
 
  
 

 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000435  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 1 d´abril de 2019 
Hora d’inici: 21:00 h 
Hora de fi: 00:15 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen: 
Josep Maria Ciurana Planas, Alcalde 
Antoni Guino Bou, 1r Tinent Alcalde 
Natalia Figueras Pages, 2n Tinent Alcalde 
Raquel Reyner Barraca, 3r Tinent Alcalde 
Maria Mengibar Carrascosa, 4t Tinent Alcalde 
Carles Vallribera Marti, Regidor/A 
Jose M Martinez Regaño, Regidor/A 
Juan Jose Martinez Gonzalez, Regidor/A 
Adrian Ortiz Jurado, Regidor/A 
Xavier Xarbau Adrobau, Regidor/A 
Narcis Vilella Munje, Regidor/A 
Marta De Egea Hinojosa, Regidor/A 
 
Maria Del Rocio Llaras Muzas, Secretària 
 
Ordre del dia: 
 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 20 de desembre de 2018 i de les actes de 
les sessions extraordinàries del 24 de desembre de 2018 i 25 de febrer de 2019 
2.- Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU de Maçanet de la Selva per 
ampliació del sistema d'equipaments comunitaris del sector adjacent de la nova escola i 
del document d'estudi ambiental estratègic. 
3.- Aprovació provisional modificació puntual del PGOU de Maçanet de la Selva per 
modificació de l'art.43: zona indústria, clau a.13 de les NNUU, pel que fa referència al 
percentatge d'ocupació de parcel.la, amb motiu de la incorporació dels informes sectorials. 
4.- Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU per canvi de redactat de l'article 
53 de les normes urbanístiques relatiu a l'ampliació de les explotacions ramaderes de 
boví. 
5.- Constitució comissió d'estudi de municipalització del servei d'abastament d'aigua en 
baixa de la urbanització Maçanet Residencial Park i nomenament dels membres que la 
formaran. 
6.- Incoar expedient de municipalització, expropiació de la xarxa d'abastament en alta i 
baixa de la urbanització Maçanet Residencial Park 
7.- Incoar expedient de licitació amb caràcter temporal i urgent del servei de 
subministrament d'aigua de la urbanització Maçanet Residencial Park 



 
  
 

 
 

8.- Nomenament membres Junta Pericial del Cadastre en representació del municipi 
9.- Aprovació compatibilitat personal de la corporació 
10.- Modificació de la plantilla per crear dues places A1 
11.- Mocions presentades pel grup municipal d' ERC amb registre d'entrada núm. 
453/2019, en relació a la xarxa d'aigües de MRP 
12.- Donar compte dels decrets i resolucions. 
13.- Control de l’acció de govern i precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Per part de l’ Alcaldia es fa avinent que s’ha rebut avui la credencial lliurada per la Junta 
Electoral Central del nou regidor Sr. Thomas Horst, i, tot i que no està comprès dins de 
l’ordre del dia, cal tractar atesa la seva urgència i, per això, els membres del Ple acorden, 
per unanimitat, la seva incorporació.  
 
Seguidament, aprovada la seva incorporació a l’ordre del dia, es passa a donar compte 
de l’assumpte següent: 
 
 
Donar compte del nomenament del nou regidor Thomas Horst  d' ERC-AM i presa 
de possessió del mateix 
 
El Sr. Alcalde explica que s’ha rebut a l’ajuntament la credencial lliurada per la Junta 
Electoral Central acreditant la condició de nou regidor de l’ajuntament del Sr. Thomas 
Horst, en substitució del senyor David Lop Carmona que va presentar la seva renúncia a 
aquest càrrec. Aquesta credencial ha estat tramesa a l’ interessat que es troba aquí 
present, amb la finalitat de prendre possessió del càrrec. 
 
Per tant, i per tal de donar compliment al que estableix la normativa vigent, el Sr. Alcalde 
li formula al Sr. Thomas Horst la pregunta següent: “Jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor acomplir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d’aquest 
ajuntament amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la constitució com a norma 
fonamental de l’Estat”. A la qual el senyor Thomas Horst respon: “Prometo”.  
 
Per tant, havent-se fet el jurament o promesa legalment preceptius i havent-se complert 
els demés requisits establerts, es dona possessió del càrrec de regidor de la corporació al 
senyor Thomas Horst, quedant adscrit al grup municipal d’ Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal. 
 
 

1.0.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 20 de desembre de 2018 i de les 
actes de les sessions extraordinàries del 24 de desembre de 2018 i 25 de febrer de 
2019 
 
Es sotmeten a votació l’ acta de la sessió ordinària del 20 de desembre de 2018 i de les 
extraordinàries del 24 de desembre de 2018 i del 25 de febrer de 2019, les quals són 



 
  
 

 
 

aprovades per unanimitat, excepte l’ acta de la sessió extraordinària del 24 de desembre 
de 2018 que és aprovada amb el vot favorable de tots els membres excepte pel senyor 
Ortiz qui manifesta que s’abstindrà per no haver assistit a l’esmentada sessió. 
 
 
2.0.- Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU de Maçanet de la Selva 
per ampliació del sistema d'equipaments comunitaris del sector adjacent de la nova 
escola i del document d'estudi ambiental estratègic. 
 
Es dona compte de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
 
Des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat s’ha posat de manifest a 
l’ajuntament, mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 948 de data 24/03/2017,  la 
necessitat de disposar d’un solar al costat dels terrenys de la nova escola, per tal de 
poder-hi emplaçar una ampliació de l’edifici existent, el pati i la pista esportiva de 
secundària i desplaçar l’accés dels serveis d’emergència.  
 
Atès que els terrenys que sol·liciten estan classificats actualment com a sòl no 
urbanitzable cal procedir a una modificació del planejament vigent per tal de classificar-
los com a zona d’equipaments públics, i per aquest motiu es va encarregar la redacció del 
document tècnic necessari per aquesta finalitat juntament amb el document ambiental 
estratègic que requereix la normativa vigent al canviar la classificació de sòl no 
urbanitzable a sòl urbà. 
 
S’ha rebut a l’ajuntament el projecte de modificació del Pla General d’Ordenació Urbana 
per ampliació del sistema d’equipaments comunitaris al sector adjacent a la nova escola, 
redactat per l’arquitecte Sr. Carles Bosch i Genover i el document d’estudi ambiental 
estratègic corresponent redactat per la consultoria Enginyeria Estudis i Gestió Ambiental 
SL (EGAM). 
 
Vist l’informe favorable emès de Secretària. 
 
Atès el que preveuen els articles 85 i següents del Decret legislatiu 1/2010, pel que 
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya i el que preveuen els articles 29 i 
següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,  
 
El Ple acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana per ampliació del sistema d’equipaments comunitaris al sector 
adjacent a la nova escola, redactat per l’arquitecte Sr. Carles Bosch Genover,  juntament 
amb el document d’estudi ambiental estratègic redactat per la consultoria Enginyeria 
Estudis i Gestió Ambiental SL (EGAM). 
 



 
  
 

 
 

Segon.- Sotmetre els documents tècnics aprovats al tràmit d’informació pública establert 
a la normativa vigent, i sol·licitar els informes dels organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials. 
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord és aprovada per unanimitat. 
 
 
3.0.- Aprovació provisional modificació puntual del PGOU de Maçanet de la Selva 
per modificació de l'art.43: zona indústria, clau a.13 de les NNUU, pel que fa 
referència al percentatge d'ocupació de parcel.la, amb motiu de la incorporació dels 
informes sectorials. 
 
Es dona compte de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
 
Vist que en data 4 de juny de 2018 es va aprovar inicialment pel Ple una modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per modificació de l’article 43: “Zona 
d’indústria”, clau a.13, de les NNUU, pel que fa referència al percentatge d’ocupació de 
parcel·la. 
 
Vist que durant el termini d’informació pública no ha estat presentat cap escrit 
d’al·legacions respecte de l’esmentada modificació. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte assessor municipal que transcrit literalment diu el següent: 
 
“1. L’expedient de Modificació Puntual de PGO DE Maçanet de la Selva per “Modificació 
de l’art. 43: Zona Indústria, clau a.13 de les NNUU, pel que fa referència al percentatge 
d’ocupació de parcel.la”, va ser aprovat inicialment pel Ple celebrar el dia 4 de juny de 
2018.  
 
2. Les fites del tràmit de l’expedient son les següents:  
 

- 04/06/18  Aprovació inicial pel Ple.  
- 26/06/18  Publicació al BOP 
- 27/06/18 - 27/07/18  Període d’exposició pública.  

                                                      No es presenten al·legacions. 
- 27/06/18  Sol·licitud d’informes sectorials a : Aigües/Medi 

Ambient/Mobilitat/seguretat industrial/bombers. 
- 10/10/18  Sol·licitud informe a AESA 
- 18/07/18  Informe desfavorable de Seguretat Industrial 
- 07/08/18  Informe favorable de Medi Ambient 
- 10/10/18  Informe favorable de AESA 
- 11/12/18  Informe favorable de Mobilitat 
- 11/12/18  Informe favorable de l’ACA 



 
  
 

 
 

- 06/03/19  Informe favorable de Protecció d’Incendis 
 
3. L’expedient s’ha modificat per tal d’introduir les esmenes sol·licitades a l’informe de 
Seguretat Industrial del Departament d’Empresa, havent-se afegit l’apartat 7.3 a l’art. 43 
de les Normes Urbanístiques.  
 
4. Considerant:  
 

- Que l’esmena introduïda no representa cap modificació substancial, doncs no 
comporta cap augment de l’aprofitament ni de les condicions de l’edificació, i es 
limita a recollir una limitació d’usos en una zona concreta, derivada de l’aplicació 
de la legislació vigent en matèria de seguretat industrial. 

- Que la resta d’informes rebuts són tots favorables.”  
 
Vist l’informe favorable emès de Secretaria.  
 
En conseqüència i per tot el que s’exposa i de conformitat amb el que es disposa en 
l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
El Ple acorda: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana per modificació de l’article 43: “Zona d’indústria”, clau a.13, de les NNUU, pel que 
fa referència al percentatge d’ocupació de parcel·la. 
 
Segon.- Trametre el projecte de l’esmentada modificació, juntament amb l’expedient 
tramitat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona tot sol·licitant que es 
procedeixi a la seva aprovació definitiva.  
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord és aprovada per unanimitat. 
 
4.0.- Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU per canvi de redactat de 
l'article 53 de les normes urbanístiques relatiu a l'ampliació de les explotacions 
ramaderes de boví. 
 
Es dona compte de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Vist el projecte d’una modificació puntual del Pla General d’ Ordenació Urbana per canvi 
del redactat de l’article 53 de les NNUU relatiu a l’ampliació de les explotacions 
ramaderes de boví, redactat per l’arquitecte Sr. Carles Bosch Genover, que té per objecte 
modificar les condicions que regulen les possibles ampliacions de la capacitat que les 
explotacions tenien en el moment de l’entrada en vigor del planejament general afegint el 
següent: 
 



 
  
 

 
 

“ Apartat 2: Usos 
 
“Ús pecuari:....llevat les explotacions de ramaderia intensiva de boví, que podran ampliar la seva 
capacitat fins a un màxim de 600 UB i les instal·lacions fins a una ocupació màxima del 10% 
sempre que compleixin les següents condicions: trobar-se a una distància mínima de 500 m de la 
delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC); que la finca en la que es desenvolupi l’activitat 
tingui una superfície mínima agrupada de 2 Ha; que disposi de un Pla de Dejeccions aprovat que 
es desenvolupi tot ell en sòls qualificats com a no vulnerables. No es permetrà el canvi de l’activitat 
de boví a cap altre de les activitats ramaderes previstes al Decret 40/2014, de 25 de març, 
d’ordenació de les explotacions ramaderes.” 
 
 
Apartat 4.1: Construccions destinades a explotacions agrícoles que tinguin relació amb la 
naturalesa i destí de la finca on estiguin situades 
 
a) Construccions auxiliars agrícoles 
 
“...  

Alçada màxima: ... 
9,00 m a carener per a les explotacions ramaderes de vaquí 
que ho justifiquin per necessitats de ventilació.” 

 
Vista la justificació continguda a la memòria de l’esmentada modificació. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal. 
 
Vist l’informe favorable emès de Secretaria. 
 
Atès el què disposen els articles 85 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel què s’aprova la Llei d’Urbanisme de Catalunya, es proposa al Ple l’aprovació del 
següent: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’una modificació puntual del Pla General d’ 
Ordenació Urbana per canvi del redactat de l’article 53 de les NNUU relatiu a l’ampliació 
de les explotacions ramaderes de boví, afegint les modificacions descrites més amunt. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’esmentada modificació en la forma legalment 
establerta, i simultàniament sol·licitar els informes dels organismes sectorials afectats per 
raons de llurs competències. 
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord és aprovada per unanimitat. 
 
 
5.0.- Constitució comissió d'estudi de municipalització del servei d'abastament 
d'aigua en baixa de la urbanització Maçanet Residencial Park i nomenament dels 
membres que la formaran. 



 
  
 

 
 

 
Es dona compte de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Vista la necessitat de crear una comissió d’estudi per tractar la municipalització dels 
serveis d’abastament d’aigua en baixa de la urbanització Maçanet Residencial Park. 
 
Vist que a la Junta de Govern Local de 20/03/2019 es varen proposar els membres que 
havien de composar la comissió esmentada. 
 
Vist el que disposa l’article 97.1 del Real Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel que 
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local 
 
El Ple acorda: 
 
PRIMER. Crear la comissió d’estudi per tractar la municipalització dels serveis 
d’abastament d’aigua en baixa de la urbanització Maçanet Residencial Park i 
determinació del primer dia de la celebració que serà el 17 d’abril de 2019 a les 20.30 h 
 
SEGON.- Determinar que l’esmentada Comissió d’ estudi sigui composada pels membres 
següents: 
 
President: Sr. Alcalde o membre de la corporació en qui delegui 
 
Vocals: Tots els regidors de la corporació 
 
Personal tècnic:  Arquitecte municipal 
 
Assessors:  Esther Canovas Artigas 
   Ignacio de Guinea Muguruza 
 
President/a de l’ Associació de Veïns de Residencial Park i de l’ Associació de Propietaris 
Urbanització Residencial Park. 
 
Un tècnic de les organitzacions expertes en els subministraments d’aigua. 
Un tècnic de la Diputació de Girona  
La Interventora municipal 
Secretària: la Secretària de la Corporació 
 
TERCER.- Notificar el present acord a tots els membres de la comissió. 
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord és aprovada per unanimitat. 
 
 



 
  
 

 
 

6.0.- Incoar expedient de municipalització, expropiació de la xarxa d'abastament en 
alta i baixa de la urbanització Maçanet Residencial Park 
 
Es dona compte de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
I.- Antecedents 
 
1. En data 11 de maig de 1994, el Ple de l’ajuntament va aprovar definitivament el 

Projecte d’Urbanització de Maçanet Residencial Park, redactat pels arquitectes 
Carles Bosch Genover i Joan Lluís Frigola Torras.  

2. En data 26 de maig de 1994, la Direcció General d’Urbanisme informa 
favorablement el projecte d’urbanització de Maçanet Residencial Park. 

3. En data 10 de maig de 1996 es signa un conveni entre l’Ajuntament, el President de 
l’Associació de Propietaris de la Urbanització Maçanet Residencial Park, així com 
pel promotor de la Urbanització MaÇanet Residencial Park, S.L. i la propietat del sòl, 
on s’ establia: 

- Cessió de les finques destinades a zones verdes, vials i equipaments. Zona 
esportiva, a excepció de la Masia de “Can Cuca”. 

- Tramitació modificació Pla General Polígon 6è i Sector Soliva, que passaran a 
ser Unitat d’Actuació. Aquests àmbits seran urbanitzats pel promotor i per la 
propietària del sòl al seu càrrec i en un termini de 15 anys. 

- El promotor i la propietat podran connectar i derivar serveis del Pol. 6è i sector 
Soliva no cedides als serveis de la urbanització existent, això, previ al 
compliment de les disposicions legals. 

- Creació d’una Entitat de Conservació. 
- De la resta de parcel·les cedides a l’Ajuntament, es destinarà a finançar obres 

d’infraestructura de la urbanització. 
 

4. En data 20 de juny de 1997, l’arquitecte municipal informa sobre les obres i serveis 
existents. Manifesta que existeix enllumenat públic i que el subministrament està 
gestionat per l’empresa ENHER. També manifesta que existeix xarxa d’aigua 
potable que està gestionada per una empresa privada (Rec Madral). Finalment 
refereix alguns treballs de conservació i manteniment importants que caldria fer, i 
obres no executades. 

5. En data 25 de juny de 1997 es signa l’escriptura de cessions davant el Notari de 
Santa Coloma de Farners, Sr. Pedro Domenech García, pels mateixos 
compareixents del conveni de 10 de maig de 1996. Es descriuen les propietats, es 
fan les segregacions i cessions, i es protocol·litza el conveni. Les cessions es fan en 
concepte de lliures de càrregues i amb tots els usos i drets “a excepció de la xarxa 
de distribució, xarxa d’impulsió, pous, dipòsits, drets de pas i aqüeductes del 
subministrament d’aigües potables”. 

6. El mateix dia 25 de juny de 1997, es signa l’acta de recepció dels serveis i obres de 
la urbanització Maçanet Residencial park. 



 
  
 

 
 

7. En data 2 de gener de 1997, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el 
Reglament del servei d’abastament d’aigua potable. El text íntegre del reglament va 
ser publicat en el Butlletí oficial de la Província núm.29 de 28 de febrer de 1998. 

8. En data 30 de setembre de 2013 l’ Agència de Salut Pública de Catalunya ens envia 
informe tècnico-sanitari sobre l’abastament d’aigua de consum humà de la 
urbanització Maçanet Residencial Park i ens comunica que l’aigua presenta unes 
característiques que fa que no tingui una qualitat òptima i també que han requerit a 
l’entitat gestora que dugui a terme una millora en el tractament de l’aigua i en els 
autocontrols, així com una major freqüència en les purgues de les canonades de les 
parts terminals de la xarxa. 

9. L’ Agència de Salut Pública de Catalunya, mitjançant escrits de dates 3/10/2013 i 
6/03/2014 ens tramet els requeriments que ha fet a la gestora de la xarxa d’aigua de 
consum de la urbanització Maçanet Residencial Park, per tal que elaborin, en el 
termini de 10 dies, un pla d’actuacions en l’abastament d’aigua de consum per tal de 
millorar la qualitat d’aigua distribuïda. 

10. En data 14 de novembre de 2013, l’ ACA notifica a l’ajuntament (RE 3659) que el 
deute que l’empresa Rec Madral, companyia d’aigües SA, ostenta front a l’ Agència 
en concepte de cànonc de l’aigua és de 1.023.669,93 €. També informa que 
l’emissió de les factures de subministrament d’aigua a nom dels abonats, l’efectua 
Corporació Rec Madral, S.L., amb CIF B-62312590, essent el seu Administrador la 
mercantil Mas Soliva, S.A., representada pel Sr. Carlos Mallart Figueras. 

11. En dates 16 de maig de 2014 i 4 de juliol de 2014, l’Ajuntament de Maçanet de la 
Selva sol.licita informació a l’ ASPC sobre les actuacions de comprovació i 
seguiment de les mesures correctores adoptades per l’entitat gestora de la zona de 
subministrament de la urbanització Maçanet Residencial Park. En data 16 de juliol 
de 2014, l’ Agència de Salut Pública de Catalunya envia la resposta a les 
esmentades sol.licituds.  

12. En data 7 d’agost de 2014, l’ Agència de Salut Pública de Catalunya ens tramet el 
requeriment que han fet a Rec Madral en relació a l’incompliment microbiològic. 

13. En data 19 de març de 2015, l’ Agència de Salut Pública de Catalunya ens tramet 
informe en relació a la nostra sol.licitud d’informació actualitzada sobre la zona de 
subministrament de la urb. Maçanet Residencial Park. 

14. En data 26 de gener de 2016, l’ Agència de Salut Pública de Catalunya ens tramet 
escrit en relació a la valoració de les últimes analítiques i en les que informa que 
l’aigua es pot qualificar com a apta pel consum. 

15. En data 31 de març de 2016, l’ Agència de Salut Pública de Catalunya ens tramet 
els resultats de les mostres recollida en data 8/03/2016 i en les que indiquen que 
l’aigua no compleix els criteris de qualitat que estableix l’ RD 140/2003. 
Posteriorment, en data 14 d’abril de 2016 ens tramet informe on comuniquen que 
s’ha de qualificar l’aigua com a no apta pel consum humà. 

16. En data 5 de setembre de 2016, l’ Agència de Salut Pública tramet a l’Ajuntament 



 
  
 

 
 

l’escrit que han tramés a l’entitat gestora Rec Madral SA en el que se li comunica 
que en el mostreig realitzat el passat 3 d’agost no compleix els criteris de qualitat 
exigits i que cal mantenir la qualificació de no aptitud de l’aigua de la xarxa.  

17. En data 24 d’octubre de 2016, amb registre d’entrada núm. 3585, l’ Agència 
Catalana de l’ Aigua informa a l’ Ajuntament que el deute global que té l’entitat Rec 
Madral Companyia d’aigües SA front l’Agència ascendeix a 1.811.498 €, quantitat 
que inclou els imports de cànon no ingressats, juntament amb els corresponents 
recàrrecs i sancions. En aquest escrit informa que qui presta materialment el servei 
és Rec Madral Cia d’aigües SA però qui efectua la recaptació és Corporació Rec 
Madral SL. 

18. En data 13 de desembre de 2016, l’ Agència de Salut Pública de Catalunya (RE 
4087) ens tramet el document enviat a Rec Madral Companyia d’aigües SA en el 
que se li comunica que atesos els darrers resultats analítics l’aigua es pot qualificar 
d’apta amb no conformitat. 

19. En data 3 de juliol de 2017, l’ Agència Catalana de l’ Aigua (RE 2143) posa de 
manifest que l’entitat Rec Madral companyia d’aigües SA té un saldo pendent de 
pagament a l’ ACA que s’eleva a 1.882.156,08 € provinent dels imports de cànon de 
l’aigua corresponent a aquest municipi. 

20. En data 20 de setembre de 2017, per resolució d’alcaldia es va adjudicar el 
contracte menor de serveis a VIDAL CÀNOVAS & ASSOCIATS ADVOCATS per la 
prestació dels serveis consistents en la gestió i assessorament en relació a la 
intervenció i recuperació del subministrament de l’aigua a la urbanització Residencial 
Park. 

21. En data 31 de juliol de 2017, l’advocada Esther Canovas emet informe respecte a 
l’actual intervenció municipal en relació al servei d’abastament d’aigua potable a la 
urbanització Maçanet Residencial Park  

22. En la mateixa data, l’advocada Esther Canovas emet informe justificatiu de l’actual 
intervenció municipal en relació al servei d’abastament d’aigua potable de la urb. 
Maçanet Residencial Park. 

23. En data 14/12/2017, l’ ACA sol.licita informació (RE 3831) de les actuacions dutes a 
terme en relació a actuacions municipals encaminades al rescat o intervenció del 
servei de subministrament domiciliari d’aigua o recepció de la xarxa d’abastament 
d’aigua potable per evitar, així, possibles derivacions de responsabilitat tributària 
emparades en la vigent normativa general tributària. 

24. En data 18 de desembre de 2017, l’advocada Esther Canovas emet proposta 
d’acord de l’incoació de l’expedient d’expropiació de la xarxa d’abastament d’aigua 
potable de la urbanització maçanet Residencial Park descrita i detallada en l’informe 
emès per la consultoria Aintas per afectació al servei públic de subministrament 
d’aigua potable a la referida urbanització. 

25. Resolució del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona (UPSD 
Cont.Administrativa 3) en relació al recurs contenciós administratiu interposat per l’ 



 
  
 

 
 

Associació de veïns de Maçanet Residencial Park (recurs P.S. mesures cautelars, 
250/2016), en el que s’acorda que l’ajuntament subministri aigua potable a la 
urbanització Maçanet Residencial Park, mitjançant camió cisterna amb una 
periodicitat de com a mínim 2 vegades per setmana. 

26. Per resolució del director de l’ Agència Catalana de l’Aigua es concedeix a 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva una subvenció de 361.686,68 € (51,04%), dins 
la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització 
d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta (TES/1186/2016, de 
3 de maig), per l’actuació titulada “Predimensionament d’ una estació de tractament 
d’aigua potable i nou dipòsit de 3000 m3 per l’abastament d’aigua potable a la 
urbanització Residencial Park” (Expedient SV16000174) 

27. En data 17 d’octubre de 2017, la Junta de Govern Local va adjudicar a l’empresa 3G 
Aguas SL el contracte menor per a la realització de la valoració dels elements de la 
xarxa de l’explotació del servei d’abastament d’aigua potable a la urbanització 
Residencial Park. En data 12 de desembre de 2017 l’esmentada empresa presenta 
la valoració sol.lictada. 

28. En data 29 de desembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament va acordar la incoació de 
l’expedient d’expropiació de la xarxa d’abastament d’aigua potable de la urbanització 
Maçanet Residencial Park. 

29. En data 15 de febrer de 2018 la senyora A.M.V, en representació de l’empresa 
RecMadral, presenta escrit d’al.legacions a l’acord de Ple de 29/12/2019, amb RE 
E/000331-2018. 

30. En data 20 de febrer de 2018, la Junta de Govern Local va adjudicar a l’empresa 
Serveis i Projectes d’Enginyeria Civil del Baix Llobregat SL, el contracte menor per a 
la realització d’un informe tècnic amb la relació concreta i individualitzada dels béns i 
elements on es troben ubicades les instal.lacions i pous d’abastament objecte de 
l’expropiació municipal de la xarxa d’aigües de la urbanització Maçanet Residencial 
Park. En data 22 de març de 2018, l’esmentada empresa presenta l’informe 
sol·licitat. 

31. En data 28 de febrer de 2019 l’empresa Mercedes Cuyàs Palazon, actuant en nom 
propi i en representació de Massanet Residencial Park i Mercedes Palazon Vilas, 
presenta escrit d’al.legacions a l’acord de Ple, amb RE:E/00483/2018. 

32. En data 7 de maig de 2018, a sol.licitud de l’Ajuntament, l’ Agència Catalana de 
l’Aigua informa qui ostenta actualment les autoritzacions d’aprofitament i ús del 
domini públic hidràulic a la urbanització Maçanet Residencial Park. 

33. En data 5 d’octubre de 2018 es publica en el tauler electrònic de l’ la Generalitat de 
Catalunya, la resolució definitiva d’atorgament d’ una subvenció de 171.488,75€ 
(48,02%), dins la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la 
realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta 
(TES/2725/2017, de 2 de novembre), per l’actuació titulada “Remodelació del 
sistema de bombament dels pous d’abastament d’aigua potable i nova canonada 
d’impulsió fins a la planta de tractament a la urbanització Residencial Park de 



 
  
 

 
 

Maçanet de la Selva (Expedient SV18000237) 

34. En data 6 de març de 2019, l’empresa Serveis i Projectes d’Enginyeria Civil del Baix 
Llobregat SL presenta el dictamen pericial sobre la valoració o determinació del justi 
preu d’expropiació municipal de la xarxa existent d’aigua potable de la urbanització 
Residencial Park de Maçanet de la Selva. 

35. En data 18 de març de 2019, l’advocada assessora senyora Canovas emet informe 
sobre la viabilitat i el procediment per a municipalitzar la xarxa d’abastament d’aigua 
potable de la urbanització Maçanet Residencial Park. 

 
Per tot l’exposat, el regidor de l’àrea de serveis proposa al Ple l’adopció de l’acord 
següent: 
 
 
PRIMER.- Incoar expedient de municipalització, expropiació de la xarxa d’abastament 
en alta i baixa de la urbanització Maçanet Residencial Park. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a totes les parts interessades 
 
TERCER.- Publicar aquest acord a la pàgina web de l’ajuntament 
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’ acord dona el resultat següent: 
 
- CINC vots a favor, del Sr. Alcalde, Sra. Reyner, Sra, Figueras, Sra. Mengíbar i Sr. 

Joan Josep Martínez. 
- VUIT abstencions del Sr. Ortiz, Sr. Xarbau, Sra. De Egea, Sr. Vilella, Sr. Horst, Sr. 

Guinó, Sr. Vallribera i Sr. Jose M. Martínez. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
7.0.- Incoar expedient de licitació amb caràcter temporal i urgent del servei de 
subministrament d'aigua de la urbanització Maçanet Residencial Park 
 
Es dona compte de la següent: 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
Vist que es voluntat de l’ajuntament iniciar l’expedient de municipalització de la xarxa 
d’aigües d’abastament en alta i baixa de la Urbanització Residencial Park. 
 
Atès que per la continuació del subministrament s’ha de preveure la licitació del servei de 
subministrament d’aigua. 
 
Per tot l’exposat, el Ple acorda: 



 
  
 

 
 

 
PRIMER.- Incoar expedient de licitació amb caràcter temporal i urgent del servei de 
subministrament d’aigua de la urbanització Maçanet residencial Park. 
 
SEGON.- Publica aquest acord en la pagina web de l’ajuntament. 
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’ acord dona el resultat següent: 
 
- CINC vots a favor, del Sr. Alcalde, Sra. Reyner, Sra, Figueras, Sra. Mengíbar i Sr. 

Joan Josep Martínez. 
- VUIT abstencions del Sr. Ortiz, Sr. Xarbau, Sra. De Egea, Sr. Vilella, Sr. Horst, Sr. 

Guinó, Sr. Vallribera i Sr. Jose M. Martínez. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
8.0.- Nomenament membres Junta Pericial del Cadastre en representació del 
municipi 
 
Es dona compte de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
Fets:  
 
En data 9 d’agost de 2017 amb registre d’entrada 2560 l’ Ajuntament de Maçanet de la 
Selva va rebre del Ministerio de Hacienda una notificació per un procediment de 
subsanació de discrepàncies de l’expedient 00424535.17/16 Document: 01816641. 
 
En aquesta notificació sol.liciten la reunió de la Junta Pericial amb la presència de les 
parts afectades (titulars de les parcel.les 12/30 i 12/31 de Maçanet de la Selva), per tal 
d’aclarir, si és possible, els límits cadastrals entre les esmentades parcel.les degut a que 
sembla que no coincideixen amb els límits reals de la propietat. 
 
Atès el que disposa l’article 16 del Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel que es 
desenvolupa el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/2004, de 5 de març. 
 
Per tot l’anterior, el Ple acorda: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Constituir la Junta Pericial Municipal del Cadastre amb la composició dels 
membres següents: 
 

- President/a: Alcalde de Maçanet de la Selva, Sr. Josep M. Ciurana Planas 
- Vocal designat pel Gerent del Cadastre: Sr. Carles Serra i Vall 



 
  
 

 
 

- Vocals designats per la Presidència: 
1. Josep Nadal Ruscalleda 
2. David Mateu Pons 

- Tècnic facultatiu designat per l’Ajuntament: Eduardo Daza Sastre 
- Secretària: Secretària de la Corporació, Sra. Rocio Llaràs Muzas 

 
SEGON.- Tal i com disposa la legislació aplicable, les Juntes Pericials desenvoluparan, 
quan així se sol.liciti per les Gerències i Subgerències del Cadastre, funcions 
d’assessorament i recolzament en els treballs d’identificació dels llindars, qualificació i 
classificació de les finques rústiques del termini municipal, així com en l’obtenció de la 
informació necessària per la determinació de la titularitat. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats i a la Gerència Territorial del 
Cadastre de la Delegació d’ Economia i Hisenda de Girona. 
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord és aprovada per unanimitat. 
 
 
9.0.- Aprovació compatibilitat personal de la corporació 
 
Es dona compte de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Vist l’escrit presentat pel funcionari de carrera senyor E.D.S, amb registre d’entrada 4026 
de 12/12/2018, l’escrit presentat pel treballador laboral temporal, senyor J.B.P, amb 
registre d’entrada núm. 4068 de 17/12/2018, l’escrit de la funcionària de carrera senyora 
M.C.T., amb registre d’entrada E2019011240, de data 25/03/19 i l’escrit de la funcionària 
de carrera senyora M.D.R.LL.M, amb registre d’entrada E2019011254, de data 25/03/19   
sol.licitant  compatibilització professional per exercir l’activitat privada. 
 
Vist l’escrit presentat pel treballador senyor J.S.G, amb registre d’entrada núm. 4021 de 
12/12/2018, en relació a la sol.licitud d'autorització de compatibilitat per exercir una 
segona activitat en el sector públic. 
 
Vist l’informe jurídic al respecte, en el que s’informa favorablement les sol.licituds de 
compatibilitat professional per exercir altra activitat sigui pública o privada, en cada cas. 

 
Fonaments de dret: 

- L'article 145 del Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 

- La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de 
les Administracions Públiques. 

- El Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei 
de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels Ens,Organismes i 
empreses dependents. 



 
  
 

 
 

- La Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de 
l'Administració de la Generalitat. 

- Els articles 16, 95.2.n) i Disposició Final Tercera del text refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Publico aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre. 

- L'article 50.9 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

- Els articles 22.2.q) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

 
El Ple acorda: 
 

ACORD 
 

PRIMER. Reconèixer als treballadors senyors E.D.S, J.B.P, M.C.T i  M.D.R.LL.M la 
compatibilitat per l'exercici de l'activitat professional privada, per entendre que es 
compleixen els requisits requerits per la Llei 53/1984, 26 de desembre (LIPSAP), que té 
caràcter bàsic i ha estat desenvolupada pel Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre 
Incompatibilitats del Personal al Servei de l’Adminsitració de l’Estat, de la Seguretat 
Social i dels Ens, Organismes i Empreses dependents. 
  
SEGON.- Autoritzar la compatibilitat al treballador senyor J.S.G., per al desenvolupament 
d’un segon lloc de treball a l’ajuntament de Caldes de Malavella. 
 
TERCER. Inscriure l'Acord del Ple pel qual es reconeixen dites compatibilitats per exercir 
les activitats privades i pública en el seu cas, en el corresponent Registre de personal. 
 
QUART. Notificar l'Acord adoptat a tots/es els/les interessats/des als efectes oportuns. 
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’ acord dona el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, Sra. Reyner, Sra, Figueras, Sra. Mengíbar i Sr. 

Joan Josep Martínez, Sr. Guinó, Sr. Vallribera i Sr. José M. Martínez. 
- CINC abstencions del Sr. Ortiz, Sr. Xarbau, Sra. De Egea, Sr. Vilella, Sr. Horst 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
10.0.- Modificació de la plantilla per crear dues places A1 
 
Es dona compte de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Antecedents, fets i consideracions 
1.- En relació a l'expedient relatiu a la modificació de la plantilla de personal d'aquest 
Ajuntament, d’acord am la Provisió d'Alcaldia de data 18 de març de 2019, referent a la 



 
  
 

 
 

manca de personal detectada per portar a terme tasques referents al normal 
funcionament de l’Administració, que han de desenvolupar tècnics/ques del Grup A, 
Subrup 1, necessàriament, perquè la legislació vigent així ho determina i exigeix i per 
poder portar a terme altres necessitats d’organització  i ampliació de tasques en serveis 
de caràcter obligatori, es veu la necessitat de  modificar la plantilla de personal municipal 
funcionari, que va ser aprovada inicialmente pel Ple en sessió celebrada en data 15 de 
febrer de 2018 i definitivament en data 20 de març de 2018, publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona número 56, de data 20 de març de 2018. 
Aquestes necessitats de modificació de la plantilla de personal amb la creació de dos 
llocs de treballs per reestructuració i ampliació de tasques en serveis de caràcter 
obligatori i estructural generen el fet d’haver de crear de dos nous llocs de treball A1 
corresponents a un de Tècnic d’Administració Especial A1 i un de Tènic d’Administració 
General. 
 
2.- La plantilla de personal ha d’estar constituïda d’acord amb els que disposa el 
Rglament de Personal al Servei de l’Administració Local.  
Aquesta plantilla s’ha d’aprovar conjuntamente amb el pressupost general de l’entitat, 
anualment, amb la publicació corresponent. No obstant, la plantilla de personal pot 
modificar-se durant la seva vigencia, per respondre, com és el cas que ens trobem, per 
criteris d’organització interna i necessitats estructurals. 
En relació a la publicació, només serà necessari publica la modificació/creació en concret 
dels llocs de treball, no requerint-se fer la publicació íntegra de nou. 
 
3.- La plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar integrada per la relació 
detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en què 
s’integren els funcionaris, el personal laboral i el personal eventual, agrupades indicant la 
seva denominació, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es 
trobin vacants i el grup a què pertànyen, d’acord amb la titulació exigida pel seu ingrés. 
 
4.- La modificació de la relació de llocs de treball implica en aquest cas incloure-hi els dos 
nous llocs de treball, amb les següents dades: 
 
a) La denominació dels llocs de treball 
b) Les característiques essencials del lloc, incloent, si s’escau les funcions especifiques 
atribuïdes. 
c) Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball. 
d) El complement de destinació, i el complement específic assignat per cada plaça. 
e) La forma de cobertura dels llocs. 
 
5.- Per tal de donar cobertura a les places creades amb la modificació de la plantilla 
incorporant degudament a la Relació de Llocs de treball, en el moment de a seva 
aprovació, cal que els llocs de treball tinguin consignació pressupostària suficient. 
 
Els dos llocs de treball queden determinats per cobrir d’acord amb totes les formes 
previstes legalment en règim funcionarial i s’estableixen de la següent manera: 
- Tècnic d’Administració Especial A 1  Nivell Destí 26 C E el previst per la secretaria. 



 
  
 

 
 

- Tècnic d’Administració General  A 1  Nivell Destí 24 C E el que es determini en 
l’aprovació de la Relació dels Llocs de Treball i d’acord amb les característiques que s’hi 
determinin. 
 
Vist l’informe  favorable de Secretaria i  d’Intervenció  i que la Mesa de Representació 
sindical ha donat la conformitat a les necessitats exposades que donen lloc a aquesta 
modificació de la plantilla de personal de creació d’aquests dos nous llocs de treball de 
A1 corresponents a un de Tècnic d’Administració Especial i un de Tènic d’Administració 
General. 
 
D’acord amb els antecedents exposats i considerant que l'expedient ha seguit la 
tramitació establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de la 
Corporació d'acord amb l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i s’ham emès els corresponents informes favorables,  
  
Es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal amb la creació de d’un lloc de 
treball per reestructuració i ampliació de tasques en serveis de caràcter obligatori i 
estructural que generen el fet d’haver de crear un nou lloc de treball A1 corresponent a  
un de Tècnic/a d’Administració Especial, d’acord amb el que s’especifica en l’apartat 
d’antecedents, fets i consideracions. 
 
SEGON.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal amb la creació de d’un lloc de 
treball per reestructuració i ampliació de tasques en serveis de caràcter obligatori i 
estructural que generen el fet d’haver de crear un nou lloc de treball A1 corresponent a  
un de Tècnic/a d’Administració General, d’acord amb el que s’especifica en l’apartat 
d’antecedents, fets i consideracions. 
 
TERCER.- Comunicar l’aprovació d’aquesta proposta de ple al Servei de Personal, a 
Intervenció i a la Representació sindical. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a l’Administració de l'Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, dins del termini de trenta dies des de la seva 
aprovació. 
  
CINQUÈ.- Publicar el text íntegre del present acord en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’ acord dona el resultat següent: 
 
- CINC vots a favor, del Sr. Alcalde, Sra. Reyner, Sra, Figueras, Sra. Mengíbar i Sr. 

Joan Josep Martínez. 
- VUIT vots en contra del Sr. Ortiz, Sr. Xarbau, Sra. De Egea, Sr. Vilella, Sr. Horst, Sr. 

Guinó, Sr. Vallribera i Sr. Jose M. Martínez. 
 



 
  
 

 
 

Per tant, el Sr. Alcalde declara no aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 
11.0.- Mocions presentades pel grup municipal d' ERC amb registre d'entrada núm. 
453/2019 en relació a la xarxa d'aigües de MRP 
 
Es dona lectura de la moció núm.1 que transcrita literalment diu el següent: 

MOCIÓ PERQUÈ EL GOVERN MUNICIPAL INFORMI SOBRE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ 
DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE BOCA A RESIDENCIAL PARK I SOBRE 
L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ EN LES SEVES DIMENSIONS ECONÒMICA, JURÍDICA I TÈCNICA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Des de l’inici de legislatura el Grup municipal d’Esquerra hem plantejat un seguit de propostes en 
converses, en instàncies i en mocions sobre com des de l’Ajuntament hauríem de treballar per 
arreglar el problema del subministrament d’aigua al Residencial Park. (vegi’s també l’acord de Ple 
del 29/12/2017 pel qual s’iniciaven els tràmits per a l’expropiació de la xarxa d’abastament d’aigua 
de boca de Residencial Park i la seva intervenció en cas de ser necessari). 

Part essencial de les nostres propostes fan referència al mètode: hem d’avançar en la presa de 
decisions tots junts per tal de garantir la màxima força en aquesta qüestió. És a dir, que és 
important prendre la decisió per unanimitat de tot el plenari per tal de garantir-nos el recolzament 
d’organismes com l’ACA, tal i com s’ha dit per part dels professionals contractats pel govern 
municipal. Fer-ho d’aquesta manera també és garantia de transparència. Hauria de fer possible 
també compartir tota la informació entre els regidors i que els membres del govern donéssin la 
mateixa versió a tot arreu. Hauria de fer possible donar informació verídica i realista als veïns 
afectats per aquesta situació. Actuant així hauríem d’evitar que aquesta qüestió fos motiu de 
disputa electoral els propers mesos. La gestió que fins ara s’ha fet per part dels membres del 
govern d’aquesta qüestió, opaca i generadora de rumors, està essent irresponsable. Considerem 
que és la nostra responsabilitat com a regidors no encendre els ànims i sobretot donar respostes. I 
especialment ho és dels regidors de govern. 

En el marc d’aquest plantejament, el 24 de desembre vam votar en un ple extraordinari forçat a tal 
efecte per Esquerra la creació d’una Comissió de seguiment sobre la gestió de l'aigua. Els 12 
regidors presents aquell dia hi vam votar positivament. La comissió encara no ha estat convocada. 

En data 11 de gener d’enguany,el grup municipal d'Esquerra Republicana va instar la convocatòria 
de l’esmentada comissió, i hi proposàvem un ordre del dia. 

Per tal d’avançar traduïm aquell ordre del dia en la següent proposta d’acord 

ACORD 

Primer.- Informar als veïns i als regidors del plenari de l’estat de l'expedient per a preparar 
l'expropiació de la xarxa d'abastament d'aigua de Residencial Park. 



 
  
 

 
 

Segon.- Informar als veïns i als regidors del plenari de l’estat de la qüestió en les seves 
dimensions econòmica, jurídica i tècnica.” 

 

Sotmesa a votació l’anterior proposta de moció dona el resultat següent: 
 
- VUIT abstencions, del Sr. Alcalde, Sra. Reyner, Sr. Guinó, Sra, Figueras, Sra. 

Mengíbar, Sr. Vallribera, Sr. José M. Martínez i Sr. Joan Josep Martínez. 
- CINC vots a favor, del Sr. Ortiz, Sr. Xarbau, Sra. De Egea, Sr. Vilella i Sr. Horst. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada moció. 
 
 
 
Es dona lectura de la moció núm.2 que transcrita literalment diu el següent: 

MOCIÓ PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIPAL INICÏ CONVERSES AMB LA PROPIETÀRIA 
DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE BOCA DE RESIDENCIAL PARK PER A 
UNA NEGOCIACIÓ SOBRE UNA POSSIBLE CESSIÓ O COMPRA D’AQUESTA XARXA PER 
PART DE L’AJUNTAMENT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Des de l’inici de legislatura el Grup municipal d’Esquerra hem plantejat un seguit de propostes en 
converses, en instàncies i en mocions sobre com des de l’Ajuntament hauríem de treballar per 
arreglar el problema del subministrament d’aigua al Residencial Park. (vegi’s també l’acord de Ple 
del 29/12/2017 pel qual s’iniciaven els tràmits per a l’expropiació de la xarxa d’abastament d’aigua 
de boca de Residencial Park i la seva intervenció en cas de ser necessari). 

Part essencial de les nostes propostes fan referència al mètode: hem d’avançar en la presa de 
decisions tots junts per tal de garantir la màxima força en aquesta qüestió. És a dir, que és 
important prendre la decisió per unanimitat de tot el plenari per tal de garantir-nos el recolzament 
d’organismes com l’ACA, tal i com s’ha dit per part dels professionals contractats pel govern 
municipal. Fer-ho d’aquesta manera també és garantia de transparència. Hauria de fer possible 
també compartir tota la informació entre els regidors i que els membres del govern donéssin la 
mateixa versió a tot arreu. Hauria de fer possible donar informació verídica i realista als veïns 
afectats per aquesta situació. Actuant així hauríem d’evitar que aquesta qüestió fos motiu de 
disputa electoral els propers mesos. La gestió que fins ara s’ha fet per part dels membres del 
govern d’aquesta qüestió, opaca i generadora de rumors, està essent irresponsable. Considerem 
que és la nostra responsabilitat com a regidors no encendre els ànims i sobretot donar respostes. I 
especialment ho és dels regidors de govern. 

En el marc d’aquest plantejament, el 24 de desembre vam votar en un ple extraordinari forçat a tal 
efecte per Esquerra la creació d’una Comissió de seguiment sobre la gestió de l'aigua. Els 12 
regidors presents aquell dia hi vam votar positivament. La comissió encara no ha estat convocada. 

En data 11 de gener d’enguany el grup municipal d'Esquerra Republicana va instar la convocatòria 
de l’esmentada comissió i hi proposàvem uns punts per a figurar en l’ordre del dia. 

Per tal d’avançar traduïm aquell ordre del dia en la següent proposta d’acord 



 
  
 

 
 

ACORD 

Primer.- Iniciar, des del Govern municipal, converses amb la propietària de la xarxa de 
subministrament d’aigua de boca de Residencial Park per a una negociació sobre una possible 
cessió o compra per part de l'Ajuntament d'aquesta xarxa (en paral•lel al procés d'expropiació 
mentre no s’arriba a un acord).” 

 
 

Sotmesa a votació l’anterior proposta de moció dona el resultat següent: 
 
- CINV vots en contra, del Sr. Alcalde, Sra. Reyner, Sra, Figueras, Sra. Mengíbar i Sr. 

Joan Josep Martínez. 
- TRES abstencions, del Sr. Guinó, Sr. José M. Martínez i Joan Josep Martínez. 
- CINC vots a favor, del Sr. Ortiz, Sr. Xarbau, Sra. De Egea, Sr. Vilella i Sr. Horst. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara no aprovada l’esmentada moció 
 
 

Es dona lectura de la moció núm.3 que transcrita literalment diu el següent: 

MOCIÓ PER A DEFINIR EL MODEL DE GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA DE BOCA A RESIDENCIAL PARK UN COP L’AJUNTAMENT SIGUI PROPIETARI DE 
LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Des de l’inici de legislatura el Grup municipal d’Esquerra hem plantejat un seguit de propostes en 
converses, en instàncies i en mocions sobre com des de l’Ajuntament hauríem de treballar per 
arreglar el problema del subministrament d’aigua al Residencial Park. (vegi’s també l’acord de Ple 
del 29/12/2017 pel qual s’iniciaven els tràmits per a l’expropiació de la xarxa d’abastament d’aigua 
de boca de Residencial Park i la seva intervenció en cas de ser necessari). 

Part essencial de les nostres propostes fan referència al mètode: hem d’avançar en la presa de 
decisions tots junts per tal de garantir la màxima força en aquesta qüestió. És a dir, que és 
important prendre la decisió per unanimitat de tot el plenari per tal de garantir-nos el recolzament 
d’organismes com l’ACA, tal i com s’ha dit per part dels professionals contractats pel govern 
municipal. Fer-ho d’aquesta manera també és garantia de transparència. Hauria de fer possible 
també compartir tota la informació entre els regidors i que els membres del govern donessin la 
mateixa versió a tot arreu. Hauria de fer possible donar informació verídica i realista als veïns 
afectats per aquesta situació. Actuant així hauríem d’evitar que aquesta qüestió fos motiu de 
disputa electoral els propers mesos. La gestió que fins ara s’ha fet per part dels membres del 
govern d’aquesta qüestió, opaca i generadora de rumors, està essent irresponsable. Considerem 
que és la nostra responsabilitat com a regidors no encendre els ànims i sobretot donar respostes. I 
especialment ho és dels regidors de govern. 

En el marc d’aquest plantejament, el 24 de desembre vam votar en un ple extraordinari forçat a tal 
efecte per Esquerra la creació d’una Comissió de seguiment sobre la gestió de l'aigua. Els 12 
regidors presents aquell dia hi vam votar positivament. La comissió encara no ha estat convocada. 



 
  
 

 
 

En data 11 de gener d’enguany el grup municipal d'Esquerra Republicana va instar la convocatòria 
de l’esmentada comissió i hi proposàvem uns punts per a figurar en l’ordre del dia. 

Per tal d’avançar, traduïm aquest ordre del dia en la següent proposta d’acord 

ACORD 

Primer.- Els criteris pels quals es regirà la decisió sobre el model de gestió de la xarxa de 
subministrament d’aigua de boca de Residencial Park, i el procediment per prendre aquesta 
decisió, un cop aquesta xarxa sigui de titularitat municipal s’establiran amb la participació de tots 
els regidors del plenari municipal.” 

 

 
Sotmesa a votació l’anterior proposta de moció dona el resultat següent: 
 
- VUIT abstencions, del Sr. Alcalde, Sra. Reyner, Sr. Guinó, Sra, Figueras, Sra. 

Mengíbar, Sr. Vallribera, Sr. José M. Martínez i Sr. Joan Josep Martínez. 
- CINC vots a favor, del Sr. Ortiz, Sr. Xarbau, Sra. De Egea, Sr. Vilella i Sr. Horst. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada moció. 
 
 
12.0.- Donar compte dels decrets i resolucions. 
 
Es dona compte de les resolucions aprovades per l’alcaldia des de l’última sessió 
ordinària del Ple. 
 
 
13.0.- Control de l’acció de govern i precs i preguntes 
 
Aquest punt està enregistrat a l’audioacta. 
 
L’alcalde/essa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 


