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Així és com ens 
hagués agradat trobar 
l’Ajuntament
Aquest mes de juny ha fet dos anys de la posada en marxa 
d’aquest Equip de Govern Municipal i tenim la sensació que 
estem al 2020 i no al 2021. Quan vam entrar el juny del 2019 
vam entomar totes les urgències i vam planificar un pla de 
treball de legislatura amb les propostes electorals per les 
quals se’ns ha votat. Aquest pla de treball s’organitza en tres 
grans àrees: Àrea de Gestió, Àrea de Territori i Àrea de Servei 
a les Persones.

Però què ens hem trobat? Per fer un símil senzill: si ho com-
parem a un vehicle, per molt bon disseny o rodes que aquest 
tingui, si el motor no funciona, és difícil avançar. I això és el 
que ens hem trobat a l’Ajuntament. El motor, integrat per tres 
pilars essencials, secretaria, intervenció i serveis tècnics, 
anaven saturats i amb manca de personal i suports neces-
saris per poder afrontar un dia a dia i en cap cas, planificar a 
mitjà i llarg termini.

Durant el 2020, a part del temporal Glòria i la pandèmia que 
també ens han afectat i molt, ens hem dedicat a aconseguir 
el personal necessari per posar en marxa l’Ajuntament. I no 
ha estat fins a finals del 2020 i principis del 2021 que hem 
pogut incorporar secretari, tècnics de l’administració, inter-
ventora, tresorer, arquitecta, aparelladora i inspector de po-
licia: peces necessàries perquè l’Ajuntament funcioni. El fet 
de no tenir aquestes peces ho encallava tot, fins a tal punt 
que se’ns denegava l’accés a subvencions, la possibilitat de 
formar part de plans estratègics d’altres administracions o 
bé, participar en programes o accedir a bonificacions, crèdits 
o impulsar propostes i projectes de determinada envergadu-
ra. D’altra banda, ha comportat un greuge al ciutadà, ja que 

l’administració no ha donat respostes a tràmits ordinaris en 
aquests darrers sis anys.

Avui, dos anys després d’iniciar aquesta legislatura, podem 
dir que tenim l’Ajuntament com ens hagués agradat trobar-lo: 
amb l’equip tècnic necessari per impulsar les propostes per 
les quals ens hem presentat.

Hem iniciat la planificació de com volem que sigui Maçanet 
de la Selva amb la creació de la Policia Local; entomant si-
tuacions urbanístiques complexes per oferir una resposta, 
com és l’inici de recepció d’una part de Bellavista, el desen-
volupament del Polígon Fontanilles, la millora del Polígon 
Puigtió, la planificació i el desenvolupament urbanístic de 
les urbanitzacions i els seus serveis, la col·laboració amb els 
veïnats de pagès i el treball per establir nous serveis com la 
millora de l’enllumenat, la recollida d’escombraries, l’aigua, 
la creació d’un centre de serveis, el nou institut, l’espai jove i 
seguir fomentant les activitats i serveis existents.

Hem passat els primers dos anys posant uns fonaments que 
no teníem i ho expliquem perquè no en volem parlar més. 
A partir d’ara només volem mirar endavant. Parlar de pro-
postes. Apostar per tots nosaltres perquè tenim la capacitat 
suficient per ser un poble referent. I us ho expliquem perquè 
no volem que aquest sigui el projecte d’Equip de Govern, sinó 
que treballem perquè sigui el projecte que hem d’assumir 
amb corresponsabilitat tots els maçanetencs i maçaneten-
ques!

Presentació del govern
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Policia Local

Projectes del municipi

Aposta clara per la Policia Local de Maçanet 
de la Selva
El divendres 30 d’abril l’Ajuntament de Maçanet de la Selva 
i el Departament d’Interior, amb el conseller Miquel Sàm-
per, van signar el Conveni de col·laboració per la posada en 
marxa de la Policia Local i la creació de la Junta de Segu-
retat Local.

Actualment la Policia Local està formada per sis agents 
i un inspector. El desplegament del cos serà gradual i es 
finalitzarà aquest 2021 amb els agents esmentats i amb el 
suport dels vigilants; dels quals quatre seran reassignats 
com a agents cívics i inspectors de via pública i els dos 
restants seran reubicats a l’Àrea de Servei a les Persones.

L’espai de treball intern i organització del cos estarà a l’Àrea 
de Seguretat i Via Pública, on també hi ha el dipòsit muni-
cipal de vehicles. L’Oficina de denúncies i proximitat oberta 
les 24 h està ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament.
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Projectes del municipi

La posada en marxa de la Policia Local ha comportat la in-
corporació de dos vehicles, la compra d’armes i el material 
necessari per a la seva creació. Alhora ha permès la instal-
lació de més de dotze càmeres a les entrades i sortides del 
municipi i de les urbanitzacions i alhora, en punts i zones 
públiques amb més afluència de moviment.

La creació de la Policia Local ha estat una aposta clara per 
part d’aquest Ajuntament, ja que el Pressupost Municipal 
ha hagut de contemplar mig milió d’euros per la contracta-
ció del personal, la instal·lació de les càmeres i el material 
necessari per convertir en realitat la Policia Local a Maça-
net de la Selva.
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Territori Urbanisme

Urbanisme
REGIDOR

Xavier Xarbau  
xxarbau@massanetdelaselva.cat

Ordenança municipal sobre intervenció 
administrativa prèvia en matèria urbanística
La nova ordenança, amb vigència des del mes de juny d’en-
guany, ha estat aprovada amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits 
pel que fa a permisos i llicències urbanístiques.

Amb aquesta nova manera de funcionar es faciliten els trà-
mits a la ciutadania, es guanya agilitat, queda molt clara la 
documentació que ha de presentar l’interessat per a obtenir 
la llicència i s’accelera el temps de resposta dels serveis tèc-
nics municipals, a més d’adaptar la normativa a la legislació. 
Els tràmits es fan com sempre, a través de web municipal o 
bé, en el cas dels particulars, també presencialment a l’Ofici-
na d’Atenció al Ciutadà.

El canvi més important és que per moltes actuacions no farà 
falta esperar la resposta de l’Ajuntament, n’hi haurà prou en 
entrar la documentació. En relació amb les obres noves o 
reformes importants, continuen requerint la llicència abans 
d’iniciar-se. L’ordenança s’aplica a les obres subjectes a lli-
cències o comunicacions prèvies i s’estableixen dos tipus de 
llicències (tipus A i B) i dos tipus de comunicacions (tipus C 
i D). La podeu trobar, i també les instàncies tipus per cada un 
dels tràmits, al web municipal.

 

Ampliació de l’equip tècnic
S’ha augmentat el personal tècnic d’urbanisme per tal d’estar 
en condicions d’assumir tot el volum de feina que genera un 
municipi amb casuístiques tan diverses com Maçanet (con-
tinu urbà, urbanitzacions, polígons industrials, disseminats, 
agrícola, forestal, vials i infraestructures). Aquest equip, re-
forçat amb assessoraments externs principalment jurídics i 
d’enginyeria, està permetent anar ordenant i donant resposta 
a les necessitats desateses els últims anys, així com donar 
resposta al dia a dia amb uns terminis correctes.

Aquest mes de juny, s’ha incorporat una arquitecta superi-
or i una arquitecta tècnica, totes dues a jornada completa, i 
també s’han augmentat les hores de l’administratiu a jornada 
completa.
 
A l’esquema es recull com ha augmentat l’equip tècnic d’ur-
banisme i gestió del territori durant aquest any.
 
A principis d’any

1 Arquitecte a 
20 h

1 Arquitecte 
tècnic a 37,5 h

1 Administrativa 
a 37,5 h

1 Aux. Adminis-
tratiu a 35 h

1 Enginyer a 16 h 1 Tècnic de medi 
ambient a 37,5 h

 
A juny de 2021

1 Arquitecta a 
37,5 h

2 Arquitectes 
tècnics a 37,5 h

1 Administrativa 
a 37,5 h

1 Aux. Adminis-
tratiu a 37,5 h

1 Enginyer a 16 h 1 Tècnic de medi 
ambient a 37,5 h
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Urbanisme Territori

Ordenació urbanística i cessió dels terrenys 
pel nou institut de Maçanet
 
Actualment s’està treballant en molts fronts per tal d’ordenar 
urbanísticament el municipi, tant en els polígons industrials 
(Puigtió, Fontanilles, Can Roura) com en les urbanitzacions, 
i també en altres procediments, com els de disciplina urba-
nística.

Un dels temes pendents és la recepció del SUDr1, la zona 
que s’està urbanitzant entre el nucli urbà i Bellavista. El full 
de ruta està pactat amb la Junta de compensació i està en 
les seves mans fer els passos necessaris per poder aca-
bar el procés de recepció per part de l’Ajuntament. A partir 
d’aquell moment el consistori serà el responsable del seu 
manteniment i gestió. Un primer pas ha estat la recepció de 
la parcel·la on ha d’anar el futur institut.

El divendres 4 de juny l’Ajuntament va fer-ne la recepció i en el 
Ple ordinari de juny s’ha aprovat la cessió al Departament d’Edu-
cació, que serà definitiva a l’agost. Això permetrà que el depar-
tament pugui aprovar la inversió pel nou institut de Maçanet, 
que serà un edifici de nova planta amb la previsió de poder-hi 
oferir no només educació secundària sinó també formació pro-
fessional o el que es consideri convenient en el futur.

En el mapa general de la zona SUDr1, 6ed és el solar per l’institut.
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Territori Medi Ambient

Medi ambient
REGIDORA

Marta de Egea   
mdegea@massanetdelaselva.cat

Nova estació pública i gratuïta de recàrrega per a 
vehicles elèctrics
Recentment s’ha posat en marxa la primera estació pública 
i gratuïta de recàrrega per a vehicles elèctrics a Maçanet. 
L’estació està situada al Passeig Sant Llorenç (davant del 
Pavelló municipal) i ha suposat una inversió d’aproximada-
ment 12.000 € dels quals 5.000 han estat subvencionats 
per la Diputació de Girona. L’estació compta amb un punt 
de recàrrega semi-ràpida de 44 kW que permet la recàrrega 
simultània de dos vehicles (22 kW) amb un temps límit de 3 
hores. Trobareu tota la informació del funcionament en un 
vinil explicatiu al mateix punt.

Des de la instal·lació del punt de recàrrega, el passat 12 de 
març, hi ha hagut 89 recàrregues de 34 usuaris diferents. 
Això representen 1523 kWh proveïts en total i 1,31 tones de 
CO₂ estalviades!

Inici del trampeig de reines de vespa asiàtica
El mes d’abril es va iniciar el trampeig per capturar reines 
de vespa asiàtica (vespa velutina) amb l’objectiu de reduir 
l’impacte d’aquesta plaga. S’han col·locat un total de 10 
trampes repartides entre el nucli urbà, el polígon industri-
al i les urbanitzacions, prop de llocs on els darrers anys 
s’ha detectat certa concentració de nius primaris i secun-
daris. Des de la instal·lació de les trampes s’han capturat 
un total de 1237 vespes, a més, el producte utilitzat és 
específic per la captura de vespes velutines, i no atrau 
les abelles.

La vespa asiàtica és una espècie invasora que, entre altres, 
depreda l’abella de la mel, fet que incrementa el risc d’extin-
ció de l’espècie i genera problemes als apicultors. Alhora, 
pot formar grans nius (normalment a alçades considerables) 
i ser agressiva si se sent amenaçada. Tot i que la seva pica-
da és dolorosa, no són més perilloses que les vespes autòc-
tones.
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Medi Ambient Territori

Sostenibilitat i sensibilització
A Maçanet es destina el 0,5% de l’Ibi en actuacions per la mi-
llora de la flora i la fauna. Des de principi d’any, una de les 
actuacions que s’ha dut a terme, entre d’altres, ha estat la 
revegetació de la bassa d’Aulet de Puigtió. Aquesta actuació 
permet afavorir la biodiversitat i crear una zona de refugi i 
alimentació a la fauna aquàtica, al mateix temps que manté 
l’aigua més oxigenada i un paisatge més heterogeni i divers. 
A més a més, l’Ajuntament ha col·laborat amb les activitats 
d’educació ambiental a les escoles i institut. És essencial que 
entre tots es prengui consciència de la importància de respec-
tar l’entorn i tenir-ne cura, des dels més petits als més grans. 

Campanya anual per la neteja de parcel·les i la 
prevenció d’incendis
Amb l’inici de la primavera s’ha dut a terme la campanya anu-
al per recordar l’obligatorietat dels propietaris de les parce-
l·les de mantenir-les sempre en les condicions de seguretat, 
salubritat i ornament públic adients.
Als diferents nuclis de població de Maçanet s’hi troben un 
gran nombre de parcel·les amb excés de vegetació i, en alguns 
casos, en un lamentable estat d’abandonament i brutícia.
Aquesta situació pot constituir un risc d’incendi durant tot 
l’any, però especialment en els mesos d’estiu, així com pro-
blemes de salubritat i molèsties als veïns per males olors, 
plagues d’insectes, etc.
Aquest any s’han penjat cartells en zones visibles per tal de 
recordar-ho i tots els propietaris de parcel·les d’urbanitzaci-
ons han rebut un fulletó amb indicacions recordant les con-
dicions en què cal mantenir-les.
La millora de l’estat de les parcel·les en relació amb altres 
anys és molt considerable. S’està fent molta feina per tal 
d’incidir en la responsabilitat dels propietaris, així com en 
ser exemple d’allò que és titularitat i responsabilitat munici-
pal, i a poc a poc es pot anar veient el resultat.
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Territori Via pública, obres i serveis

Via pública, 
obres i serveis
REGIDORA

Natàlia Figueras 
nfigueras@massanetdelaselva.cat

Reformes a les zones enjardinades
Aquests últims mesos s’han pogut observar millores a les 
zones enjardinades. L’equip de jardineria de la Brigada Mu-
nicipal està replantejant i canviant la vegetació i les plan-
tes dels jardins del passeig de Sant Llorenç i del parc dels 
Dolors. Alhora s’han arreglat escocells dels arbres i s’han 
instal·lat noves jardineres. Aquest mes de maig s’ha millorat 
la zona de l’avinguda Sant Jordi, la cantonada amb el carrer 
Balmes. I aviat s’iniciaran les millores al parc del Roser en-
jardinant el tram que actualment hi ha gresa i refent el camí, 
per tal que s’hi pugui passejar sense xaragalls.

 
Segona part d’actuacions al Molí
 Finalment s’han començat les actuacions al Molí. El 2019 es 
va portar a terme una primera actuació en el tram del poble 
al parc del Molí. I actualment s’està treballant en aquesta 
segona actuació que consisteix en:
 
• Fer un accés segur pels vianants, des del parc del Molí 

fins al camí de Can Bagot.
• Reordenar els aparcaments al voltant de l’àrea de servei.
• Delimitar amb les voreres les zones verdes, sobretot la 

zona de davant de l’accés de l’àrea de servei.
• Reordenar les direccions de l’encreuament del carrer 

Costa Brava i Fleming.
• Millorar el mobiliari i el parc infantil del parc del Molí.
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Via pública, obres i serveis Territori

 

Actuacions al passeig de Sant Llorenç
Retard amb l’execució de la proposta del passeig de Sant 
Llorenç, avinguda Montserrat amb encreuament amb l’avin-
guda Catalunya. El passat mes de març es va presentar la 
proposta als veïns i veïnes afectats. Aquestes actuacions 
són subvencionades per la Diputació de Girona i es destinen 
a construir les voreres que no estan fetes i restaurar les exis-
tents, a elevar els passos de vianants, a la millora del lateral 
de l’aparcament del CAP i a asfaltar i reordenar l’encreua-
ment entre l’avinguda Catalunya i l’avinguda Montserrat.

Millora en el mobiliari urbà i noves peces als 
parcs infantils
Recentment s’ha canviat el mobiliari del nucli antic, junta-
ment amb la senyalització dels accessos a la plaça de l’Es-
glésia. I pròximament s’afegiran peces de jocs infantils als 
parcs del Molí, Sant Llorenç, Gaudí, Av. Sant Jordi, Mas Alta-
ba i Residencial Park.

 
Asfaltatge a diferents punts de Residencial Park 
i Mas Altaba
Aquest mes de juny s’han iniciat les reparacions dels dife-
rents punts d’asfaltatge malmès. S’està actuant a 20 punts 
al Residencial Park i a 25 punts a Mas Altaba. Aquestes se-
ran reparacions de zones puntuals que s’han detectat o co-
municat a l’Ajuntament com a perilloses. El cost total de les 
actuacions és de 44.909,02 €. També s’ha afegit una nova 
cartellera de noms de carrers a Mas Altaba.
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Nous trams de vorera
Durant el mes de juny s’han dut a terme actuacions al carrer 
Marina: s’ha iniciat la pavimentació del tram de vorera que 
era de sorra i el tram de vorera que dona als camps fins a la 
casa del Bonaterra. Alhora s’ha repintat l’encreuament amb 
el carrer Josep Pla i s’ha apostat per ordenar amb fusta els 
contenidors situats al carrer.
 
També s’ha actuat a la zona de pas de l’avinguda Sant Jor-
di/C35. Amb la col·laboració del propietari, s’ha abocat 
gresa i previngut el desnivell amb el camp, ja que el tram 
de vorera que no està fet era irregular per poder caminar 
amb seguretat.

Per últim, s’han col·locat panots a un tram de vorera del car-
rer Josep Pla i, al llarg de l’estiu, es té previst realitzar el tram 
de vorera de l’entrada de Montbarbat i carrer Bruc.

Territori Via pública, obres i serveis
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Seguretat, veïnats i món rural Territori

Seguretat, 
nuclis veïnals 
i món rural
REGIDOR

Jordi Adroher 
jadroher@massanetdelaselva.cat

Adquisició d’un nou tractor 
L’abril del 2021 va finalitzar el procés d’adquisició mitjançant 
concurs públic de rènting del nou tractor de la brigada muni-
cipal. Aquesta nova eina permetrà l’adequació i millora dels 
camins, les zones verdes i altres feines que es precisi.  Amb 
el funcionament del tractor s’han iniciat de forma urgent el 
desbrossament dels entorns dels camins, l’arranjament de 
l’entorn de Martorell i a principis de juny es realitzarà mitjan-
çant retroexcavadora les cunetes dels camins i finalment es 
realitzarà l’anivellament d’aquests. 

Redacció del catàleg de camins
S’ha iniciat la redacció d’un pla de camins del municipi per 
tal de concretar i especificar quins camins corresponen a 
competències municipals i quins són de competència pri-
vada. Aquesta pla de camins s’està redactant tècnicament 
amb la supervisió del Consell Comarcal de La Selva i té la 
participació de persones del municipi que col·laboren en la 
redacció per la seva experiència i coneixement. 

Senyalització de masies
S’ha iniciat la redacció d’un pressupost per tal de senyalitzar 
les masies del municipi. Es farà una visita presencial per part 
de l’Ajuntament a les masies per demanar si volen disposar 
de senyalització i quin nom volen que hi consti. Un cop s’ha-
gi recollit tota la informació es realitzarà un pressupost del 
cost de la senyalització i es procedirà a la seva col·locació, 
per limitació del pressupost municipal, de forma gradual.

Finalització de l’estudi de millora del transport 
urbà
El 2020 es va iniciar el projecte d’estudi de millora del trans-
port urbà de Maçanet. Finalment s’ha conclòs que la millor 
opció ha de ser un transport mix que combini horaris regu-
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lars, als matins,  i servei a demanda, tardes i festius, que ha 
de permetre el funcionament del servei només quan hi hagi 
petició d’ús, en un format de transport més petit, més pròxim 
i més sostenible. L’entitat AMTU , associació de municipis 
per la mobilitat i el transport urbà,  ha redactat un seguit de 
propostes i indicacions per tal de convertir el servei actual 
en un servei mixt. En aquests moments els serveis tècnics 
de l’Ajuntament estan acabant de concretar com es farà 
aquesta conversió de forma econòmica i legal i es comu-
nicarà i s’informarà a la ciutadania en el quart trimestre del 
2021 del nou funcionament del servei. 
 
La posada en funcionament de càmeres de 
vigilància al municipi.
Amb la posada en marxa del cos de policia local s’ha poten-
ciat l’aposta per la seguretat electrònica amb el desplega-
ment d’una primera fase de 7 càmeres de trànsit amb visió 
de 180º que estan en procés de tramitació per a la seva auto-
rització definitiva per part de la Comissió de Videovigilància 
de Catalunya. Durant el mes de maig, les càmeres de lectura 
de matrícules s’estan desplegant a punts claus del nucli i 
de les urbanitzacions, també un equip de lectura de matrícu-
les mòbil, del que ja s’han fet les primeres proves. Aquestes 
actuacions són una clara aposta per un model de seguretat 
contínua basat en la gestió de la informació.

Reparació i arranjament dels camins de pagès.
S’ha iniciat aquest mes de juny l’esperada reparació dels ca-
mins del municipi afectats pels aiguats i altres inclemències. 
Per mitjà de retroexcavadores locals s’estan arreglant les cu-
netes i anivellant els camins rurals per facilitar la mobilitat 
tant dels mateixos habitants de les masies com dels cami-
nants, ciclistes o persones que hi fan activitats amb vehicles 
de qualsevol mena.

Territori Seguretat, veïnats i món rural
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Hisenda i personal Ajuntament

Hisenda i 
personal
REGIDORA

Anna Fàbregas  
afebragas@massanetdelaselva.cat

Pressupost municipal de l’Ajuntament de 
Maçanet de la Selva 2021
El Ple Extraordinari de divendres 8 de gener va aprovar 
els pressupostos municipals del 2021 que tenen com a 
objectiu finalitzar i continuar els projectes iniciats el 
2020 i combatre la crisi social i econòmica generada per 
la COVID-19. Aquests pressupostos no consideren les in-
versions a realitzar durant el 2021. Per tant, es va aprovar 
exclusivament la despesa corrent i necessària per al dia 
a dia del municipi.

El pressupost contempla, tal com ja ho varen fer els del 
2020, tres grans àrees de treball: gestió interna, serveis a les 
persones i àrea de territori. La reordenació del pressupost de 
l’any 2020 ha permès gestionar molt millor i de forma més 
eficient la situació generada per la COVID-19 durant el darrer 
any, és per aquest motiu que amb l’excepcionalitat viscuda i 
que es viurà es manté aquesta estructura.

El 2020 s’han iniciat projectes i programes destinats a adap-
tar el municipi a la situació de creixement poblacional i a les 
necessitats, antigues i sorgides de nou. Entre elles, adequar 
les instal·lacions municipals, adaptació a l’administració 
electrònica, millores a la via pública i neteja de les zones 
verdes municipals.

Així doncs, el pressupost que s’ha aprovat contempla:

1. Creixement de les partides de l’Àrea de Servei a les Per-
sones (968.491 €) incrementant les partides a les regidories 
d’ensenyament, benestar social, treball i família i salut, jo-
ventut, promoció econòmica, comerç, turisme i cultura popu-
lar i cultura i participació. Alhora, considerant les àrees que 
tindran una major incidència a causa de la situació actual i 
per la qual s’iniciaran projectes i programes nous per donar 
resposta a les necessitats.

2. Iniciar la implementació del cos de la policia, dotant-ho 
amb 500.000 €. El pressupost del 2020 contemplava la cre-
ació de les places, però a causa de l’estat d’alarma aquest 
procés ha estat més lent. Seguint aquesta línia, el gener del 
2021 es van iniciar els processos de selecció. Cal tenir en 
compte que la partida també engloba la compra de material 
que necessitarà el nou cos de policia local.

3. Mantenir l’ordenació i la gestió de l’Àrea de Territori 
(2.463.277,75 €) apostant per la gestió de planejament ur-
banístic, l’adequació urbanística dels polígons, la realització 
dels catàlegs de masies i de camins, la neteja de la via públi-
ca, el manteniment de les zones verdes, franges perimetrals, 
recs i rieres, el nou concurs de subministrament d’enllume-
nat i la creació de la nova empresa municipal per gestionar 
el subministrament de l’aigua - servei que està en procés de 
municipalització. (Amb una dotació inicial de 80.000 €).

Aquest pressupost es basa únicament en els ingressos as-
segurats, sense tenir en consideració les aportacions extra-
ordinàries, per tal de tenir una prudència econòmica en un 
any que serà difícil i complex. Maçanet de la Selva ha fet un 
esforç titànic per tal de mantenir tots els projectes propo-
sats el 2020 i fer front a les adversitats sorgides, tant amb 
el temporal Glòria com amb la crisi sanitària i econòmica. 
El 2021 ha de ser l’any de ressorgir socialment i econòmi-
cament i per fer-ho possible cal fer un acompanyament que 
l’Ajuntament realitzarà amb aquest pressupost.
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Contractació del servei de gestoria
A la Junta de Govern Local del dia 5 de maig del 2021 es va 
adjudicar el contracte administratiu del servei de gestoria a 
l’empresa Lleal Tulsà Associats, SL. L’objecte del contracte 
consisteix en el servei d’assessorament laboral, confecció 
de nòmines, gestió i tramitació de la documentació laboral, 
cotitzacions a la Seguretat Social i fiscal, relacionada amb 
les nòmines de tot el personal del Consistori.

El contracte, vigent a partir de l’1 de juliol del 2021, té una 
durada de dos anys, prorrogable per un any més, de forma 
expressa. El cost anual és de 17.206,20 € (IVA inclòs), la 
qual cosa suposa un estalvi per la corporació de 14.000 € 
respecte a la despesa d’aquest servei en l’exercici anterior.

La tramitació de la contractació es va iniciar el passat mes 
de febrer on la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient 

de contractació, el plec de clàusules administratives particu-
lars i el plec de prescripcions tècniques per a l’adjudicació 
del contracte administratiu del servei de gestoria a l’Ajunta-
ment de Maçanet de la Selva, mitjançant procediment obert 
simplificat d’acord amb diversos criteris d’adjudicació.

En l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària Lleal Tul-
sà Associats, SL a més de realitzar els serveis propis de 
gestoria també ofereix la possibilitat de generar un fitxer 
informàtic compatible amb el programa de comptabilitat 
Sicalwin per tal de poder automatitzar la comptabilització 
de les nòmines del personal a fi i efecte de poder agilitzar 
aquest apunt comptable així com l’existència d’un portal de 
l’empleat on cada treballador mitjançant un usuari i contra-
senya podrà accedir a una plataforma via web o via app que 
li permetrà descarregar-se les nòmines mensuals, certificat 
de retencions, entre altres.

Ajuntament Hisenda i personal
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Comunicació, noves tecnologies i joventut Ajuntament

Comunicació, 
noves 
tecnologies i 
joventut
REGIDOR

Toni Imbernon  
timbernon@massanetdelaselva.cat

Retransmissió en directe de plens i actes
La Regidoria de Comunicació segueix la seva tasca primordi-
al de fer arribar a la ciutadania tot el que es fa des de l’Ajun-
tament. Començant per la difusió, tant a la pàgina web com 
a les xarxes socials, de tots els actes i els processos que es 
desenvolupen i es tiren endavant al consistori. S’ha hagut 
de fer un esforç perquè totes les persones poguessin seguir 
la majoria d’actes i, sobretot, els plens mitjançant el canal 
oficial de YouTube i ocasionalment Facebook. Tanmateix, la 
població té disponible els actes de ple en format àudio a la 
pàgina web de l’Ajuntament.

Tot i haver començat a celebrar els plens de forma presen-
cial, sempre que els mitjans ho permetin, es continuaran re-
transmetent en directe, així tothom tindrà la possibilitat de 
seguir-los o visualitzar-los en un altre moment. Altrament, es 
continua treballant amb el projecte “Maçanet és” amb molt 
d’èxit i amb altres serveis que també tenen presència a les 
xarxes, com ara el Servei de Dinamització i Informació Juve-
nil o el Punt d’Informació Laboral, entre d’altres.
 
Estrena de la nova pàgina web
Des del 15 de gener la nova pàgina web de l’Ajuntament de 
Maçanet de la Selva ja està operativa amb nou domini. S’in-
corpora la Ç que fins ara era una doble S: www.maçanetde-
laselva.cat.
 
El febrer del 2020 es va atorgar a l’empresa LADEUS l’en-
càrrec d’actualitzar la pàgina web i la imatge corporativa de 
l’Ajuntament. L’equip de Govern es va plantejar tres aspectes 
claus per l’actualització:
 
• Més facilitat per fer qualsevol tràmit o gestió.
• Millorar les eines de transparència.
• Ampliar continguts d’interès general relacionats amb la 

cultura, l’esport i la promoció econòmica i turística del 
municipi.

 
Aquesta nova pàgina web compta també amb la capacitat 
d’adaptar-se a tots els dispositius des dels quals la ciuta-
dania accedeix: mòbil, tauletes digitals i ordinadors. També, 
té la capacitat de posicionar directament tràmits i gestions 
a cercadors d’internet per tal que els ciutadans puguin cer-
car-los i realitzar-los de forma ràpida i senzilla.
 
Per últim, i a petició d’entitats i associacions, s’ha millorat i 
fet més visible l’agenda d’activitats del municipi. Aquestes 
podran accedir directament a l’agenda i incorporar-hi els es-
deveniments que creguin oportuns.
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Aposta per l’estalvi del paper
Des de la Regidoria de Noves tecnologies es continua 
treballant per l’estalvi del paper. Primerament es va dur 
a terme l’adequació de cada espai de treball, col·locant 
dobles pantalles a cada un dels tècnics, un canvi que ha 
suposat un estalvi important a l’hora de fer impressions 
en paper i ara, amb un nou contracte, es farà que aquest 
estalvi incrementi més.
Alhora, l’Ajuntament obtindrà nova maquinària més actualit-
zada que, en reduir el paper, suposarà un estalvi econòmic 
directe. Per tant, el nou contracte tindrà un impacte significa-
tiu, tant per la part econòmica com la mediambiental.

Assistència en la preparació del desplegament 
de la Policia
Durant aquests primers sis mesos de l’any, la Regidoria de 
Noves tecnologies ha ajudat a preparar el desplegament de 
la Policia, amb la preparació de l’OAC, el programari necessa-
ri i el suport per altres instal·lacions com el centre d’imatges.

Joventut
Des de la Regidoria de Joventut se segueix implementant i 
preparant tot allò que s’indica en el Pla Local de Joventut 
que es va crear i aprovar l’any 2020, duent a terme activitats 
pels joves.

Aquest any ja s’ha tirat endavant el projecte d’inserció labo-
ral Brigada Jove d’estiu. Sis joves poden optar a places per 
treballar a la Brigada als mesos de juliol i agost i 3 auxiliars 
administratius per treballar al mes de juliol.

Aquest primer semestre de l’any també s’ha pogut contractar 
a una jove a jornada sencera, gràcies al programa Joves en 
pràctiques, el qual també s’ha demanat pel pròxim 2022. Al-
hora es continua treballant per poder tenir un espai per joves, 
el qual ha d’ajudar a dinamitzar aquesta part tan important 
de la població.

Joves! Recordeu que si teniu qualsevol dubte, tant d’estudis, 
com de salut, treball, habitatge o altres, l’Ajuntament disposa 
de tècnics que us poden assessorar.

Concurs juvenil de fotografia amb Instagram
Durant el mes d’abril l’Ajuntament de Maçanet i l’Oficina Jove 
de la Selva van organitzar un concurs juvenil d’Instagram 
amb motiu de la diada de Sant Jordi 2021, destinat a perso-
nes joves entre 12 i 29 anys.

Els concursants havien de demostrar la seva creativitat pre-
sentant una fotografia relacionada amb Sant Jordi a través 

Ajuntament Comunicació, noves tecnologies i joventut
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d’Instagram. A més, els participants tenien l’oportunitat de 
guanyar fins a 120 € en descomptes als comerços i botigues 
de l’Associació de comerciants de Maçanet.

Convocatòria per a la selecció de 6 persones per 
treballar a la Brigada Jove
L’Ajuntament de Maçanet de la Selva va convocar un concurs 
per a la selecció de sis persones joves del municipi d’entre 
16 i 20 anys, 3 persones joves per treballar com a ajudants 
de la brigada municipal, 1 persona jove com a auxiliar admi-
nistratiu a la biblioteca de Maçanet, 1 persona jove com a 
auxiliar administratiu a l’arxiu municipal i 1 persona jove com 
a auxiliar administratiu a Can Felló.

Es tracta d’una contractació de règim laboral temporal, amb 
una jornada de 20 hores setmanals distribuïdes de dilluns a 
divendres i dotat de les retribucions que corresponguin de 
conformitat amb el pressupost municipal vigent.

Tarda de jocs de taula per a joves
El dijous 10 de juny els joves de més de 10 anys de Maçanet 
van poder gaudir d’una tarda de jocs de taula a la biblioteca 

municipal. Els joves assistents a l’activitat van passar una 
bona estona mentre descobrien nous jocs com el Dixit o el 
Virus.

La regidoría de joventut de Maçanet estrena nou 
perfil d’Instagram @joventutmassanet

Comunicació, noves tecnologies i joventut Ajuntament

2021_06_BIM_AMS.indd   192021_06_BIM_AMS.indd   19 2/7/21   13:172/7/21   13:17



20 bimç

Serveis a les persones 
Promoció econòmica, comerç i turisme i cultura popular

Promoció 
econòmica, 
comerç i 
turisme 
i cultura 
popular
REGIDORA

Lídia Campeny  
lcampeny@massanetdelaselva.cat

Campanya “Comprar al mercat et dona més”
Aquesta campanya, iniciativa de l’Associació de Marxants de 
les Comarques Gironines conjuntament amb Recircula i els 
ajuntaments de Girona, Roses, Blanes, Lloret de Mar, Salt i 
Maçanet de la Selva, va aconseguir recollir prop de 40.000 
envasos de begudes de plàstic, brics i llaunes durant els dies 
de mercat setmanal, a Maçanet els dimecres, de cadascun 
d’aquests municipis on es va instal·lar la màquina de retorn 
automàtic.

Per cada envàs recollit es pagava als consumidors 0,05 cèn-
tims en un tiquet de descompte per a les seves compres en 
les parades del mateix mercat setmanal i en comerços del 
poble que es van adherir.

L’objectiu principal de la campanya era apostar per la sos-

tenibilitat fomentant el reciclatge d’envasos per tal de sen-
sibilitzar a la població, tot incentivant una millora en la re-
collida d’aquests residus alhora que impulsa l’activitat dels 
marxants i dels comerços locals. També comptava amb un 
rerefons solidari, ja que els taps de les ampolles recollides 
es destinaven al projecte d’investigació de l’atròfia muscular 
espinal de l’hospital Sant Joan de Déu.
Finalment, cal agrair a tots els maçanetencs i maçaneten-
ques que vau participar en aquesta campanya a favor del 
medi ambient. Gràcies per la vostra col·laboració i solida-
ritat!

Renovació de membres de la junta de la Unió de 
comerciants
L’Ajuntament vol agrair a l’antiga junta de la Unió de Comerci-
ants la feina feta durant tots aquests anys, ja que el comerç 
local és una part molt important del motor del poble.
També vol agrair a la nova junta de l’Associació Unió de Ser-
veis i Comerç la seva implicació amb el comerç i les noves 
actuacions que estan portant a terme per tal de potenciar 
els negocis locals, com l’aplicació Maçanet a la mà, on tots 
els maçanetencs i maçanetenques podreu accedir de forma 
gratuïta a aquesta aplicació i consultar tots els avantatges 
de comprar al municipi. Animeu-vos a descarregar i fer servir 

2021_06_BIM_AMS.indd   202021_06_BIM_AMS.indd   20 2/7/21   13:172/7/21   13:17



bimç 21

Serveis a les persones 
Promoció econòmica, comerç i turisme i cultura popular

aquesta aplicació que, sens dubte, és una bona iniciativa per 
part de l’Associació.

Diada de Sant Jordi
Enguany s’ha pogut celebrar Sant Jordi a la plaça de l’Es-
glésia amb parades i comerços locals relacionats amb la 
diada. Va haver-hi animació durant tot el dia i les escoles 
i l’institut van venir a veure les parades i els espectacles. 
A la tarda autores locals van signar els seus llibres: Geni 
Ramos amb el llibre Emprende en Digital, Dominique Alma-
raz amb el llibre de poesia Sensaciones i les autores i la 
il·lustradora del llibre Set Amigues i un robatori misteriós 
a Egipte.

Amb tot plegat, es va poder gaudir d’una diada de Sant Jordi, 
adaptada a les mesures establertes pel Procicat respecte a 
la pandèmia, amb molta afluència i participació. Gràcies a 
tots i totes!
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Fira de Pagès i Artesania de Maçanet de la Selva
Aquest any ha estat possible celebrar la festa petita del mu-
nicipi amb la tradicional Fira de Pagès i Artesania, tot i que 
per motius meteorològics es va haver de posposar als dies 
8 i 9 de maig.

Com a novetat, a la Fira d’enguany, s’ha introduït la comar-
ca convidada, i el Pla de l’Estany ha estrenat aquesta nova 
temàtica. Per aquest motiu, el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany va estar present en la inauguració de l’esdeveniment 
i va ubicar un estand informatiu entre les diverses parades 
que es va poder visitar durant el cap de setmana.

Per motius de seguretat establerts a causa de la pandè-
mia derivada de la COVID-19, la Fira va ser més extensa i, 
d’aquesta forma, van poder-hi participar més de 60 parades, 
tant locals com d’altres parts del territori. Així, es va gaudir 
de l’artesania de Navarra, Alacant, Castelló de la Plana, Me-
norca i molts pobles més d’arreu de Catalunya.

Els trets més rellevants de la fira van ser:
• L’exposició de Memòries d’un Poble (Ruben Garcia), Ca-

minant per Maçanet (Kiko Yraola) i Oximoron3G i Nahuel 
Forchini (al Carrer Dolors).

• Els tallers infantils, activitats com el burro mecànic, el 
tradicional rocòdrom i el taller de fang.

• Més de seixanta parades, artesans i oficis.
• La tractorada amb més de seixanta tractors.

Elecció de l’Hereu i la Pubilla de la comarca de la 
Selva 2021
Després d’un any i mig sense poder celebrar cap acte del 
pubillatge, a principis de maig es va dur a terme la proclama-
ció de l’Hereu i la Pubilla de la comarca de la Selva 2021 a 
Maçanet, un dels municipis promotors d’aquests joves repre-
sentants comarcals. 

La proclamació d’aquest any va ser possible amb la implica-
ció de la Júlia Barceló, l’Arnau Sabaté, la Virginia Nieto i en 
Gerard Badia, aquests últims han estat Pubilla i Hereu del 
poble durant dos anys (2019-2021), ja que l’any passat els 
actes del pubillatge es van suspendre. Així doncs, l’Arnau Vi-
laplana i la Júlia Barceló van fer el traspàs a Carla Casals i 
l’Eloi Pérez. Paral·lelament, es va nomenar fadrí comarcal al 
maçanetenc Gerard Badia!

Serveis a les persones 
Promoció econòmica, comerç i turisme i cultura popular
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Festes i educació Serveis a les persones

Festes i 
educació
REGIDORA

Rosa Casas   
rcasas@massanetdelaselva.cat

Festes
Visita dels patges reials
Durant el desembre del 2020 es va rebre la visita de l’Ambai-
xador Reial, Jordi Manyà, i la patge reial MEVA. La seva tasca 
va consistir a visitar totes les urbanitzacions del municipi i 
dos punts del poble per poder recollir les cartes. La Patge 
Reial, gràcies a la col·laboració de les persones que organit-
zen el Hallowen, va disposar d’una bústia màgica que quan 
s’introduïa una carta aquesta es convertia en bombolles que 
viatjaven fins a Orient. Des de l’Àrea de Festes es valora molt 
positivament el nou sistema de recollida de cartes i la des-
centralització de l’Ambaixada Reial per diferents punts de 
municipi.

Arribada dels Reis d’Orient
El dia 5 de gener els nens i nenes de Maçanet de la Selva 
varen poder gaudir dels Tres Reis d’Orient. A causa de la si-
tuació de la COVID-19 es va adaptar la tradicional cavalcada 
per la següent ruta: plaça de l’Ajuntament, on es podia veure 
una projecció a la façana, plaça de l’Església, on es podia 
gaudir d’una exhibició de Twirling i batucada i, finalment, a 
la Pista Jardí un espectacle de llum i so amb l’arribada dels 
tres Reis d’Orient. Més de 800 persones varen poder gaudir 
de la ruta gràcies a la col·laboració de més de 60 voluntaris 
i voluntàries.

2021_06_BIM_AMS.indd   232021_06_BIM_AMS.indd   23 2/7/21   13:172/7/21   13:17



24 bimç

Serveis a les persones Festes i educació

Educació
Inversió a l’Escola Sant Jordi
Enguany s’ha efectuat una inversió a l’Escola Sant Jordi de 
23.000 € que consisteix en la instal·lació de nous tanca-
ments a les aules per tal de millorar l’eficiència energètica i 
així fer un ús racional dels subministraments.

Visita del conseller d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya a Maçanet
La visita del conseller d’Educació, Josep Bargalló, va servir 
entre altres per desencallar la ubicació del futur Institut de 
Maçanet de la Selva. Els terrenys on anirà ubicat l’Institut se 
situen al veïnat de Bellavista. A la sessió plenària del 7 de 
juny del 2021 es va tramitar la cessió al Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya. La proposta del nou 
Institut es basa en la realització de tots els cursos de l’ESO i 
obre la possibilitat a realitzar-hi futurs cicles formatius.

Subvenció pel Pla Educatiu d’Entorn (PEE)
En l’actual moment de crisi sanitària i educativa, el Departa-
ment d’Educació posa en marxa el Pla de millora d’oportuni-
tats educatives (PMOE), que té per finalitat lluitar contra les 
desigualtats educatives d’origen socioeconòmic, centrant 
l’atenció en els centres educatius amb més complexitat edu-
cativa i en la participació dels ens locals.

L’assignació d’imports econòmics al PEE pel nostre poble ha 
estat de 98.659 € repartits de la següent manera:

1. Per acompanyament, motivació i suport a l’alumnat i re-
forç de l’atenció educativa. (Tallers d’estudi assistit i suport 
escolar) 6.000 €
2. Per reforç del lideratge i la coordinació dels plans edu-
catius d’entorn. (Contractació d’una coordinadora del pla) 
30.000 €
3. Actuacions comunitàries contra l’abandonament escolar. 
15.000 €
4. Foment de l’orientació d’àmbit comunitari. Creació del Ser-
vei d’Orientació d’Àmbit Comunitari SOAC. 30.000 €
Programa d’innovació pedagògica que té com a objectiu:
• Orientar i acompanyar l’alumnat i les famílies
• Evitar l’absentisme i abandonament prematur
• Evitar segregació escolar
5. Oportunitats educatives més enllà de l’horari lectiu i tam-
bé de l’estiu de 2021. 17.659 €
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Esports Serveis a les persones

Esports
REGIDOR

Carles Caimel
ccaimel@massanetdelaselva.cat

Jornades esportives “Maçanet amb l’Esport”
Del 22 al 30 de maig la Regidoria d’Esports va organitzar les 
jornades esportives “Maçanet amb l’esport” amb més de 25 
activitats que van servir per donar a conèixer i promocionar 
l’esport en el municipi. Les jornades esportives es van inau-
gurar amb la xerrada motivacional d’Alex Roca i van comptar 
amb competicions de tots els esports, una fira esportiva, la 
cursa d’obstacles Noob Race i una cursa d’Enduret. El dis-
sabte 29 es va poder gaudir d’una fira on les entitats del po-
ble varen poder mostrar a tothom la seva modalitat. Durant 
la setmana del 24 al 28 de maig les escoles varen poder re-
alitzar tastets de diferents esports. Amb totes les activitats 
dutes a terme van participar unes 4.000 persones. Aquestes 
jornades esportives no haurien estat possibles i no haurien 
tingut èxit sense la col·laboració i participació de totes les 
entitats esportives del municipi.
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Millora de la pista esportiva de l’Avinguda 
Catalunya
S’ha augmentat l’alçada de la tanca de la pista esportiva de 
l’Avinguda Catalunya que millorarà la seguretat tants pels qui 
realitzen esport com els vehicles que transiten per aquest 
espai, ja que impedeix les sortides de pilotes a la carretera. 
Aquesta inversió s’ha realitzat per petició dels veïns i veïnes 
i la seva preocupació per la seguretat dels i les esportistes.

Instal·lació del Parc Bike Tools
Recentment s’ha instal·lat al costat del Pavelló Municipal un 
espai de reparació de bicicletes. El funcionament d’aquesta 
eina és mitjançant el dipòsit d’un euro, retornable, es permet 
l’obertura de la caixa on hi ha diferents eines per a la repara-
ció o revisió d’urgència d’una bicicleta. L’espai també comp-
ta amb el mapa informatiu de les rutes BTT del municipi.

Inauguració de l’espai “Pump Truck”
Un grup de joves del municipi amb la col·laboració de la Re-
gidoria d’Esports i en Joaquim Mateu estan creant un espai 
“Pump Truck” al costat de la zona de Can Cinto. Aquest grup 
ha creat una associació i gestionarà l’espai que estarà obert 
a tothom. Aviat s’exposarà les normes d’ús de l’espai pel seu 
bon manteniment.

Millora de l’espai esportiu de Mas Altaba
Mitjançant la col·laboració de veïns i veïnes de Mas Altaba, 
juntament amb l’Associació de Veïns, s’ha millorat la zona 
esportiva. Aquesta ha constat en una millora i reparació de 
l’espai i l’eliminació de les infraestructures més perilloses, no 
utilitzables i no reparables com és l’antiga piscina. Aquesta 
millora comportarà l’ampliació d’espais per a la seva utilitza-
ció, així com la millora de la seguretat i finalment comportarà 
la licitació a concurs del bar - consergeria d’aquesta zona.

Serveis a les persones Esports
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Cultura, ciutadania i participació Serveis a les persones

Cultura, 
ciutadania i 
participació
REGIDOR 

Xavier Xarbau  
xxarbau@massanetdelaselva.cat

Conferència “Grans veus (de dona)”
En el marc del Dia de la Dona, es va organitzar una confe-
rència a càrrec de Neus Real, professora de la UAB, especi-
alista en literatura catalana contemporània i autora de nom-
brosos estudis sobre les escriptores del s. XX, entre elles 
Mercè Rodoreda i Montserrat Roig. Real va parlar de l’espai 
que ocupen les escriptores Caterina Albert, Mercè Rodoreda, 
Montserrat Roig i Maria-Mercè Marçal en les lletres catala-
nes i universals, unes autores a partir de l’obra de les quals 
podem explicar l’evolució del feminisme i el país durant l’úl-
tim segle.

trinxArt: nova sala d’exposicions municipal
A l’abril es va inaugurar la nova etapa de la sala municipal 
d’exposicions al Centre Cívic Can Trinxeria.

El nou projecte de la sala, ‘trinxArt’, es desplega en tres ei-
xos: pretén ser un espai obert als artistes, programar exposi-
cions en col·laboració amb diferents centres d’art i continuar 
sent la sala de referència per mostrar tot allò que fan les 
associacions i en les festes locals.

Pel que fa a les característiques de la sala, s’hi ha fet una in-
tervenció posant-hi guies reforçades per a exposar quadres, 
un tractament acústic i un sistema audiovisual per tal d’oferir 
una experiència autònoma al públic.

El tret de sortida va estar protagonitzat pels artistes que van 
respondre a la crida feta per xarxes socials des de ‘Maçanet 
és cultura’. La ‘Mostra d’artistes locals’, amb setze partici-
pants, es va inaugurar amb un acte a porta tancada a causa 
de la Covid-19 l’1 d’abril i va estar oberta al públic fins al 24 
d’abril. D’ençà de la inauguració tenim programació perma-
nent a la sala.
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Setmana Cultural de Sant Jordi des de la Bi-
blioteca Municipal
Aquest curs 2020-2021 ha estat diferent, i la biblioteca de 
Maçanet també s’ha hagut d’adaptar a les circumstàncies de 
cada moment. Hem vist com la covid feia trontollar la cultu-
ra, i hem treballat de valent, programant i canviant activitats 
i protocols a contrarellotge. L’equip de la biblioteca, amb el 
suport de l’Ajuntament, ha apostat per continuar amb tota 
la programació, adaptant-la a nous espais quan ha calgut i 
donant el format virtual quan el presencial no era possible. 
Per això, la Setmana Cultural era tot un repte i havia de ser 
més especial que mai! Va estar plena de tallers de St. Jordi 
per petits i grans, de lectures i contes de dracs a la plaça de 
l’Església, de l’11è concurs de punts de llibre i del Concurs 
Literari Cler amb la participació de les dues escoles i l’Insti-
tut, per ja acabar amb la presentació del llibre “La llibertat 
interior” d’en Gaspar Hernàndez.

Visites guiades teatralitzades
El 24 d’abril vam oferir la primera mostra d’un projecte que 
la Covid ens havia impedit realitzar: la visita guiada teatra-
litzada, en un recorregut pel nucli antic i per més de 1.000 
anys d’història. La companyia La Bardissa, amb una àmplia 
experiència en activitats d’aquest tipus, i que compta amb 
actors i guies turístics professionals en el seu equip, ens 
va explicar els fets històrics i les característiques de la vida 

quotidiana a Maçanet, elements que ens han definit i que 
ens expliquen com som. La sessió va ser única i amb pla-
ces limitades d’acord amb les restriccions vigents en aquell 
moment. N’hi haurà més edicions, les properes, a l’octubre.

Final de temporada 2020-2021 de Rialles
El diumenge 23 de maig els nens i nenes de Maçanet de la 
Selva van acomiadar-se de la temporada 2020-2021 de Ria-
lles amb l’espectacle “La Pols Màgica” de la companyia Cin-
ClonClown a La Pista Jardí. De cara a la nova temporada, que 
s’iniciarà al setembre, ja tenim la programació enllestida, amb 
l’objectiu d’oferir als petits espectadors entrar en contacte 
amb diferents disciplines de les arts escèniques com el teatre 
musical, el de text, els clowns, els titelles o la màgia.

Serveis a les persones Cultura, ciutadania i participació
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Benestar 
social, treball 
i família i 
salut
REGIDOR

Francisco Javier Gómez  
jgomez@massanetdelaselva.cat

Benestar social, treball i família i salut Serveis a les persones

Renovació del conveni amb Càritas 
Parroquial
Aquest conveni renovat permet seguir portant a terme ac-
tivitats promogudes per Càritas, les quals van adreçades a 
maçanetencs i maçanetenques, com són apadrinar un avi, 
ser gran en dignitat, el servei de rober i els ajuts de productes 
d’higiene personal i neteja. Es tracta d’un suport que ha estat 
imprescindible i necessari en la situació viscuda durant l’any 
2020, ja que les necessitats es van accentuar amb la situació 
de la pandèmia.

La Regidoria de Benestar Social ha treballat conjuntament 
amb Càritas Parroquial per tal de seguir efectuant aquestes 
activitats durant l’any 2021, ja que la situació econòmica i 
social del municipi preveu que hi hagi mancances que s’ha-
gin de cobrir amb aquestes ajudes i activitats.

Des del març del 2020 les necessitats urgents dels ciutadans 
i ciutadanes del municipi han incrementat de forma conside-
rable i l’Ajuntament ha treballat, juntament amb altres agents 
socials, per donar-hi resposta. Amb l’Àrea de Serveis a les 
Persones es vol potenciar i reforçar aquests serveis i les col-

laboracions amb entitats socials, tenint en consideració la 
situació actual i la voluntat de donar resposta a les determi-
nades situacions.

Conveni amb la SAREB
L’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha firmat un acord amb 
la SAREB, Societat d’Actius Procedents de la Reestructura-
ció Bancària, per la gestió d’11 habitatges. Aquest acord 
permetrà regularitzar la situació de diferents habitatges del 
municipi per tal que es puguin llogar a preus assequibles a 
famílies que puguin acreditar-ne la necessitat.  Aquest acord 
ha estat ratificat pel ple del 29 de març de 2021 amb 11 vots 
a favor (SOM, ERC, PSC i TOTS SOM POBLE) i 2 abstencions 
(ACORD i DIM).

Nova web del Punt d’Informació Laboral
L’abril del 2020 es va posar en marxa el Punt d’Informació 
Laboral. Durant aquest any s’ha atès a més de 400 usuaris a 
Can Felló i s’ha estat treballant en tres eixos: fomentar l’ocu-
pació laboral, recollir l’oferta i les necessitats de les empre-
ses i els serveis i oferir la formació laboral als ciutadans i 
ciutadanes. Per aquest motiu es posa en funcionament la 
pàgina web del PIL, per tal de facilitar l’accés als usuaris a 
aquest servei i poder registrar-se per trobar feina i formar-se.
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Festa de la Vellesa 2021
Aquest 2021 s’ha celebrat la Festa de la Vellesa d’una ma-
nera diferent i adaptada a les circumstàncies actuals. Tot i 
que no va ser possible dur a terme el tradicional dinar, des 
de la Regidoria de Benestar Social es va poder homenatjar a 

Engracia Bagot i Pibernat de noranta-sis anys i Hilari Calm 
Verdaguer de noranta-quatre anys.

Així doncs, el divendres 30 d’abril al migdia es va celebrar la 
missa referent a la Festa de la Vellesa i als Homenatjats. A 
la tarda es va fer la visita als avis homenatjats als seus res-
pectius domicilis i se’ls va fer entrega de la tradicional placa.

Des de l’Ajuntament es vol felicitar a Engracia i Hilari, així 
com a les seves famílies, per tenir la sort de gaudir-ho junts.

Serveis a les persones Benestar social, treball i família i salut
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Institucional
Medalla de la Vila
El dissabte 1 de maig es va fer entrega de les Medalles de 
la Vila a la Sra. Isabel Quellos per la seva tasca pedagògica 
en el poble i a la Sra. Núria Gener per la seva aportació a la 
gastronomia, promoció i activitat econòmica. L’acte va tenir 
lloc en el teatre La Societat amb l’actuació musical de Lídia 
Martínez i David Salleras, i amb la presentació per part de 
l’Alícia Fernández.

Presentació del nou equip del Jutjat de Pau
Esteve Ruhí  com a jutge titular i Simón Serra  com a jutge su-
plent han pres possessió del càrrec per quatre anys vinents. 
I un agraïment a Gregorio Martinez pels seus vint-i-un anys 
de Jutge de Pau al servei dels ciutadans/es i en Joan Sardà 
com a Jutge Suplent.

Institucional
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El 24 de Gener. Cursa Contra el 
Càncer amb l’Associació Contra 
el Càncer de Maçanet

El 14 de Febrer. Eleccions al 
Parlament de Catalunya

El 15 de Febrer. La UEC repara 
els mobiliari públic

Equip de Rialles després de 
l’espectacle The Postman Cia 
Txema Muñoz

Millores al camí de l’Estació 
Maçanet - Massanes

Els voluntaris i ususaris del 
Banc d’Aliments han anat a 
col·laborar amb els voluntaris 
espigoladors, per frenar el 
malbaratament d’aliments

El març vam iniciar tasques 
continuades de talls de 
subministraments connectats 
de forma fraudulenta

El 8 de Març. Dones amb 
lideratge de Maçanet de la Selva

El 8  de Març. Geni Ramos 
participa a l’emprèn en femení. 
Organitzat pel Centre de 
Negocis de SCF i el Consell 
Comarcal

El 26 de Març. Exposició de la 
Confraria de la Puríssima Sang 
de N.S. Jusicrist a la Societat

Obertura de la Consergeria del 
Camp de Futbol Municipal

Millores en els Vestidors del 
Polivalent i Pavelló Municipal 
per part dels conserges

Les activitats del 2021
Les activitats del 2021
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Les activitats del 2021

El 29 de Març. Nova rotulació 
de l’Església de Martorell

Primera edició del Casalet de 
Setmana Santa

El 30 de Març. Petit homenatge 
als tres treballadors de la 
Brigada Municipal que es 
prejubilen. En Josep Mas, 
l’Alfons Surís i en Josep 
Formiga

Es canvia el mobiliari a la Plaça 
de l’Església

Es realitzen millores als 
escocells dels arbres a 
l’encreuament dels Veterinaris

Caminada per Maçanet 
organitzada per Josep Sais

Manel Gonçalves queda en 
tercera posició amb el Masnou 
al Campionat d’Espanya.

L’Equip Xou del PAM va competir 
amb un ball nou al Campionat 
de Catalunya i Espanya

L’Equip Xou Junior del PAM 
va competir al Campionat de 
Catalunya i Espanya

Sant Jordi. L’hora del Conte amb 
l’Albert Quintana

Lectura del llibre Gaspar 
Hernandez amb la Biblioteca 
Municipal

La Brigada fa el tram de vorera 
que falta del Carrer Josep Pla.

Jornada als Centres Educatius 
referent al Dia Mundial de 
Seguretat i Salut en el Treball 
amb en Quim Serra
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Actuacions d’enjardinament a la 
zona de l’encreuament entre el 
Carrer Migdia i Av. Sant Jordi

Reformes al Jutjat de Pau de 
Maçanet de la Selva

Missa referent a la Festa de la 
Vellesa i als Homenatjats 2021

Concurs de literatura infantil 
i juvenil Cler 2021 amb la 
Biblioteca Municipal

El 5 de Maig. 21 anys de 
l’obertura de l’Escola de Música 
de Maçanet de la Selva

Partit del SHUM amb visita de 
l’Ivan Tibau

 
Concert Solidari No+Igual de 
l’Ass. Contra el Càncer amb en 
Pep Castelló

Fira del Pagès i l’Artesania. 
Tractorada organitzada per la 
familia Banús i Mateu

S’estrena a l’Àrea de Seguretat 
i Via Pública les noves 
instal·lacions pels animals que 
es troben a la via pública

Col·laboració amb el Taller 
d’Història per la neteja del Pou 
del Glaç

Els gegants de Maçanet de la 
Selva estrenen mascareta

Espectacle de Rialles Pols 
Màgica, de Clin Clon Clown Fi 
de temporada  23 de maig

Les activitats del 2021
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Inauguració de l’exposició de 
pintura de Virgina Rios a la Sala 
TrinXart

Final de Temporada de Rialles a 
la Pista Jardí

Graduació dels alumnes de 
Batxillerat i Cicles formatius de 
l’Institut de Vidreres

Millores i canvi de mobiliari  a 
la Zona Esportiva de Maçanet 
Residencial Park

Millores al Carrer Gironès per 
l’accés de maquinària agrària 
als Camins de Pagès

Primer Mercat del Trasto a Mas 
Altaba

 
Exhibició final de curs dels 
grups de ball flamenc Luisa 
Chenone

 
Woman OncoBici de l’Oncolliga 
Maçanet i el Club Ciclista

Final de Curs amb les Directores 
de l’Escola Sant Jordi, Les 
Arrels, l’Institut de Maçanet i 
l’Ajuntament

Trobada del projecte “cartegem-
nos” entre l’Institut de Maçanet 
de la Selva i el Casal de Jubilats 
de Residencial Park

Primera edició del Mercat de la 
Tapa i el Pinxo de la UCSM

Presentació  de la Junta de la 
Unió Esportiva de Maçanet

Les activitats del 2021
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Primera edició de la 
Maçanetejada

Festival del Twirling Maçanet 
amb la celebració dels seus 20 
anys

Final de curs de l’Escola de 
Música amb la celebració dels 
20 anys

Graduació dels alumnes de 6è a 
l’Escola Les Arrels

 
Graduació dels alumnes de 6è 
de l’Escola Sant Jordi 

Rebuda de la Flama del Canigó 
amb en  Roger Berruezo per 
Sant Joan

Havaneres amb els Pescadors 
de l’Escala i l’Associació Contra 
el Càncer

Festa Major de Sant Pere de 
Martorell amb els Amics de 
Martorell

Primera actuació del Drag Show 
amb el maçanetenc Manel 
Gonçalves per reivindicar els 
drets LGTBI

Acte de graduació dels alumnes 
de 4t d’ESO de l’Institut de 
Maçanet de la Selva

Finalitzem el mural dels 
Alumnes de 4t d’ESO de 
l’Institut dedicat als Sanitaris

Visita i reunió amb el President 
de la Diputació de Girona 
explicar el projecte de Centre de 
Serveis

Les activitats del 2021
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Agenda d’activtats

Agenda
Juliol
El dijous 1, 8, 15 i 22 de juliol.
Maçanet a la Fresca a l’Avinguda Catalunya. 
(Programació a part). 

El dissabte 3, 10, 17 i 24 de juliol
Maçanet a la Fresca a la Plaça de l’Església. 
(Programació a part). 

2 de juliol
Concert amb DJ David Ros a la Piscina Municipal.

11 de juliol 
A les 12 h missa. 
A les 13 h Benedicció de Sant Cristòfol a la 
Plaça de l’Església.
A les 19 h  Sardanes de la Cobla La Bisbal 
Jove  a la Plaça de l’Església. (Organitzades 
pels Amics de la Sardana).
(Programació a part).

Del 12 al 30 de juliol
Colors per a temps difícils a la sala trinxArt
Exposició de pintures a càrrec d’Ana Oliveras
Inauguració 12 de juliol a les 19:30 h

17 de juliol
Associació Contra el Càncer. 
A les 10 h Aquagym Solidari a càrrec de Be-
lén Morales a la Piscina Municipal.
A les 19 h Caminada Popular i familiar d’es-
tiu pels voltants de Maçanet de la Selva. (Ins-
cripcions a determinar). 
A les 20.30 h Zumba Infantil a càrrec de la 
Belén Morales a la Pista Jardí. 

18 de juliol
Mercat de segona mà i artesania al Parc del 
Molí de 9 a 14 h.
21 de juliol
Presentació de la guia de participació i co-
munitat a la Societat a les 20 h.

22 de juliol
Donació de Sang a Can Felló de les 16.45 h 
a les 21 h. 

31 de juliol i 1 d’agost 
XXIV Festival de varietats del Gínjol 
(Programació a part). 
 
Agost
30 i 31 de juliol i 1 d’agost
Food Trucks al nucli antic.  
(Programació a part).

Del 6 al 10 d’agost
Festa Major de Sant Llorenç 2021 a Maçanet 
de la Selva. 
(Programació a part). 

27 d’agost
Obra de teatre en el marc del Festival FITAG 
a La Societat. 

29 d’agost
Havaneres amb els Pescadors de l’Escala a 
les 22 h a  la Piscina Municipal. 

Setembre
11 i 12 de setembre
Racons de Flors. Amb programació a part i 
organitzat per l’Agrupació Artesanal.

11 de setembre
A les 10.30h Ballada de Sardanes i a les 
11.30 h homenatge a la Senyera a càrrec de 
les Entitats.
(Programació a part). 

18 i 19 de setembre
Rally Maçanet- Vidreres.
(Programació a part).

19 de setembre
Teatre “La nena dels Pardals” - Rialles, Tea-
tre La Societat. 

19 de Setembre
Teatre al detall presenta “La nena dels Par-
dals”. (Organitza Rialles). 
(Programació a part). 

Piscina municipal:

Piscina nocturna, de les 21 a les 23 h
Durant el mes de juliol i agost altres 
activitats com l’aquagym, aquazumba i 
cursets de natació (per a més informa-
ció a la piscina municipal).
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SOM Maçanet

No és una novetat parlar de la Seguretat a Ma-
çanet de la Selva,  però si ho és explicar les me-
sures existents i reals amb les quals treballem. 
La posada en marxa  de la Policia Local , com  
element fonamental de la seguretat , permet im-
pulsar i coordinar la política de seguretat muni-
cipal d’acord amb la resta d’actuacions que des 
del 2020 hem anat desplegant. 
No obstant som conscients que la creació gradu-
al de la  Policia Local no significa tenir  una vareta 
màgica que doni resposta a tots els problemes,  
però si que amb la seva existència  fem un salt 
qualitatiu important de recursos i d’instruments 
per fer front a les necessitats que tenim. Ja que 
ens permet disposar de més de dotze punts de 
videovigilància que registren imatges i matrícu-
les, realitzar tot tipus de controls:  d’alcoholè-
mia, de permisos i documentació, etc,   sol·licitar 
ordres judicials per entrar a domicilis, portar a 
terme detencions,  actuar contra els fraus,   des-
plegar l’oficina de denúncies, etc. 
Alhora  el cos de la Policia Local està reforçat 
amb els Agents Cívics, els quals realitzen un 
acompanyament a nivell d’actuacions de pro-
ximitat, vigilància, pedagogia i sensibilització. 
Entenent que per exemple qui ha de supervisar 
els aparcaments i actes incívics amb els ani-
mals de companyia, son tasques que han de 
recaure en aquests agents. 
De forma que apostar  per l’Àrea de Seguretat i 
Via Pública es trasllada en una visió comunitària 
de la seguretat i un treball en xarxa amb la resta 
de serveis per optimitzar els recursos, compartir 
informació i així millorar la resposta en termes 
d’eficàcia, qualitat de servei i transparència da-
vant les necessitats de Seguretat que requerim 
els maçanetencs i maçanetenques.

Dos anys fent feina des del govern 
municipal

Des del govern municipal cal continuar millo-
rant la governança per afavorir la transparència 
i la participació. Vam adquirir el compromís de 
millorar el servei que presta l’Ajuntament, i en 
aquest sentit hem treballat i treballarem fort 
per tal d’ordenar-lo, dimensionar els equips en 
quan a recursos humans i construir les noves 
àrees tècniques necessàries per tal de fer les 
polítiques que el poble necessita. En aquest  
dos anys especialment complexos hem pencat 

molt i s’han comen-
çat a veure resultats, 
però encara falta, i 
continuem treballant.
Hi som per sumar i 
construir, pel bé 
comú, per l’interès i 
els serveis públics i 
per millorar la vida de 
tothom. La nostra as-

semblea sempre ha unit la feina per Maçanet i 
la feina per Catalunya; participar des de l’àmbit 
local en allò més quotidià i en allò més general. 
A nivell nacional vam treballar molt pel Primer 
d’Octubre i no hem deixat de treballar per la in-
dependència, i no defallirem fins a assolir la Re-
pública Catalana, ja que és la principal eina que 
necessitem: poder decidir què fem i com ens 
organitzem com a societat i amb la recursos 
que generem, i aquesta eina és un Estat propi.
Dèiem que calia una nova manera de fer al go-
vern. Hi som construint i millorant Maçanet. I 
continuem fent feina.

Indults: convivència i un temps nou

Els indults són necessaris. Encara que a molta gent, d’una 
banda i altra, les emocions o els sentiments els diguin el 
contrari, sí que ho són. Perquè és fonamental que els ca-
talans deixem ja de ser gent d’una banda i de l’altra, per 
ser, tots, ciutadans de Catalunya, com havíem estat temps 
enrere. Els ciutadans de Catalunya pensen diferent, però 
poden conviure. I tenen un diferent concepte de país, però 
poden dialogar. El gest dels indults que ha tirat endavant 
el president del Govern Pedro Sánchez és un decisió cons-
titucional i valenta. I, a la vegada, és un gest necessari 
per reforçar la convivència i la cohesió dins de Catalunya 
i per obrir un nou marc de convivència respectant l’Estat 
de Dret. La Comissió Executiva del PSC ha donat el seu 
suport a la decisió del president  perquè la valora com 
un pas endavant per buscar una solució a la situació po-
lítica tan complicada que tenim, la difícil situació social 
i la dura situació emocional que hem hagut de viure els 
catalans durant els darrers anys. Des del PSC de Maçanet 
compartim aquesta postura, perquè està en consonància 
amb valors del PSC com la concòrdia i el respecte i també 
perquè és a cadascun dels pobles i ciutats de Catalunya 
on s’han de refer les relacions i els ponts que s’han tren-
cat durant el Procés. 
Tots i cadascun de nosaltres sabem el que hem patit du-
rant aquests anys. El Procés, es miri des del costat que es 
miri, ha dividit a la societat i ens ha fer retrocedir en molts 
aspectes. Ara, amb la concessió dels indults s’obre un nou 
temps a Catalunya i a Espanya. En aquest nou temps el 
protagonisme l’ha de tenir el diàleg. Caldrà ser honestos, 
generosos i fer plantejaments possibles. És l’hora de par-
lar, d’escoltar, de discutir, de negociar. De ser capaços de 
tancar acords per reforçar els llaços que ens uneixen a tots 
i a totes. Tornem a començar de nou, recuperem aquella 
Catalunya que tothom admirava per ser terra d’acollida, 
punta de llança del progrés, imparable i líder. Tal com ha 
dit el PSC en la seva declaració Sí a la Concòrdia sobre la 
concessió dels indults, “els socialistes catalans, des dels 
ajuntaments, des del Parlament, des de totes les instituci-
ons on hi tenim representació, també al Govern d’Espanya i, 
sobretot, a peu de carrer, treballarem incansablement, com 
hem fet sempre, perquè Catalunya abandoni el carreró sen-
se sortida on fa massa temps que ens hem instal·lat i per 
refer els llaços trencats, tant dins la societat catalana com 
entre Catalunya i la resta d’Espanya”. 
Ara és el moment, ara és l’oportunitat. No els deixem 
passar.

Hi som per su-
mar i construir, 
pel bé comú, 
per l’interès 
i els serveis 
públics i per 
millorar la vida 
de tothom
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Acord per Maçanet

www.acordpermassanet.org

Facebook: 
Acord Per Maçanet

Correu Electrònic: 
axmassanet@gmail.com

Tots som poble

https://www.totssompoble.cat/

Correu Electrònic: 
agrupacionelectoralmacanet@gmail.com

Facebook: 
https://www.facebook.com/Tots-Som-Poble-
Todos-Somos-Pueblo

Correu Electrònic Regidor:
 fwolf@massanetdelaselva.cat

Democràtes Independents 
de Maçanet

Facebook: 
https://www.facebook.com/dimmacanet

Correu Electrònic: 
dimmacanet@gmail.com

Correu Electrònic regidor: 
aguino@massanetdelaselva.cat
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1 Ajuntament de Maçanet de la Selva
C. Salvador Espriu, 1
972 85 80 05
info@massanetdelaselva.cat

2 Oficina de Proximitat de la Policia Local
C. Salvador Espriu, 1
Telf: 626.075.301
pl@massanetdelaselva.cat 

3 Oficina de Benestar Social
Avda. Sant Jordi, 77
Telf. 972.15.56.57
serveissocials@massanetdelaselva.cat  

4 Biblioteca Municipal 
C. Cabrera, 12
Telf. 972.85.84.75
biblioteca@massanetdelaselva.cat 

5 Centre Civic Can Trinxeria
Avda. Catalunya, 2
Telf. 972.16.57.89
cantrincheria@massanetdelaselva.cat

6 Teatre La Societat
Avda. Catalunya, 12
Telf. 972.16.53.41
societat@massanetdelaselva.cat

7 Àrea de Seguretat i Via Pública 
C. Santa Coloma de Farners s/n
Telf. 972.85.88.70 
cc.guardiamunicipal@massanetdelaselva.cat  
brigada@massanetdelaselva.cat 

Seguiu-nos a    

1

3

13

4 5

6
8

9

14

15

16

18

10

11

12

7 18

2

8 Can Felló 
Avda. Catalunya, 13
Servei a les Persones
Telf. 972.716.211
Punt d’Informació Laboral 
Telf.696978562
pil@massanetdelaselva.cat
Consell Comarcal de la Selva
Telf. 972.84.21.61
Servei de recaptació  del CCS
(2n i 4t Dimecres de cada mes a Can Felló, i 
juliol i agost cada dimecres)
Telf.972.84.01.78
scolomatributs@selva.cat

9 CAP de Maçanet de la Selva
Passeig de Sant Llorenç, 7
Telf. 972.85.94.20.
eap_sils.girona.ics@gencat.cat

10 Zona Esportiva de Maçanet
C. Salvador Esoiu s/n
Telf. 972 85 99 10

11 Casal de Jubilats
C. Dolors, 68
Tel. 972 16 52 14

12 Escola de Música
C. Sant Sebastià, 16
Telf. 972.16.51.20
emusica@massanetdelaselva.cat

13 Escola Les Arrels 
C. Bellavista s/n
Telf.972.85.71.57
b7008547@xtec.cat

14 Escola Sant Jordi
Telf: 972.85.80.65
C. Escoles, 23
b7002181@xtec.cat

15 Institut de Maçanet de la Selva 
C. Escoles, 17
Telf.972.16.56.34
b7008951@xtec.cat

16 Llar Infants - El Bressol
C. Escoles, s/n
Telf. 972.88.88.49
b7005686@xtec.cat

17 Cementirs municipal
Av. Montserrat, 40
C. Santa coloma

18 Deixalleria municipal
Ctra. Comarcal C-35 s/n
Telf. 93 765 31 51
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