació, protecció i millora del model educatiu català' i vetllarà perquè les polítiques del 
municipi estiguin d'acord amb els principis que propugna aquest manifest.”  
 
 
Sotmesa a votació l’anterior moció, és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’anterior moció. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde diu que passarà a tractar les tres mocions referents a 
posar noms a carrers de la població. 
 
El Sr. Xarbau explica les mocions i diu que és una bona per tal de recordar 
personatges i fets. 
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El Sr. Alcalde diu que hi està d’acord però com que la zona a on es proposa no està 
recepcionada per l’ajuntament creu que cal esperar la seva recepció. 
 
 
Moció 3 
 
Es dóna lectura de la moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana, amb registre 
d’entrada núm.168, que transcrita literalment diu el següent: 
 
“ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA PER ANOMENAR UN 
DELS NOUS CARRERS DE LA ZONA DE BELLAVISTA AMB EL NOM DE 'POMPEU 
FABRA' 
 
Atès que enguany és el 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra, 
 
 
 
Atès que l'obra de Pompeu Fabra Gramàtica catalana va ser fonamental per a disposar d’una 
llengua codificada i apta per als diversos estils i funcions, i que l’Institut d’Estudis Catalans va 
adoptar com a oficial, 
 
Atès que enguany fa 100 anys de la publicació de la Gramàtica catalana normativa., 
 
Atès que el Govern de Catalunya commemorarà durant aquest 2018 aquestes fites programant 
un conjunt d'actes i activitats culturals emmarcades en l'Any Pompeu Fabra, 
 
Atès que trobem justificat commemorar aquesta figura i la seva obra també des de Maçanet,  
 
Atès que ho podem fer d'una manera que ajudi a perpetuar aquesta commemoració en el 
temps, 
 
És per tot això que el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Maçanet de la Selva l'adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Que un dels nous carrers, resultat de la urbanització de la zona de Bellavista, passi a 
anomenar-se 'Carrer Pompeu Fabra'.”  
 
 
Sotmesa a votació l’anterior moció,  dóna el resultat següent: 
 
 

- QUATRE vots a favor, del Sr. Xarbau, el Sr. Vilella, el Sr. Lop i la Sra. De Egea. 
- VUIT vots en contra, del Sr. Alcalde, el Sr. Guinó, el Sr. Joan Josep Martínez, 

la Sra. Figueras, la Sra. Reyner, el Sr. José M. Martínez , el Sr. Vallrivera i la 
Sra. Mengíbar. 

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara que la moció no ha estat aprovada. 
 
El Sr. Alcalde repeteix el mateix criteri que ja ha dit anteriorment de què es tracta d’una 
zona que encara no està recepcionada per l’ajuntament. 
 
 
Moció 4 
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Es dóna lectura de la moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana, amb registre 
d’entrada núm.168, que transcrita literalment diu el següent: 
 
“ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA PER ANOMENAR LA 
NOVA PLAÇA DE LA ZONA DE BELLAVISTA AMB EL NOM DE 'PLAÇA DE L'1 
D'OCTUBRE' 
 
Atès que Catalunya és un subjecte polític amb drets reconeguts per la legislació,  
 
Atès que el dret internacional reconeix plenament el dret a l'autodeterminació dels pobles i que 
cap norma estatal el pot negar, 
 
Atès que reiterades majories democràtiques a Catalunya han reclamat un referèndum sobre 
l'autodeterminació pactat amb l'Estat Espanyol, 
 
Atès que un referèndum pactat i vinculant no ha estat possible davant les negatives reiterades 
per part de l'Estat Espanyol, 
 
Atès que el Govern de Catalunya va impulsar la celebració d'un referèndum sobre la 
independència de l'1 d'octubre, 
 
Atès que la organització, participació i defensa del dret a votar en referèndum va suposar un 
empoderament de la ciutadania de Catalunya, 
 
Atès que els fets de l'1 d'octubre en relació al referèndum són mostra del caràcter cívic i de 
defensa dels valors democràtics i dels drets civils de la població catalana, de la voluntat de ser i 
d'exercir el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya, i de la dignitat dels ciutadans 
d'exercir i defensar aquests drets, 
 
Atès que els esdeveniments d'aquesta jornada van ser d'una gravetat extraordinària, 
 
Atès que el comportament de la ciutadania de Catalunya va ser d'una gran vàlua, 
 
Atès que, per tot això exposat, l'1 d'octubre de 2017 va ser un dia històric on la ciutadania va 
actuar en defensa dels valors democràtics, dels drets civils bàsics, del dret d'autodeterminació 
de Catalunya, i ho va fer des de la no violència, 
 
És per tot això que el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Maçanet de la Selva l'adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Que la nova plaça, resultat de la urbanització de la zona que queda entre els carrers Llevant, 
Puig-Marí, Barcelona i Avinguda Bellavista, passi a anomenar-se 'Plaça de l'1 d'octubre'.” 
 
 
El Sr. Alcalde torna a reiterar que l’indret on es vol posar nom és el sector Sud-r.1 que 
actualment encara no ha passat a l’ajuntament. 
 
La Sra. Figueres diu que respecte el nom d’1 d’octubre i que tenen organitzades una 
sèrie de reunions sobre el tema de posar el nom 1 d’octubre a algun indret com és ara 
al pavelló polivalnet, i per això demana que es retiri la moció i es parli amb totes les 
persones que estan tractant el tema, per tal de què no sigui estricte decisió dels grups 
polítics. 
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El sr. Xarbau diu que li sembla bé que es posi aquest nom al pavelló polivalent però 
això no és obstacle que es posi aquest nom a un carrer, i per això mantenen la 
proposta. 
 
El Sr. Guinó creu que ells no són ningú per posar nom a carrers i això creu que és un 
tema que ha de ser obert a tota la ciutadania, i no només a criteri dels membres del 
Ple. Creu que cal fer-ho més obert i en un procés de participació. 
 
Sotmesa a votació l’anterior moció,  dóna el resultat següent: 
 

- QUATRE vots a favor, del Sr. Xarbau, el Sr. Vilella, el Sr. Lop i la Sra. De Egea. 
- VUIT vots en contra, del Sr. Alcalde, el Sr. Guinó, el Sr. Joan Josep Martínez, 

la Sra. Figueras, la Sra. Reyner, el Sr. José M. Martínez , el Sr. Vallrivera i la 
Sra. Mengíbar. 

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara que la moció no ha estat aprovada. 
 
 
 
 
 
 
 
Moció 5 
 
Es dóna lectura de la moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana, amb registre 
d’entrada núm.168, que transcrita literalment diu el següent: 
 
“ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA PER ANOMENAR UN 
DELS NOUS CARRERS DE LA ZONA DE BELLAVISTA AMB EL NOM D' 'ARQUITECTE 
ROMANÍ' 
 
Atès que  Josep Maria Romaní i Bueno és autor del primer pla  general d'ordenació urbana de 
Maçanet, aprovat l'any 1972, 
 
Atès que aquest projecte ha determinat la configuració urbanística del terme municipal, i per 
tant les dinàmiques i activitats que tenen lloc a Maçanet,  
 
Atès que, físicament, el poble tal i com el coneixem,el traçat dels carrers, les places, les zones 
d'equipaments, són resultat d'aquell projecte, 
 
Atès que una de les maneres de conservar la memòria històrica, i per tant de poder explicar 
com s'ha anat conformant la nostra vila, és la presència al nomenclàtor de la vila de fets o de 
personatges que han protagonitzat fets rellevants, 
 
És per tot això que el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Maçanet de la Selva l'adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Que un dels nous carrers, resultat de la urbanització de la zona de Bellavista, passi a 
anomenar-se 'Arquitecte Romaní'.” 
 
 
El Sr. Alcalde diu que es tracta també d’una zona situada en el sector SUD-r1 que com ja s’ha 
dit no està encara recepcionada per l’ajuntament. 
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Sotmesa a votació l’anterior moció,  dóna el resultat següent: 
 

- QUATRE vots a favor, del Sr. Xarbau, el Sr. Vilella, el Sr. Lop i la Sra. De Egea. 
- VUIT vots en contra, del Sr. Alcalde, el Sr. Guinó, el Sr. Joan Josep Martínez, 

la Sra. Figueras, la Sra. Reyner, el Sr. José M. Martínez , el Sr. Vallrivera i la 
Sra. Mengíbar. 

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara que la moció no ha estat aprovada. 
 
 
5. Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última sessió 
ordinària del Ple. 
 
Es dóna compte de totes les resolucions dictades per l’alcaldia des de l’última sessió 
ordinària del Ple. 
 
 
Assumptes d’urgència 
 
El Sr. Alcalde manifesta que presenta una proposta d’acord perquè es tracti com 
assumpte d’urgència.  
 
Seguidament dóna lectura a la proposta d’acord que presenta, que transcrita 
literalment diu el següent: 
 
“ La  Junta de Govern Local de Maçanet de  la Selva, en data 10 de maig de 2016, va 
acordar entre d'altres el següent: 

" • Vist que per acord de Ja Junta de Govern Local de data 1/3/2016 es va 
aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de l'obra titulada "Projecte de la variant 
de la línia de 25 Kv situat als afores del casc urbà de Maçanet de la Selva". 
Vist que l'esmentat projecte ha estat sotmès al preceptiu tràmit d 'informació pública. 
 
Vist que durant el tràmit d'informació pública s'han presentat els escrits 
d'al·legacions següents: 
 
Escrit amb registre d'entrada núm. 1336, de data 19/04/2016, del Sr. Josep Pascual 
Llorens, en el que demana que l'ajuntament no faci ni excavacions ni torres 
metàl·liques noves dins la seva propietat. 
 
Escrit amb registre d'entrada núm. 1337, de data 19/04/2016, del Sr. Josep Pascual 
Llorens, en el que demana que l'ajuntament faci un document amb les quantitats de la 
indemnització per l'expropiació  i altres i un document agafant el compromís de 
desplaçar el total dels metres de línia que ara es soterrarà, en cas que sigui 
necessari per raons urbanístiques i deixar-los fora d'afectació a futurs solars 
edificables i un document del compromís de retirar els dos fonaments antics i la torre 
metàl·lica antiga. 
 
Vist que el projecte aprovat inicialment no contempla el treure els dos fonaments de 
torres antics existents a la finca, i que efectivament cal procedir a treure'ls i a fer la 
corresponent previsió en tal sentit en el projecte. 
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Vist que l'ajuntament no ha fet fins aquest moment cap excavació ni torre metàl·lica 
dins la propietat del Sr. Pascual. 
 
Vist  que la resta de qüestions al·legades pel Sr. Pascual no fan referència 
pròpiament al que és al projecte sinó a aspectes referents a l'expropiació i 
servituds necessàries i a compromisos relacionats amb la mateixa, que en tot cas 
caldrà tractar en el procediment que s'iniciï per aquesta finalitat. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions formulades pel Sr. Josep Pascual 
Llorens, en el sentit de preveure els treballs necessaris per treure els fonaments 
antics de dues torres de subministrament elèctric existents. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el projecte d'obra ordinària titulat "Projecte de la 
variant de la línia de 25 Kv situat als afores del casc urbà de Maçanet de la Selva" 
redactat per l'enginyer de Camins, Canals i Ports Sr. Jaume Baratech i Galup, 
afegint en el projecte aprovat inicialment la previsió dels treballs necessaris per 
treure els fonaments antics de dues torres elèctriques existents en el lloc on es 
preveu l'actuació. " 
 

 

 

 

Aquest acord va ser notificat individualment, i també en el BOP de data 20 de Maig de 
2016,  número  96,  sense  que  consti  en  l'actualitat,  interposat  cap  recurs  ni 
administratiu ni jurisdiccional. 

Vist que en el projecte aprovat, hi consta la relació de béns i drets afectats per la seva 
execució,  si  bé  l'acord  aprovatori  del  projecte,  després  de  la  seva  tramitació,  es  va 
concretar en l'aprovació del mateix. 

L'obra a executar no correspon a una obra d'urbanització, sinó a una obra ordinària de 
substitució de Torres elèctriques, per traçat soterrat,  i canvi d'emplaçament d'una de 
les  torres  existents,  resultant  una  obra  d'interès  públic,  que  ja  fa  temps  es  va 
considerar  necessària  per  donar  el  servei,  i  que  per  la  seva  execució  comporta  la 
necessitat  d'ocupació  de  sòl,  servitud,  i  ocupació  temporal.  Cal  recordar  que  la 
Generalitat  de  Catalunya  ja  va  establir  uns  criteris  d’autorització  administrativa  de 
línies elèctriques. Aquests  criteris han estat  compartits per  la Comissió d’experts en 
matèria de línies elèctriques d’alta tensió en el seu informe final i recollits en el Pla de 
l’energia a Catalunya. Per a la zona urbana les línies existents entre 1 kV i 400 kV han 
de ser soterrades o desplaçades de les zones urbanes de forma progressiva. 

El projecte aprovat, estableix  la necessitat d'ocupació, el que comporta, que per a  la 
correcta execució de  les Obres contingudes en el projecte, es defineixen tres tipus de 
afecció: l'expropiació pròpiament dita, la imposició de servituds i l'ocupació temporal. 

En aquest sentit el projecte i la seva addenda, justifiquen la declaració d'utilitat pública 
de l'obra ordinària i la necessitat d'ocupació.  
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Com a conseqüència d'aquella aprovació  i  la fermesa en via administrativa de  l'acord 
aprovatori,  i en continuació del expedient, es va encarregar  l'informe de  la valoració, 
que  va  ser  emès  en  data  7  de  setembre  de  2016,  per  CEIAM  cabré  alegret  SL.p. 
Informe de valoració que forma part del present expedient. 

Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals –especialment quan 
aquests  porten  aparellada  l’expropiació  forçosa  de  béns  i  drets–  requereix  la  seva 
aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies 
i  l’aprovació definitiva, d'acord amb  l’article 37 del ROAS  (Decret 179/1995 de 13 de 
juny), tràmit ja realitzat, si bé l'acord aprovatori, tot i que implícitament comportava la 
declaració d'utilitat pública  i  la necessitat d'ocupació, no ho especificava clarament, a 
la  vegada  que  tampoc  no  especificava  clarament  el  poder  realitzar  al∙legacions  en 
relació a la relació de béns i drets afectats. 

A  fi  doncs  d'una major  garantia  dels  interessats  afectats,  i  de  conformitat  amb  la 
normativa és procedent declarar de manera expressa la utilitat pública de l'execució de 
l'obra i la necessitat d'ocupació. 

De conformitat amb el que disposa  l'article 38 del ROAS,  l'aprovació s'ha de realitzar 
pel Ple de l'Ajuntament. 

Els articles 37 i ss. del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per 
Decret  179/95,  de  13  de  juny,  regulen  el  procediment  d'aprovació  dels  projectes 
d'obres  locals  ordinàries  i  estableixen  que  l'aprovació  dels  projectes  d'obres  locals 
comporta  la  declaració  d'utilitat  pública  i  la  necessitat  d'ocupació  dels  terrenys  a 
l'efecte de l'expropiació forçosa, de conformitat amb el que estableix l'article 235.3 del 
Text  refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya  aprovat  per  Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. L'expropiació forçosa de finques ve regulada als articles 
10  i 21  i concordants de  la Llei d'expropiació  forçosa de 16 de desembre de 1954  i a 
l'article 3 del Reglament que la desplega aprovat per Decret de 26 d'abril de 1957. 

A fi d'agilitzar el procediment, s'entén convenient que en el mateix acord, s'aprovi de 
manera provisional, i a segons del que en resulti de la relació de béns i drets afectats, 
l'incident de peça separada de preu just, que quedaria com a definitiva, en quant no hi 
hagués modificació de la relació de béns i drets afectats. 

 

El Ple acorda: 

PRIMER.‐ Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 10 de maig de 2016, que 
es ferm en via administrativa, i referit al projecte "Projecte de la variant de la línia de 
25 Kv situat als afores del casc urbà de Maçanet de la Selva". 

SEGON.‐ Ratificar,  i en el que sigui menester declarar,  la utilitat pública de  l’execució 
del projecte d’obra ordinària abans indicat, així com la necessitat d’ocupació dels béns 
i drets que apareixen  identificats en  la  relació detallada a què  fa  referència  l’apartat 
últim de la part expositiva i de motivació d'aquesta resolució, a efectes d’expropiació i 
ocupació. 
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TERCER.‐  Ratificar  l'aprovació  de  la  relació  d'interessats,  béns  i  drets  afectats  per 
l'expropiació, que consta al projecte i que es concreten en els següents: 

1.‐ Finca Cadastral de referència número: 8354517DG7285S0000UL 
‐ Localització segons cadastre: LG SUD‐R 5 Suelo; (17412)  MAÇANET SELVA  
‐ Superfície total de la finca, segons cadastre: 3.142 m2 
‐ Titular del Ple domini: JOSEP PASCUAL LLORENS, amb DNI nº 40238408 T amb 
   domicili al Carrer Rosa núm.17 (17412) Maçanet de la Selva. 
2.‐  Finca  que d'acord amb el planejament general vigent al Municipi, te la classificació  
de sòl Urbanitzable Delimitat S.U.D. r.5.   
3.‐ Superfície afectada per expropiació: 9 m2 (nou metres quadrats) 
‐ Superfície afectada per servitud: 96 m2 (noranta sis metres quadrats) 
‐ Superfície d'ocupació temporal:198,31 m2 (cent noranta‐vuit metres amb trenta ú  
  decímetres quadrats).  
4.‐  Finca  Registral  afectada  parcialment:  Segons  Registre  de  la  Propietat  de  Santa 
Coloma  de  Farners:  IUFR:  17018000441778;  inscrita  al  Tom  2900,  llibre  173  de 
Maçanet de la Selva, foli 30, finca registral 518/Z. Descripció:  
  "RUSTICA: Pieza de tierra denopminada La Artiga de cultivo sita en término de Massanet de la 
Selva  de  cabida  después  de  varias  segregaciones  cincuenta  y  tres  áreas,  cincuenta  y  dos  centiáreas. 
Lindante; al Este, con tierras de Salvador Surós, al Sur, con  las de Juan Ruhí; al Oeste, con  las de  Isidro 
Gispert, y al Norte, con las de Joaquín María Guinart, de Lloret de Mar". 

‐ Càrregues: Lliure 
‐ Titular Registral: coincideix amb el Cadastral 
5.‐  Descripció de la finca resultant a expropiar: 
  "Porció de sòl, situat a Maçanet de  la Selva, avui  inclòs a  l'àmbit urbanístic de 
sòl Urbanitzable delimitat  r‐5, de  forma d'un quadrilàter  irregular,  al que  s'accedeix 
mitjançant  servitud de pas, i de superfície de nou metres quadrats (9 m2); que afronta 
per  tots  els  seus  llindars  amb  la  finca  de  la  que  es  segrega.  Forma  part  de  la  finca 
cadastral 8354517DG7285S0000UL" 

‐ Descripció de la Servitud: 

   "Servitud de pas  i d'instal∙lació elèctrica  soterrada, que ocupa una  superfície 
noranta sis metres quadrats (96 m2), i que des de el límit oest de la finca (camí públic), 
fins el sòl expropiat que està a l'interior de la finca, te una longitud en el marge Sud, de 
39 metres, i en el marge Nord de 38 metres, amb una amplada de 2,5 metres" 

‐ Descripció de la finca resto, desprès de la expropiació: 

"RUSTICA: Pieza de tierra denopminada La Artiga de cultivo sita en término de Massanet de la Selva, en 
su  interior se halla una plataforma para Torre eléctrica, de superficie nueve metros cuadrados  (9 m2) 
expropiada  y  de  titularidad  del  Ayuntamiento  de Maçanet  de  la  Selva  a  la  que  se  accede mediante 
servidumbre de paso. La superficie de  la total finca después de varias segregaciones, y de  la superficie 
expropiada, según el registro es de cinco mil tres‐cientos cuarenta y tres metros cuadrados (5.343 m2), y 
según el catastro es de 3.133 m2. Lindante; al Este, con tierras de Salvador Surós, al Sur, con las de Juan 
Ruhí; al Oeste, con las de Isidro Gispert, y al Norte, con las de Joaquín María Guinart, de Lloret de Mar; 
asimismo linda con la superficie expropiada que se halla en el interior de la finca". 

Cargas: Resultante del expediente de expropiación, está  finca está afecta, como predio sirviente, y en 
favor del predio dominante – superficie expropiada para base de torre eléctrica‐  a una servidumbre de 
paso e instalación eléctrica que discurre por el subsuelo de la superficie de la servidumebre, y que desde 
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el  límite  Oeste  de  la  finca,  que  afronta  en  una  pequeña  parte  con  camino  público,  hasta  el  predio 
dominante, tiene una longitud en el margen sur de 39 metreso, y ene l margen Norte 38 metros, y una 
anchura de 2,5 metros" 

6.‐ Ocupació temporal: de 198,31 m2 sobre part de la finca, i que compren 2'5 metres 
d'amplada per tot el llarg del llindar Sud de la servitud abans descrita, i també amb la 
mateixa amplada pels  llindars de  la porció de sòl expropiada, si bé en el  llindar Nord, 
en una part  l'ocupació,  ja es  fa en  la part de servitud descrita anteriorment, d'acord 
amb el plànol n. 1 del projecte.  

 

QUART.‐  Sotmetre  la  relació  detallada  de  béns  i  drets  que  s’expropien  i  ocupen  a 
informació pública, per un període de trenta dies hàbils comptadors des de l’endemà  
de  la darrera publicació de  l’Anunci corresponent en el Butlletí Oficial de  la Província, 
al DOGC, en el diari «El Punt Avui», en el web de l’Ajuntament i en el tauler d’edictes 
de  la  casa  consistorial,  als  efectes  d'al∙legar  possibles  errors  en  la  relació  de  béns  i 
drets que s’expropien i, per últim, amb la finalitat afegida de poder al∙legar, si s’escau, 
el que es consideri pertinent sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns 
o drets esmentats.  

CINQUÈ.‐  Iniciar  la peça  separada de  fixació del  just preu, que esdevindrà definitiva, 
sinó hi han al∙legacions o aquestes fossin desestimades, referides a la relació de béns i 
drets expropiats, i amb les següents consideracions: 

  ‐ Titular dels drets: JOSEP PASCUAL LLORENS 
  ‐ Domicili: Carrer Rosa núm.17 (17412) Maçanet de la Selva 
  ‐ Altres titulars de drets: No existeixen. 
  ‐ Descripció del Dret: Ple domini 
  ‐ Descripció del Bé: "Porció de sòl, situat a Maçanet de  la Selva, avui  inclòs a 
l'àmbit urbanístic de sòl Urbanitzable delimitat r‐5, de forma d'un quadrilàter irregular, 
al que s'accedeix mitjançant  servitud de pas, i de superfície de nou metres quadrats (9 
m2); que afronta per  tots els  seus  llindars amb  la  finca de  la que es segrega. Forma 
part de la finca cadastral 8354517DG7285S0000UL" 
  ‐ Descripció altres Drets: Constitució de Servitud: 
   "Servitud de pas  i d'instal∙lació elèctrica  soterrada, que ocupa una  superfície 
noranta sis metres quadrats (96 m2), i que des de el límit oest de la finca (camí públic), 
fins el sòl expropiat que està a l'interior de la finca, te una longitud en el marge Sud, de 
39 metres, i en el marge Nord de 38 metres, amb una amplada de 2,5 metres" 
  ‐ Ocupació  temporal: de 198,31 m2 sobre part de  la  finca,  i que compren 2'5 
metres d'amplada per tot el llarg del llindar Sud de la servitud abans descrita, i també 
amb la mateixa amplada pels llindars de la porció de sòl expropiada, si bé en el llindar 
Nord,  en  una  part  l'ocupació,  ja  es  fa  en  la  part  de  servitud  descrita  anteriorment, 
d'acord amb el plànol n. 1 del projecte 
  ‐ Valoració del bé o dret atribuït segons els informes que consten a l'expedient:  
  Es pren com a valor de preu just el més alt dels que consten entre el projecte i 
la seva addenda, i el que realitzat per la taxació: 

    1.‐ Expropiació de 9 m2:....... ...........     258,62 Euros 
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    2.‐ Servitud de 96 m2 :...................... 1.655,17 Euros 
    3.‐ Ocupació temporal: 198,31 m2:         78,59 Euros 
          Total........................  1.992,38 Euros 
      Premi afecció 5% .................        99,62 Euros 
      Total Just preu:  .................   2.092,00 Euros 

    No  s'indemnitza  l'enderroc  de  la  plataforma  anterior,  atès  que  ja  es 
computa  en  el  cost  del  projecte,  al  haver‐se  estimat  parcialment  al∙legacions  de 
l'interessat.    

  ‐ Data a efectes del còmput de  l'inici del expedient va quedar fixada, en el dia 
13 de juliol de 2016  com a dia següent a aquell en què va adquirir caràcter definitiu en 
via administrativa l’acord d’aprovació del projecte d’obra ordinària titulat «Projecte de 
la variant de  la  línia de 25 Kv situat als afores del casc urbà de Maçanet de  la Selva» 
que  ja  incloïa  la  relació  de  béns  i  drets  que  s’expropien.  Es  referiran  a  la  data 
esmentada totes les taxacions que es facin respecte als béns i drets expropiats. En cas 
de  no  estar  conforme  amb  la  data  fixada,  podeu  raonar  la  fixació  d’una  altra, 
juntament amb la formulació del full d’apreuament. 

REQUERIR i ATORGAR, a l'interessat, el mateix termini de 30 dies hàbils establert per 
formular  al∙legacions,  a  fi  i  efecte  que  presenti  davant  aquest  Ajuntament,  el  full 
d’apreuament  dels  esmentats  béns  i  drets,  especificant motivadament  el  valor  amb 
què els estimeu, així com qualssevol altres al∙legacions que considereu pertinents. El 
full d’apreuament pot anar acompanyat, si s’escau, d’una valoració pericial elaborada 
per un facultatiu competent. 

SISÈ.‐ Notificar  personalment  els  presents  acords  a  tots  al  titular  de  béns  i  drets  a 
expropiar  que  consta  en  la  corresponent  relació,  fent,  alhora,  els  advertiments  i 
oferiments que es desprenen dels articles 19 de  la Llei d’expropiació forçosa    i 18 del 
seu  Reglament,  així  com  també  la  possibilitat  d'arribar  a  una  expropiació  de mutu 
acord, segons el que preveu l'article 24 de la Llei d'expropiació forçosa. 

 

Els presents acords són actes de tràmit, que no posen fi a la via administrativa, pel que 
no  en  resulta  procedent  la  interposició  de  recursos  ordinaris  administratius  ni 
jurisdiccionals,  sense  perjudici  dels  que  l'interessat  entengui  que  són  procedents 
interposar.” 

 
A continuació es sotmet a votació la urgència de la proposta d’acord que s’acaba de 
transcriure, 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 proposta d’acord. 
 
El Sr. Alcalde explica el projecte de què es tracta, dient que es proposa soterrar un 
tram de línia elèctrica des d’una torre actualment existent per tal d’anar a una zona no 
habitada. Explica també que la línia venia d’una Unitat d’Actuació a l’altra banda de la 
carretera i que es va soterrar ja fins a la torre que ara es vol treure, i que el que ara es 
vol fer és continuar el soterrament per tal de què la línia no sigui aèria en el tram que 
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és habitat. Diu també que el tema és urgent perquè ja es va pagar a Endesa una part 
de l’actuació però no és possible executar-ho per manca d’acord amb els afectats. 
 
El Sr. Xarbau diu que s’abstindran. Diu també que l’actuació sembla correcte però com 
que ve de fa temps i no coneixen bé el tema s’abstindran a la votació. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
 

- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Guinó, el Sr. Joan Josep Martínez, la 
Sra. Figueras, la Sra. Reyner, el Sr. José M. Martínez , el Sr. Vallrivera i la Sra. 
Mengíbar. 

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

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’ sementada proposta d’acord. 
 
 
6. Control de l’acció de govern i precs i preguntes 
 
El Sr. Xarbau planteja les qüestions i formula els precs i preguntes següent: 

- Com està la qüestió de l’aigua de Residencial Park. 
- Pregunta quin és el calendari de les obres de l’ Institut. 
- En matèria de seguretat demana informació sobre els robatoris que s’han 

produït a les urbanitzacions i pregunta com està el tema dels lectors de 
matrícula. 

- Pregunta quin és el calendari per aprovar el pressupost. 
- Pregunta com es vol enfocar el problema de les destrosses en mobiliari urbà i 

cotxes relacionat amb el tema del “botellón” 
- Respecte al contracte de l’enllumenat públic diu que hi ha queixes dels veïns 

de Residencial Park perquè salta la llum amb freqüència. 
- Diu que els Plens només estan penjats al web fins el 7 d’agost i demana que 

s’actualitzi. 
 
El Sr. Alcalde, sobre el tema de l’aigua de Residencial Park explica l’acord que es va 
prendre a finals d’anys sobre l’inici del procés d’expropiació, i que aquest acord s’ha 
comunicat a tots els interessats i butlletins oficials per fer-hi al.legacions; d’altra banda, 
han aprovat les sol.licituds a l’ ACA pel canvi de destinació de la subvenció que ja 
s’havia concedit l’any passat per l’obra de la canonada per tal de substituir-ho per la 
construcció d’una planta de tractament, i per una nova subvenció que ha sortit aquest 
any. Explica també totes les gestions que s’han fet amb aquest tema i creu que la 
finalitat de l’ajuntament ha de ser la propietat de totes les instal.lacions del servei. 
Finalment diu que per fer la planta de tractament, que s’ha demanat ara canviant la 
destinació del què s’havia demanat anteriorment, és una obra molt necessària tot i que 
el termini per justificar la seva execució és a final de novembre de 2018. 
 
El Sr. Alcalde explica que el Pressupost es preveu que s’aprovi en un termini de dues 
setmanes i que es fa una previsió pel tema de la problemàtica de l’aigua a Residencial 
Park; també s’hi preveurà en el nou magatzem i dipòsit de vehicles que permeti 
eliminar despeses i ser més efectius. 
 
El Sr. Alcalde seguidament diu que el tema de seguretat creu que és difícil encara que 
tinguem més guàrdies. Sobre el vandalisme s’hi està treballant a través dels vigilants i 
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també es treballa en el tema de lector de matrícules. Diu que seria bo tenir un 
educador de carrer i buscar alternatives als joves i que el tema no resolgui només a 
través dels guàrdies. 
 
El Sr. Alcalde sobre el tema de l’enllumenat a Residencial Park diu que hi ha hagut 
problemes, que podria ser que derivessin d’un excés de consum degut a possibles 
plantacions i fraus que es detecten, i també cal tenir en compte el problema de les 
cases ocupades. En aquest tema diu que ja s’està mirant de posar l’enllumenat amb 
led tot i que ara no entra en el Pressupost, però es buscaran fórmules per buscar 
inversió pel tema d’enllumenat públic. 
 
El Sr. Xarbau diu que el tema dels lectors de matrícules seria bo saber si es tirarà 
endavant o no. Sobre les ocupacions de cases creu que el tema és complex i pregunta 
si es participa en reunions amb altres ajuntaments o administracions. Pel què fa a 
l’educador de carrer diu que ha d’estar inserit en una organització i no ser una figura 
aïllada, ja que no donarà resposta immediata la problemàtica del vandalisme.  
 
El Sr. Xarbau, en el tema de l’aigua de Residencial Park, entén que l’Alcalde ha dit que 
han demanat un canvi de destinació de la subvenció que l’ ACA havia concedit per fer 
una canonada per connectar l’aigua del servei municipal a la xarxa de Residencial 
Park, i en el seu lloc s’ha demanat fer una planta de tractament i que aquesta obra 
hauria d’estar executada a finals de novembre d’aquest any, i si és així pregunta quin 
és el calendari que té previst per fer-ho. 
 
El Sr. Alcalde explica el canvi de destinació de la subvenció que havia concedit l’ ACA 
l’any passat, i que efectivament s’ha canviat l’objecte inicial que era fer una canonada 
per la construcció d’una planta de tractament, i que el terreny on s’ha d’ubicar és 
mirarà d’arribar a un acord, expropiar-ho i si no intervenir el servei i amb la intervenció 
l’obra es podria fer. 
 
El Sr. Xarbau insisteix en quin és el calendari per fer aquesta planta de tractament i si 
hi ha projecte. 
 
El Sr. Alcalde diu que el grup d’Esquerre sempre parlen d’intervenir el servei, però el 
que és important és obtenir la xarxa de manera definitiva, ja que la intervenció és una 
mesura només provisional. Ara mateix, l’obra no té calendari d’execució i s’ha fet una 
memòria valorada per demanar el canvi de destinació. 
 
 
 
 
 
La Sra. Figueras explica les gestions que s’han fet en el tema del vandalisme i que es 
fa amb col.laboració amb els mossos, que fan mediació, i amb els vigilants, també amb 
la UEC. 
 
 
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,  
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Josep M. Ciurana Planas 
 
 


