Independents de la Selva

Un any d’Alcaldia
Al maig va fer un any que en Josep Maria
Ciurana és alcalde. Acord per Maçanet ha
demostrat un cop més la seva vocació de
govern fins a la màxima responsabilitat
possible i assumint nous reptes.
Estar al capdavant de l’alcaldia ens permet donar un impuls més fort als projectes que s’han presentat : creació de la
Policia Local, projecte de nou magatzem
municipal, reordenació de la zona esportiva... Projectes que Acord per Maçanet
feia molt temps que volia impulsar.
Hem assumit la part més difícil de la gestió de l’aigua de Residencial Park.

Volem fer esment a que ja és d’aplicació
las nova llei de contractació pública. El
resultat serà un ajuntament més transparent i efectiu.
Tot porta el seu temps el que és important és iniciar els projectes i que vagin
endavant.
Acord per Maçanet és un partit amb vocació de govern, i no per fer discursos i
mocions des de l’oposició.
Acord per Maçanet dóna suport incondicional al nostre alcalde i regidors per
haver demostrat la seva capacitat de
gestió i dedicació al poble.

Creació cos Policia

Coordinació de via pública i Governació

El dia 1 d’agost de 2017 el Ple Municipal de l’Ajuntament, a proposta d’Acord per Maça-

Feia molt de temps que es veia la necessitat de reorganitzar els serveis de la brigada

net, va aprovar l’inici de la creació de la policia local.

municipal per tal de poder optimitzar el treball que realitzen els treballadors de la

La reconversió dels vigilants a policia local no és un procés automàtic sinó que faran falta

mateixa. S’ha considerat oportú unificar les àrees de seguretat mobilitat i via pública,

uns anys per a passar de vigilants a policia. Pensem que anem en la bona direcció.

a partir d’aquests moments aquestes 3 àrees queden coordinades.

Quines millores representa:
• Actuació directa envers als fets que afecten la pacífica convivència (discussions i baralles al carrers, violència als domicilis).
• Es podrà donar una atenció directa sense necessitat de tenir que requerir i esperar als
MMEE.
• Entenem que es fomentarà entre els veïns i les veïnes un major sentiment de seguretat

Aquest canvi implica un treball conjunt entre el personal de la brigada i els vigilants.
El manteniment dels vials (asfalt, vorera, camins), la senyalització (viària i orientativa),
la supressió de barreres arquitectòniques, etc. són elements clau de la mobilitat. En
tots aquests àmbits hi ha una participació directe i activa tant de la policia com de la
brigada municipal. Tant uns com els altres informaran de les incidències que es trobin
(detecció de necessitats de reparació de mobiliari urbà, forats a les voreres...), i es farà
un seguiment fins que la incidència quedi resolta.

i de protecció.

Els serveis de la brigada mantenen els equips de neteja viària, obra pública, jardine-

• Les gestions policials es podran fer directament des de Maçanet.

ria i incidències i s’ha creat unes noves unitats de treball de vialitat i de món rural i

• Farà possible una coordinació entre els diferents cossos policials de la comarca.

pagesia.

• Millorarà la lluita contra la criminalitat.

Estem molts satisfets de tot el col·lectiu humà d’aquestes àrees ja que sense la seva

• La millor garantia per una bona convivència en una societat democràtica és una bona

implicació i valuoses aportacions no hagués estat possible portar-ho a terme.

seguretat pública

L’aigua del residencial, un problema en
vies de solució
Al desembre passat l’ajuntament va
tramitar el procediment d’expropiació
amb l’objectiu de que la gestió del
servei d’abastament d’aigua potable
de Maçanet Residencial Park passi a
ser municipal. S’estan fent els passos que marca la normativa legal
per portar endavant aquest procés
d’expropiació.
No es pot fer la intervenció del servei de l’aigua fins que el servei sigui
de titularitat municipal. És fàcil entendre el motiu: si l’ajuntament intervé per fer totes les
reparacions necessàries, un cop fetes, cal retornar el servei al seu propietari. I estaríem en
les mateixes ja que la propietat no s’ha preocupat mai del manteniment d’aquest servei.
D’altre banda, l’ajuntament no pot fer-se càrrec de despeses d’una propietat que no sigui
municipal. Per tant, per poder solucionar de forma definitiva el problema, primer cal expropiar i posteriorment intervenir.

Nova associació de veïns de Mas Altaba
Des d’Acord per Maçanet volem felicitar als membres d’aquesta nova associació per la
seva iniciativa i empenta. S’afegirà a la gran tasca que ja venen desenvolupant les més de
40 associacions existents al municipi.
La base d’un poble modern no pot recaure únicament en l’administració. La implicació de
la societat civil (col·laboració dels ciutadans i de les associacions) és imprescindible per
aconseguir un poble millor.
Acord per Maçanet creu firmament en la societat civil.

El ratio d’endeutament net
de l’Ajuntament al 28%
Acord per Maçanet va establir en el pacte de govern que va signar amb els altres grups
a principi de legislatura que es comprometien a reduir el ratio de l’endeutament net al
40% al final de la mateixa.
Doncs bé, ja podem anunciar que estem al 28%. El nostre grup creu en la moderació
fiscal. Una bona administració econòmica és bàsica per poder disposar d’un Ajuntament
amb prou recursos per gestionar els serveis comuns.

Ja estem preparats per iniciar, en quan sigui legalment possible, els treballs necessaris
per adequar la xarxa. L’any passat es va realitzar un estudi de la situació actual de les
instal·lacions de subministrament d’aigua potable i procediment per assumir la gestió
del servei d’abastament d’aigua potable de Maçanet Residencial Park. Les inversions que
caldrà fer per reparar una xarxa obsoleta han d’ésser per una xarxa pública en aquest cas
municipal. Disposem d’una subvenció concedida per l’Agencia Catalana de l’Aigua, però
per poder rebre’ls, cal que el sòl on es fa l’ inversió sigui de titularitat municipal. Aquesta
subvenció era per al 2018, però s’ha prorrogat fins al 2019.
S’està treballant per solucionar aquest greu problema que afecta a molts veïns. Però el
problema esta enquistat des de fa més de 30 anys, pel que poder resoldre’l és una qüestió
complexa i lenta. Cal seguir de forma acurada els passos legals, sense precipitacions, per
poder arribar a una solució definitiva.
Des d’Acord per Maçanet continuem insistint en que cal solucionar aquesta situació. Volem que tots els veïns disposin d’aigua no únicament pel consum humà sinó que també
sigui apte pel consum domèstic .

Evolució dels recursos generats per execució
dels pressupostos.

Nous equipaments pel
municipi
Dintre d’aquest any 2018 comptem que comenci la construcció del nou magatzem municipal de serveis i via publica. Entenem que amb aquest equipament es donarà resposta
a una necessitat d’espai i gestió d’un àrea que cada cop té mes atribucions. Ens permetrà unificar tots els serveis de via pública, millorar la gestió de compres i prestació de
serveis.

Medi Natural
Aquest serà el cinquè any que s’aplica el 0,5% de l’IBI al foment i protecció de la fauna,
la flora i el paisatge natural.
Acord per Maçanet està satisfet de ser els impulsors i pioners en una iniciativa que avui
dia ja estant aplicant altres pobles de Catalunya.
El nostre compromís amb el poble també s’estén als que volen, neden, tenen més de
dues potes o estan arrelats sempre al mateix lloc.
Basses per a la fauna, col·locació de nius, tallers a les escoles, augment de la biodiversitat
vegetal... Accions dutes a terme amb la complicitat dels propietaris i ciutadans.
Tot això ratifica el nostre compromís en uns valors ambientals que són una obligació
ètica de tots plegats i que han d’ajudar a millorar la vida a Maçanet.

Implantació del programa Neucat a Maçanet
S’ha portat a terme per primer cop
aquesta actuació, que ha facilitat
poder garantir la mobilitat de les
persones i prevenir els riscos en els
accessos principals de les urbanitzacions. Estem millor preparats per
a futures nevades.

Pont vell
Acord per Maçanet defensa la identitat del municipi i per aquest motiu ha impulsat
la restauració i consolidació del Pont Vell de la sèquia de l’Estany de Sils. S’ha fet en
col·laboració amb el municipi de Sils ja que aquest pont pertany als dos municipis.

Mantenir la identitat i cultura del poble i del país també esta en l’agenda
d’Acord per Maçanet.

Acord per Maçanet, IdSelva
i el municipalisme
Acord per Maçanet forma part de Independents de la Selva, és membre
fundacional i pertany al comitè executiu de IdSelva.
Des del seu naixement, ara fa 3 anys s’ha aconseguit ser la tercera
formació política a la comarca. De 25 municipis de la Selva som presents
a 10 municipis (dels quals tenim 7 alcaldies), estem governant al Consell
Comarcal (amb 5 consellers), i també som presents a la Diputació de Girona
(amb 1 diputada).
Amb aquesta coalició es fa possible fer escoltar la veu de la gent
independent de la comarca. Anem creixent a la comarca que és el nostre
àmbit d’actuació política.

Independents de la Selva

Fem la política des del poble i per al poble,
aquest és el nostre tret diferencial.

www.facebook.com/AcordperMaçanet

info@acordpermassanet.org

www.acordpermassanet.org

