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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  364/13 
Caràcter : extraordinària 
Data :  23 de desembre de 2013 
Horari: de 13:00 a 14:44 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Juan José Martínez González 
Natàlia Figueras Pagés 
Fernando Maqueda Ramos 
Pere Vila Ramos 
Maria del Carmen Fernandez Anello 
Antoni Trincheria Boix 
Josep Maria Ciurana Planas 
José Martínez Herrera 
Xavier Roca Carreras 
Soledad Vega González 
Adrià Ortiz Jurado 
 
Ha excusat la seva assistència: 
Josep Lluís Valentí Mompart 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Interventor: Francisco Lucio Pérez 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals, que es va 

aprovar provisionalment en data 7/10/2013 i resolució de les al.legacions 
presentades. 

2. Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l’ any 2014. 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals, que 
es va aprovar provisionalment en data 7/10/2013 i resolució de les 
al.legacions presentades. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Per acord del Ple municipal, de data 28 d’octubre de 2013, es va aprovar 
provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es 
relacionen, en la forma que consta en l’annex de l’esmentat acord: 
 
- Ordenança fiscal núm.1 reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
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- Ordenança fiscal núm.2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
- Ordenança fiscal núm.6 reguladora de les taxes per utilització privativa o 

aprofitament especial del domini públic i prestació de serveis o de realització 
d’activitats administratives de competència local. 

- Ordenança fiscal núm.7 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis 
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats municipals i 
instal.lacions. 

- Ordenança fiscal núm.10 reguladora de la taxa per a la recollida i eliminació 
d’escombraries. 

- Ordenança fiscal núm.12 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 
potable. 

- Ordenança fiscal núm.14 reguladora de les taxes per utilització privativa o 
aprofitament especial de domini públic: ocupació a la via pública de taules i cadires 
per part de les explotacions econòmiques. 

 
Aquest acord municipal d’aprovació provisional es va posar a informació pública en la 
forma legalment establerta, als efectes d’examen de l’expedient per part dels 
interessats i presentació d’ al·legacions i reclamacions. 
 
Dins el termini establert s’ha presentat un escrit d’al·legacions per part del Sr. Xavier 
Roca Carreras, amb registre d’entrada núm. 3739, de data 21 de novembre de 2013, 
en el qual formula diverses al·legacions respecte a la proposta de modificacions 
aprovades provisionalment i proposa una moció per tal d’impulsar una política de 
tarifació social en els serveis i equipaments públics municipals. 
 
Atès que l’al·legació referida a l’ordenança fiscal núm. 1, referent a l’Impost sobre Béns 
Immobles, en què demana treure la baixada del 3’5 % de l’IBI, i que quedi per tant, 
congelat, és una qüestió que obeeix a criteris d’oportunitat i no de legalitat, i que es 
considera convenient mantenir el criteri que consta a l’acord d’aprovació provisional 
per tal d’ adaptar la pressió fiscal a la situació econòmica de disminució general dels 
ingressos de la població. 
 
Atès que l’al·legació referida a l’ordenança fiscal núm. 1, referent a l’Impost sobre Béns 
Immobles, en què proposa subvencionar el 90% de la quota líquida a tots els subjectes 
passius o unitats familiars que tinguin un pis o bé estiguin en règim de lloguer que 
tinguin tots els seus membres en situació d’atur l’any 2013 i no rebin prestació d’atur, 
no és una bonificació que estigui autoritzada al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
per tant no seria legal la seva aprovació com a tal bonificació, essent per tant una 
qüestió d’ aprovació d’ajuts vehiculats a través dels Serveis Socials. 
 
Atès que l’ al·legació en què es proposa establir noves taxes per diferents finalitats, no 
pot ser admesa ja que en tot cas s’hagués hagut de proposar incloure-ho en l’acord 
d’aprovació provisional, no essent possible a l’acord d’aprovació definitiva la imposició 
de noves taxes que no s’havien previst en aquell i que no han estat objecte 
d’informació pública  
 
Atès que l’al·legació referida a l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de les Taxes per 
utilització privativa o utilització especial del domini públic i prestació dels serveis o de 
realització d’activitats administratives de competència local, demana afegir la tarifació 
social a la llar d’infants i a l’escola de música, tractant-se d’una qüestió referent a 
criteris d’oportunitat i no de legalitat, i que es considera que la regulació prevista ja 
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contempla unes quotes inferiors al preu de cost i que a més el que es proposa no està 
actualment desenvolupat i presenta una complexitat important. 
 
Atès que l’al·legació referida a l’ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per 
expedició de llicències urbanístiques no es pot admetre ja que es tracta d’una 
ordenança que no ha estat objecte de cap modificació. 
 
Atès que l’al·legació referida a l’ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la 
recollida i eliminació d’escombraries, demana d’una banda que es faci la distinció entre 
negocis que produeixen pocs residus i els que no en fan gens, i que aquest és un 
aspecte que ja es contempla, i d’altra banda demana també que es subvencioni el 
90% de les famílies víctimes d’execucions hipotecàries, en atur i/o en situació de risc 
d’exclusió social, mitjançant informe de Serveis, cosa que no és un tema d’ordenances 
fiscals pròpiament sinó un tema a vehicular a través dels ajuts que es tramiten per part 
dels serveis socials. 
 
Atès que l’al·legació referida a l’ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa del 
subministrament d’aigua potable, demana treure la reducció del mínim del consum 
d’aigua de 6 m3/mes i que es posi a 9m3/mes, cosa que no és possible admetre ja que 
els preus de l’aigua han estat aprovats per la Comissió de Preus de Catalunya i es 
considera a més que el que es proposa seria més perjudicial pel consumidor. Atès que 
a la mateixa al.legació es demana aturar els talls de servei d’aigua a les llars amb 
problemes econòmics, el que no es pot admetre atès que no es tracta d’un tema a 
regular amb les ordenances fiscals. Atès que també es demana a la mateixa al.legació 
ampliar el tram d’aigua a les persones que facin hort familiar de 20 a 52 m2, el que no 
es considera convenient ja que no és social que es proposi que les cases amb pati 
paguin menys que els pisos i habitatges petits. Atès que a la mateixa al.legació es 
demana una bonificació del 50% en els rebuts de l’aigua als membres comunitaris de 
zones amb subministrament d’aigua no apte pel consum humà segons els paràmetres 
que marca la llei, el que no es pot admetre ja que l’aigua ha de ser apte pel consum 
humà. 
 
Atès que l’ al.legació que es formula de què es retiri la proposta addicional d’ afectar 
un 0,5% de la recaptació de l’impost sobre béns immobles a l’activitat consistent en el 
foment i la protecció de la fauna, de la flora i del paisatge natural del municipi, és una 
qüestió que no es refereix a les ordenances fiscals i a més és una demanda que 
obeeix a un criteri d’oportunitat política que no es comparteix ja que aquesta afectació 
es considera adequada per la protecció del medi natural. Atès que a la mateixa 
al.legació es demana que s’afegeixi un concurs de projectes per assignar el 0,5% al 
projecte de més valor per l’ interès general i bé comú del municipi, cosa que no té res 
a veure tampoc amb les ordenances fiscals. 
 
Atès que l’ al.legació consistent en incloure una ordenança general específica per a 
persones amb risc d’exclusió social, no es pot admetre ja que en l’acord d’aprovació 
provisional de les ordenances no hi consta cap ordenança fiscal en aquesta temàtica i 
no es pot incloure ara en el moment de l’aprovació definitiva. 
 
Atès que la moció proposant que s’impulsi una política de tarifació social en els serveis 
i equipaments públics municipals, és un tema que en aquest moment no es considera 
necessari i que en tot cas, atesa la seva complexitat caldria estudiar amb més 
profunditat. 
 
El Ple acorda: 
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Primer.- No admetre les al.legacions presentades que fan referència a ordenances o 
aspectes que no van ser objecte de l’acord d’ aprovació provisional i desestimar la 
resta d’al.legacions pels motius que han quedat més amunt exposats, i així mateix no 
aprovar la moció que es va presentar annex a les al.legacions referent a impulsar una 
política de tarifació social en els serveis i equipaments públics municipals. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals que a 
continuació es relacionen, en els mateixos termes en què va ser aprovada 
provisionalment per acord del Ple municipal de data 28 d’octubre de 2013, i amb la 
redacció definitiva que consta en l’annex del present acord:  
 
- Ordenança fiscal núm.1 reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
- Ordenança fiscal núm.2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
- Ordenança fiscal núm.6 reguladora de les taxes per utilització privativa o 

aprofitament especial del domini públic i prestació de serveis o de realització 
d’activitats administratives de competència local. 

- Ordenança fiscal núm.7 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis 
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats municipals i 
instal.lacions. 

- Ordenança fiscal núm.10 reguladora de la taxa per a la recollida i eliminació 
d’escombraries. 

- Ordenança fiscal núm.12 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 
potable. 

- Ordenança fiscal núm.14 reguladora de les taxes per utilització privativa o 
aprofitament especial de domini públic: ocupació a la via pública de taules i cadires 
per part de les explotacions econòmiques. 

 
Tercer.- Aprovar definitivament l’establiment d’un preu públic pels serveis relacionats 
amb l’educació de la infància a la llar d’infants municipal, així com l’ordenança fiscal 
núm.15 reguladora de l’esmentat preu públic, amb la redacció definitiva que també 
consta a l’annex del present acord. 
 
Quart.- Regularitzar, com a mesura inicial per a l’aplicació correcta de la nova 
ordenança Fiscal núm 10 en 2014, la situació tributària dels contribuents que han 
presentat instàncies amb sol·licituds de devolució d’ingressos, o modificació, o 
anul·lació de quotes. Les resolucions seran adoptades per la Junta de Govern Local, 
prèvia justificació documental dels supòsits d’aplicació per part dels interessats i 
d’acord amb el text de l’Ordenança Fiscal vigent en 2013 i altres normes legals 
d’aplicació. 
 
Cinquè.- Publicar aquests acords d’aprovació definitiva i el text íntegre de les 
ordenances i de les seves modificacions en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauler d’edictes de l’ajuntament i en el web municipal.  
 
 

ANNEX 
 

ORDENANCES FISCALS MAÇANET DE LA SELVA 2014 
PROPOSTA MODIFICACIONS 

 
 
Ordenança Fiscal 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
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Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats de la 
manera següent:  
 
- Article 5, apartat 4. 

Tindran dret a una bonificació del 25% de la quota íntegra de l’impost els immobles en 
els que el subjecte passiu tingui la condició de titular de família nombrosa, o de família 
nombrosa monoparental i, a més, compleixin amb les condicions següents: 
 

• Estar empadronats en l’habitatge objecte de bonificació, al menys des  del 
moment en què es merita l’impost, el dia 1 de gener. 

• Que l’entitat cadastral per la que se sol·licita la bonificació tingui la condició 
d’habitatge habitual, ja que en cas de tenir més d ‘un habitatge només es podrà 
sol·licitar la bonificació per l’habitatge on està empadronat el titular de l’IBI. 

• L’escalat de renda màxima, segons número de fills per accedir a la bonificació: 

Número de fills Renda màxima de la unitat familiar 

2 (monoparental) 34.0000’00 € 

3 36.060’73 € 

4 42.070’85 € 

5 48.080’97 € 

6 54.091’09 € 

7 60.102’21 € 

8 66.111’33 € 

9 72.121’45 € 

10 78.131’57 € 

 
Per renda màxima s’entendrà la suma dels rendiments del treball, del capital mobiliari, 
immobiliari i d’activitats econòmiques, i dels guanys patrimonials. En cas de disposar de 
declaració l’impost de la renda de les persones físiques, per renda màxima s’entendrà 
que equival als rendiments i imputacions de renda que formen la part general de la 
renda així com també les rendes i guanys patrimonials que formen part de la base de 
l’estalvi 
 
Les persones interessades hauran de sol·licitar el benefici per escrit i presentar al 
Departament d’Hisenda fotocòpia de la documentació següent: 

• DNI del sol·licitant 
• Carnet de família nombrosa 
• Volant d’empadronament i convivència 
• Justificant d’haver pagat l’impost corresponent a l’any en què es sol·licita el 

benefici 
• Declaracions de renda presentades els dos últims anys de totes les persones 

de la unitat familiar. 
• Dades fiscals de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques expedides 

per l’Agència Tributària, que inclogui rendiments del treball, rendiments de 
comptes bancaris i informació Cadastral d’Immobles (document anual de 
“dades fiscals” a efectes IRPF expedit per l’AEAT). 

• Certificat expedit per les entitats bancàries amb detall dels rendiments de 
productes financers com imposicions a termini, pagarés, lletres del tresor, fons 
d’inversió, etc  
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• Justificant d’ingressos rebuts de la Seguretat Social, en cas de ser beneficiari 
de prestacions, expedit per la Tresoreria General o òrgan públic equivalent 

 
- Article 6, apartat 3 
 
3.- La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de 

gravamen següents: 

 

Tipus de béns immobles Tipus de gravamen 

Immobles urbans VC baix 0,6556 % 

Immobles urbans VC alt 0,7000 % 

Immobles caract.espec. 1,3000 % 

Immobles rústics 0,6700 % 
 
 
Ordenança Fiscal 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats de la 
manera següent:  
 
 
- Article 5, apartat 1 
 
1.- Les quotes de l'impost seran les següents:  
 

Potència i classe de vehicle 
    

A) Turismes Quota 
De menys de 8 cavalls fiscals 23,37 € 
De 8 fins a 11’99 cavalls fiscals 63,10 € 
De 12 fins a 15’99 cavalls fiscals 132,78 € 
De 16 a 19.99 cavalls fiscals 165,58 € 
De 20 o més cavalls fiscals 206,89 € 

B) Autobusos Quota 
De menys de 21 places 153,88 € 
De 21 a 50 places 219,15 € 
De més de 50 places 273,85 € 

C) Camions Quota 
De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil 78,20 € 
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 153,79 € 
De 3.000 a 9.999 Kg. de càrrega útil 219,03 € 
De més de 9.999 Kg. de càrrega útil 273,85 € 

D) Tractors Quota 
De menys de 16 cavalls fiscals 32,80 € 
De 16 a 25 cavalls fiscals 51,19 € 
De més de 25 cavalls fiscals 153,88 € 

E) Remolcs i Semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 
mecànica Quota 

De menys de 1.000 Kg.  i més de 750 Kg. de càrrega útil 32,80 € 
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 51,19 € 
De més de 2.999 Kg. de càrrega útil 153,88 € 
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F) Altres vehicles Quota 
Ciclomotors - Motocicletes fins a 125 cc. 8,29 € 
Motocicletes més de 125 cc. fins a 250 cc. 14,07 € 
Motocicletes més de 250 cc. fins a 500 cc. 28,04 € 
Motocicletes més de 500 cc. fins a 1.000 cc. 56,06 € 
Motocicletes més de 1.000 cc. 112,01 € 

 
- Article 5, apartat 4 
 
D’acord amb l’article 95.6 b) del Text Refós de la llei d’hisendes locals i per la seva menor 
incidència en el medi natural, podran gaudir de bonificacions de la quota de l’impost els 
vehicles de tracció mecànica següents: 
 

a) Vehicles propulsats únicament per motor elèctric, 75% de la quota de l’Impost.  
b) Vehicles propulsats indistintament per  motor de combustió interna o bé per  motor 

elèctric (vehicles híbrids o bimodals),  50% de la quota de l’impost. 
 
Les persones interessades hauran de sol·licitar el benefici per escrit i presentar al Departament 
d’Hisenda fotocòpia de la documentació següent: 

• DNI del sol·licitant 
• Volant d’empadronament i convivència del titular del vehicle 
• Justificant d’haver pagat l’impost corresponent a l’any en què es sol·licita el benefici. 
• Fitxa tècnica del vehicle. 

 
L’expedient que es tramiti per a l’atorgament del benefici, informat per l’interventor, serà 
aprovat per la Junta de Govern Local a proposta del  Departament d’Hisenda. 
 
 
Ordenança fiscal núm.6 reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic i prestació de serveis o de realització d’activitats 
administratives de competència local. 
 
L’ annex de l’ordenança queda redactat de la manera següent: 
 
ANNEX 
 

CONTENIDORS/ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA: Mòduls de cada 10m2 o fracció: 

Fins 10 dies hàbils 15 €/mòdul 

Fins 20 dies hàbils 20 €/mòdul 

Fins 30 dies hàbils 30 €/mòdul 

A partir de 30 dies hàbils i per cada dia d’excés 1 €/dia/mòdul 

 

MAQUINARIA I MATERIAL/OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 

Fins 10 dies naturals /m2/dia 1,00 € 

Fins 20 dies naturals/m2/dia 1,00 € 

Fins 30 dies naturals/m2/dia 2,00 € 
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A partir de 30 dies naturals/m2/dia 2,00 € 

 

SERVEIS DE FOTOCOPIACIÓ 

din A 4  0,10 € 

din A 3  0,20 € 

carnets  0,20 € 

plànols A.2  4,00 € 

plànols A.3  0,50 € 

plànols A.4  0,30 € 

 

DIVERSOS 

Recepció de fax/full 0,50 € 

Transmissió fax/full 0,50 € 

Compulsar documents/full 1,00 € 

Duplicats de carnets d’activitats municipals 2,00 € 

Per a cada sol·licitud d’autorització de tala d’arbres 20,00 € 

Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terrenys o consulta 
per a edificació a instància de part. 

100,00 € 

Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada a 
instància de part. 

Es declaren exempts de la taxa els certificats expedits en aquelles finques 
classificades com a sol no urbanitzable 

150,00 € 

Certificats de documents municipals expedits per Secretaria, llevat dels 
certificats del padró municipal d’habitants de l’any en curs. 

5,00 € 

 

Emissió d’informe tècnic d’adequació d’habitatge per a reagrupament familiar 60,00 € 

 

PERSONAL BRIGADA MUNICIPAL 

Hora/persona 19,5 € 
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ER EXPEDICIÓ DE PLAQUES 
 

OBERTURA DE RASES A LA VIA PÚBLICA 

Fins a 10 metres lineals (m.l.) 30,00 € 

A partir de 10 metres lineals (m.l.) i per cada metre lineal (m.l.) d’excés 3 €/m.l 

 

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

Quota única 50,00 € 

MERCAT MUNICIPAL 

€/metre lineal/dia 0,60 € 

PER EXPEDICIÓ DE PLAQUES 

Per llicència d´obres 10,00 € 

Per gual permanent 15,00 € 

ENTRADES DE VEHICLES 

(GUALS) 

Mínim per entrada 3 metres lineals. 

Tot excés decimal es computarà com un metre més. 

Els  guals  comunitaris inclouran tots  el  que  no siguin en parcel·les de vivendes unifamiliars. 

Guals particulars 1 /ml 10,00 € 

Guals comunitaris 1 /ml x Núm. places 6,00 € 

 

ACTIVITATS NO SEDENTÀRIES 

(M2/DIA) 

Circs i similars 3,10 € 

Atraccions firals                                                              Fins 15 m2 

                                                                                     De 16 a 40m2 

                                                                                     De 41 a 80 m2 

                                                                                     Més de 81 m2 

2,12 € 

0,93 € 

0,64 € 

0,50 € 
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• La matrícula es cobrarà per trimestres: 54 (1r Tr),  36(2n Tr.),  18€ (3r Tr.) 

 
Bonificacions 

 

Per volum de renda màxima de la unitat familiar/nº de fills menors de 18 anys/nº de alumnes 
inscrits: 

 

CATEGORIA Renda 
màxima de la unitat 

familiar (U.F.) 

Nº de fills menors de 
18 anys de la unitat 

familiar (U.F.) 

Nº d’alumnes 
inscrit de la 

unitat 
familiar(U.F.) 

% de bonificació de la tarifa 
total dels alumnes inscrit de  la  

unitat familiar (U.F.) 

(A)  1 o 2 1 30 % 

(A) 3 o més  1 40 % 

(A) 1 o 2 2 40 % 

(A) 3 o més 2 o més 50 % 

    

(B)  1 o 2 1 20 % 

 

ESTUDIS MUSICALS   

ENSENYAMENT REGLAT (de 3 a 18 anys) PREU 
€/mes 
 

Matrícula 

Sensibilització  Musical (3,4 anys) 1 sessió setmanal  27 €  Sense 
matrícula 

Iniciació Musical  (5 anys)2 sessions setmananls 31 € Sense 
matrícula 

Pack LLenguatge (sense instrument) ( 6 anys )  39 €  54 € 
Pack LLenguatge (instrument col.lectiu 2 / 3 alumnes per classe) 
(7anys) 

49 €  54 € 

Pack LLenguatge + 30 min (8-12 anys) 76 €  54 € 
Pack LLenguatge + 45min (12 – 16 anys) 86 €  54 € 
Pack LLenguatge + 60min 
(16 – 18 anys) 
 

96 €  54 € 

ENSENYAMENT NO REGLAT Matrícula 
 

PREU €/mes 
-  de 18 anys 

PREU €/mes 
+  de 18 anys 
 

Instrument lliure (1 h setmanal) 54 € 75 € 79 €  
Instrument lliure (45 min.setmanal) 54 € 57 € 62 €  
Instrument lliure (30 min setmanal) 54 € 38 € 42 €  
Combo o Cambra (mínim de 3 alumnes) 54 € 35 € 38 €  
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(B)  3 o més  1 30 % 

(B)  1 o 2 2 30 % 

(B)  3 o més 2 o més 40 % 

    

(C)  1 o 2 1 10 % 

(C)  3 o més  1 20 % 

(C)  1 o 2 2 20 % 

(C)  3 o més 2 o més 30 % 

    

(D)  2 2 10 % 

(D)  3 o més 2 o més 20 % 

 

TAULA DE LES CATEGORIES PER RENDA MÀXIMA 

CATEGORIA TRAMS DE RENDA MÀXIMA 

(A) Fins a 10.500 €/any de renda de la unitat familiar 

(B) De 10.501 €/any fins a 12.500 €/any de la U.F. 

(C) De 12.501 €/any fins a 17.500 €/any de la U.F 

(D) De 17.501 €/any fins a 29.500 €/any de la U.F 

 

Les bonificacions previstes en aquest apartat són discrecionals. L’Ajuntament valorarà 
singularment cada expedient abans d’atorgar-les o no atorgar-les. 
Les persones interessades hauran de sol·licitar el benefici per escrit que es presentarà en el 
Registre General.  
 
El Registre General disposarà de formularis per a complimentar la sol·licitud. En ells es 
demanarà la relació (noms i cognoms) de les persones que formen la unitat familiar, 
s’expressarà quina o quines persones de la unitat familiar es volen inscriure com alumnes i es 
requerirà com a documentació annexa la necessària per tal d’avaluar objectivament les 
sol·licituds. 
 
La Junta de Govern Local, a proposta del Departament d’Hisenda, estimarà o desestimarà les 
sol·licituds tramitades. 

 

TAXA DE CONNEXIÓ A LES XARXES D´AIGUA I CLAVAGUERAM 

Per un habitatge unifamiliar 120,00 € 

Per edificis plurifamiliars es liquidarà per cadascuna de les vivendes i locals que hi 
hagi en l´edifici 60,00 € 
 

TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL PAVELLÓ I EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPALS 

Tarifa única per cada hora o fracció: 30 €/h 

Espectacles musicals, teatrals, circences o similars 25 €/h 
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La taxa es liquidarà i pagarà en el moment de presentar la instància de sol·licitud en el 
registre general d’entrada. 

 

TAXA D’UTILITZACIÓ D’ESPAIS MUNICIPALS PER A CERIMÒNIES CIVILS 

Tarifa única 90,00 € 
 

TAXA PER USOS PRIVATIUS O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC, 
TEMPORALMENT 

Sala gran del local la Societat 35,00 €/hora 

Can Trincheria 20,00 €/hora 

Can Falló 20,00 €/hora 

Capella de Sant Sebastià 20,00 €/hora 

Taules,  cadires i altres propietats de l'Ajuntament: 

- Cadira de resina de plàstic    ........................................  0,35 € per unitat i dia 

   Per cada dia excedit        .    ........................................  0,07 € per unitat 
   Per pèrdua o malmetement    ...................................... 11,44 € per unitat 

- Cadira metàl·lica plegable     .......................................... 0,50 € per unitat i dia 

   Per cada dia excedit             .........................................   0,07 € per unitat 

   Per pèrdua o malmetement    ......................................  20,62 € per unitat 

- Taula de 184x76                   .........................................    1,50 € per unitat i dia 

   Per cada dia excedit             ........................................    0,33 € per unitat 
   Per pèrdua o malmetement     .................................... 124,80 € per unitat 

- Barbacoa, inclou transport per a lliurament  i per a retirada  

  Per dia laborable                  ........................................  150,00 € 

  Per dissabtes i festius             .....................................   200,00 € 

 

Les entitats de Maçanet de la Selva tals com associacions de veïns, 
associacions culturals i esportives, partits polítics i similars podran usar 
gratuïtament el domini municipal abans esmentat quan realitzin activitats 
d’interès públic. Per a la consideració de l’interès públic, la Junta de Govern 
haurà de valorar si l’activitat reuneix una o vàries de les condicions següents: 

a) Que tingui el caràcter de complementària respecte de les competències 
municipals,  oberta al públic i no restringida exclusivament a determinats 
col·lectius. 

b) Que promogui els drets humans, el foment  de la igualtat d’oportunitats i 
col·labori amb la integració social de persones amb discapacitat i en risc 
d’exclusió. 

c) Que aporti valor afegit al nom de la ciutat i a la seva projecció externa. 
d) Que reforci la promoció cultural, esportiva, comercial, turística o equivalent 

que permeti atreure  visitants al municipi. 
e) Que contribueixi a la dinamització i incentiu de l’economia local.  

  
 

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

Assignació de nínxols del 1er. pis 900,00 € 

Assignació de nínxols del 2on. pis 1000,00 € 

Assignació de nínxols del 3er. pis  900,00 € 

Columbari 400,00 € 
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TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA PER A LA TINENÇA I 
CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

Quota única 150,00 € 

 

TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS SERVEI DE VIGILANTS 
Import 

• Informe accident de trànsit per les companyies asseguradores 92,00 €
• Informe per danys a la propietat de particulars 92,00 €
• Informes sol·licitats per les empreses 92,00 €
  
TAXA PER OCUPACIO DE LES VIES PÚBLIQUES: TALLS DE CARRERS Import 
 
• Ocupació inferior a 1 hora  7,00 €
• Ocupació entre 1i 2 hores  14,00 €
• Ocupació entre 2 i 3 hores 21,00 €
• Ocupació entre 3 i 4 hores 28,00 €
• Ocupació entre 4 i 5 hores  36,00 €
• Ocupació superior a 5 hores, per dia 43,00 €
 
Ordenança fiscal núm.7 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis d’intervenció 
integral de l’administració municipal en les activitats municipals i instal.lacions. 
 
Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats de la 
manera següent:  
 
Article 6 
 
1.- La quantia de la taxa es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:  
 

A. TIPUS DE LLICÈNCIA                                                                                      EUROS 

Tipus I. Autorització ambiental .................................................................... 1.200,00 € 

Tipus II1. Llicència ambiental amb informe vinculant de la Generalitat ......  1.800,00 € 

Tipus II2. Llicència ambiental amb informe vinculant del Consell Comarcal1.200,00 € 

Tipus IV. Llicència d’obertura respecte a l’ús i possibles repercussions. ....... 700,00 € 
Tipus V. Llicència simplificada activitats innòcues (comunicació ROAS) ....... 350,00 € 

Tipus VI. Llicència simplificada activitats innòcues (nucli zoològic)) .............. 200,00 € 

Tipus VII. Llicència simplificada activitats innòcues(simple tinença d’animals) 20,00 € 

Tipus VIII Llicència activitats vàries de caràcter temporal                               250,00 € 
 

La quantia a ingressar resultarà d’aplicar sobre les tarifes establertes en el punt anterior 
els següents coeficients correctors, en funció de la superfície construïda del local: 

Superfície construïda                                                         Coeficient corrector 

0-100 M2. ----------------------------------------------------------------------- 1,00 
101-500 M2. -------------------------------------------------------------------- 1,50 

501-1000 M2.------------------------------------------------------------------  2,00 

Més de 1000 M2. -------------------------------------------------------------- 2,50 
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B. RÈGIM DE COMUNICACIÓ 

Superfície de l’establiment     Quota 

 Fins a 50 m2 ----------------------------------------------------     250,00 € 
 Més de 50 m2 i fins a 150 m2 -------------------------     400,00 € 
 Més de 150 m2 i fins a 250 m2 -------------------------     600,00 € 
 Més de 250 m2 i fins a 400 m2 -------------------------  1.500,00 € 
 Més de 400 m2 i fins a 600 m2 -------------------------  2.000,00 € 
 Més de 600 m2   -------------------------  3.000,00 € 
 
 
Article 7 apartat 4 
 
4. Les segones i següents visites acreditaran quotes addicionals tenint en compte els apartats 

de l’article 6è de la present Ordenança, acreditant les quotes addicionals següents: 
 
 Euros 

Tipus I 180,00 
Tipus II1 180,00 
Tipus II2 180,00 
Tipus III 65,00 
Tipus IV 65,00 
Tipus V 35,00 
Tipus VI 35,00 
Tipus VII 35,00 
Tipus VIII 35,00 

 
Les segones i següents visites, en els supòsits de què es tracti d’activitats en règim de 
comunicació, acreditaran quotes addicionals de 35,00 € per cadascuna.  
 
 
Ordenança fiscal núm.10 reguladora de la taxa per a la recollida i eliminació 
d’escombraries. 
 
Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats de la 
manera següent, i així mateix s’incorpora a l’annex que s’hi transcriu a continuació:  
 

Article 1.-  Fonament i naturalesa 

D’acord amb allò que disposen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i, de conformitat amb el previst als 
articles 15 a 19, 20.s) i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com amb el que determina el Decret 
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis de recollida, transport i tractament 
dels residus municipals. La prestació i la recepció del servei són obligatòries , en els termes 
previstos a la llei i a la present Ordenança Fiscal reguladora de la taxa. 

Article 2.- Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa: 

- La prestació obligatòria del Servei municipal per a la recollida, transport i tractament 
dels residus municipals. La recollida de residus inclou el sistema convencional en via 
pública, la recollida singular  i gestió a través de la Deixalleria Municipal. 
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- L’ús comú especial del servei, consistent en recollida singular i neteja de contenidors. 
La recollida pot tenir lloc a l’interior de recintes o zones privades i l’activitat municipal 
que calgui realitzar de forma puntual en actes no organitzats per l’Ajuntament de tipus 
comercial, artístic, lúdic, cultural, festiu etc. 

2. Pels diferents conceptes de residu, de recollida i de subjectes i activitats productores de 
residus, als efectes de la present Ordenança, s'estarà a les definicions contingudes a 
l’ANNEX 1.   

Article 3.- Subjectes passius 

1. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, tant públiques com 
privades, i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, que compleixin alguna de les dues condicions següents : 

a) Ocupin o utilitzin els habitatges situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en 
què el servei es presti, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant, 
d’arrendatari o, fins i tot, de precari. 

b) Siguin titulars de les activitats generadores de residus comercials, en els termes de 
l’Annex II, utilitzen o ocupen els locals, establiments, oficines, zones i serveis situats en 
llocs on es presti el servei municipal. En cas que les activitats generadores de residus 
es desenvolupin fora d’un local, l’obligat al pagament serà el titular de l’activitat.  

2. A l’efecte d’aquesta Ordenança, es consideren locals on s’exerceix l’activitat les 
edificacions, construccions i instal·lacions, així com les superfícies, cobertes o sense cobrir, 
obertes, o no al públic que s’utilitzin per qualsevol activitat comercial, industrial, 
professional, artística o de serveis. 

3. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari de l’habitatge,  
allotjament o local, establiment, oficina, zona o servei on s’ubiqui l’activitat generadora dels 
residus, el qual podrà repercutir les quotes satisfetes sobre els usuaris beneficiaris del servei, 
tal com disposa l’article 23.2.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprovà el Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals. 

 

Article 4.- Supòsits de no subjecció 

1. Resten exclosos del servei els residus que no tinguin legalment la condició de residu 
municipal, o assimilable a municipal, en els termes de l’Annex 2. 

2. Els usuaris solament podran encarregar a altres gestors autoritzats la recollida i tractament 
de : 

a) Residus especials no municipals  

b) Altres residus no municipals i no assimilables a municipals 

c) RAEE amb volum superior a l’assimilable a domèstic 

d) Residus municipals i assimilables a municipals que presentin característiques, 
naturalesa, volum, pes, humitat o altres que impedeixin la recollida 

En tots els supòsits anteriors, el propietari del residu haurà de contractar un altre gestor i 
transportista degudament autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, el qual 
s’ajustarà estrictament a la normativa legal d’aplicació i als horaris, freqüències i requisits 
que estableixi l’Ajuntament. 

3. En tot cas,  quedaran a més subjectes a la taxa els productors de residus que contractin un 
gestor i transportista autoritzar però només  acreditin la recollida d'una part dels residus 
generats.  
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Article 5.- Unitats tributàries i responsables tributaris 

Tenen la consideració d’unitats tributàries: 

a) Les finques, estiguin en sòl urbà o rústic, amb destí a habitatge, estiguin o no habitades, els 
garatges, els locals sense activitat econòmica i, en tot cas, les que constin donades d’alta al 
Padró de béns immobles no afectes a activitat econòmiques.  

Així mateix, seran unitats tributàries, aquells béns immobles habitats o ocupats que, tot i no 
estar en possessió de la llicència de primera ocupació, donin lloc al naixement del fet 
imposable d’aquesta taxa. 

b) Cadascuna de les activitats empresarials, professionals, artístiques o de serveis, que hagin 
d’estar donades d’alta al Cens tributari d’activitats econòmiques o en qualsevol registre 
municipal, estiguin o no en local determinat, i que siguin productores de deixalles. 

Són responsable tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei 
General tributària i a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció de tributs. La 
derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

Article 6.- Base Imposable i Quota tributària 

1. El cost real i presumible del servei, considerat en la seva globalitat, constituirà com a 
màxim la base imposable. 

2. La quota tributària resultant serà  

 
Lloc de producció de residus Quota/trim. Quota/any 

a) Garatges i locals sense activitat 7,32 € 29,26 € 

b)  Vivenda normal 36,58 € 146,32 € 

c)  Bars i cafeteries que no facin menjars 165,29 € 661,16 € 

d)  Hotels, fondes, restaurants i bars que facin menjars i similars      
     (< 150 m2) 255,45 € 1.021,80 € 

e)  Hotels, fondes, restaur.i bars que facin menjars i similars  

     (= o+ 150 m2) 375,66 € 1.502,64 € 

f)  Locals industrials de 1 a 5 treballadors 187,83 € 751,32 € 

g)  Locals industrials de més de 5 treballadors fins a 20 298,02 € 1.192,09 € 

h)  Locals industrials de més de 20 treballadors 548,46 € 2.193,85 € 

i)  Locals comercials de venda de productes d´alimentació (< 100 m2) 187,83 € 751,32 € 

j)  Locals comercials de venda de productes d´alimentació  

   (= 100m2<250m2) 256,70 € 1.026,80 € 

k) Locals comercials de venda de productes d’alimentació  

   (= o + 250m2) 328,08 € 1.312,31 € 

l)  Locals comercials restants 160,00 € 640,00 € 

m) Restaurants i àrea de serveis de l´autopista 4.695,75 € 18.783,00€ 

n)  Vivenda + bar que no faci menjars 206,61 € 826,45 € 

o) Vivenda + hotel, fonda, rest., bar que facin menjars o similars  

    (< 150 m2) 288,01 € 1.152,02 € 

p) Viv. + hotel, fonda, rest., bar que facin menjars o similars  
    (= o+ 150 m2) 405,71 € 1.622,85 € 

q) Vivenda + local industrial de 1 a 5 treballadors 221,64 € 886,56 € 

r) Vivenda + local industrial de més de 5 treballadors fins a 20 336,84 € 1.347,37 € 
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s) Vivenda + local industrial de més de 20 treballadors 581,02 € 2.324,08 € 

t) Viv. + local comercial de venda de productes d’alimentació 

  (< 100 m2) 222,89 € 891,57 € 

u) Viv. + local com. de venda de productes d’alimentació    

    (= o+ 100 m2) 289,26 € 1.157,03 € 

v) Vivenda + locals comercials restants 206,61 € 826,45 € 

w) Professionals liberals i artesans manufacturers (1 a 3 treballadors) 150,00 € 600,00 € 

 

Consistirà, en termes generals, en una quantitat fixa segons el quadre anterior per unitat 
tributària  (taxa per servei municipal bàsic) d’acord amb la naturalesa de cada habitatge o 
activitat que, en determinats supòsits concrets, podrà complementar-se amb una quantia 
variable (taxa per ús comú especial o servei municipal extraordinari) que serà la repercussió del 
cost directe que suporti l’Ajuntament. 

 

3. Els m2 de les terrasses associades a les activitats d’hostaleria, restauració, bars i similars es 
tindran en compte a efectes de determinació de la quota tributària pel servei municipal bàsic. 

4. Els subjectes passius de la taxa podran sol·licitar l’ampliació del servei (taxa per ús comú 
especial o servei municipal extraordinari), en funció de les necessitats particulars de cada 
activitat, abans de l’1 de gener de l’exercici en que es presti el servei, llevat dels serveis 
puntuals extraordinaris que es prestin a la via pública de forma complementària al servei 
bàsic que es podran sol.licitar al llarg de l’exercici segons les necessitats de l’usuari. En 
aquests casos ús comú especial (o servei extraordinari)  l’Ajuntament repercutirà al 
subjecte passiu els cost directe del servei. 

Llevat renúncia o modificació expressa, es prorrogarà la prestació del servei extraordinari 
per a exercicis següents. 

5. En els projectes de pressupostos municipals que presenti l’alcalde al Ple municipal existirà 
una aplicació pressupostària per tal de subvencionar i fomentar l’establiment i utilització del 
compostatge domèstic, no inferior al 0,5% de la recaptació estimada de la taxa en període 
voluntari. L’ajut per a cada compostaire serà equivalent al 12% de la quota pagada del 
tribut.  

 

Article 7. Acreditament 

 
La taxa s'acredita i neix l'obligació de  contribuir des del moment en què s'iniciï la 

realització  del servei,  que  hom entendrà iniciat,  atesa la seva naturalesa  de 
recepció obligatòria,  quan  el  servei municipal  de  recollida i tractament 
d'escombraries  estigui establert i en  funcionament en els carrers o llocs on 
figurin els habitatges o locals, entenent-se utilitzat pels titulars d’habitatges i 
locals existents a la zona que cobreixi el servei. 

 

Article 8. Declaració i ingrés 

 
1.- Dintre  dels  trenta dies hàbils següents a la  data  en  què s'acrediti  per  primera 

vegada la taxa,  els  subjectes  passius formalitzaran  la seva inscripció en matrícula i  
presentaran,  a aquest  efecte,  la declaració d'alta corresponent i ingressaran, 
simultàniament, la quota de l'impost. 

2.- Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les 
dades que figuren a la matrícula,  s'hi efectuaran les modificacions corresponents, 



 18 

prorratejant les altes i baixes per semestres a partir de la data en què es realitzi la 
declaració. 

3.- El cobrament de les quotes s'efectuarà: 
 

Períodes de cobrament                     % de la quota 
Febrer/Març   25 
Juny/Juliol        25 
Agost/Setembre   25 
Octubre/Novembre   25 

 
1.1. En el supòsit de les finques situades en la urbanització Maçanet Residencial Park 

s’elaborarà un padró on constin els subjectes passius el qual haurà de ser aprovat 
per l’Ajuntament o per l’Ens en qui aquest delegui, i el cobrament de les quotes es 
realitzarà en quatre  rebuts els mesos de febrer/març, juny/juliol, agost/setembre i 
octubre/novembre. 

1.2. Per les finques situades en la resta del terme municipal  el cobrament de la quota 
es fraccionarà amb quatre terminis que coincidiran cadascún d´ells amb tres mesos 
naturals i es portarà a trme mitjançant el rebut de l´aigüa que gestioni el 
concessionari del servei. 

 

Article 9. Infraccions i sancions 

 
En tot allò relatiu a la qualificació tributària i a les sancions que els corresponguin en 

cada cas,  hom s'ajustarà  al que disposa la Llei General Tributària.  
 

Article 10. bonificació de la quota tributària 
 
1.  Àmbit subjectiu 

Podran sol·licitar una bonificació de fins el 90% de la quota aquells jubilats  i pensionistes 
que siguin contribuents de l’Impost Sobre Bens Immobles de l’habitatge subjecte a 
gravamen o usufructuaris que hauran d’acreditar aquesta condició mitjançant escriptura 
pública o sentencia judicial. 

 
2. Requisits dels sol·licitants 

Hauran de tenir una renda conjunta de la unitat familiar (base liquidable de la declaració 
d’IRPF de l’exercici anterior) no superior al resultat de multiplicar el salari mínim 
interprofessional vigent pel número de persones que composen la unitat familiar.  

 
3. Forma de sol·licitud 

Les persones interessades hauran de sol·licitar la bonificació presentant un  escrit en el 
Registre General. L’escrit concretarà la petició i  resumirà els motius. El Registre General 
disposarà de formularis per a complimentar la sol·licitud. En ells es demanarà com a 
documentació annexa la necessària per tal d’avaluar objectivament les sol·licituds. 

 
4. Òrgan que pot concedir-les 

La Junta de Govern Local, a proposta del Departament d’Hisenda, estimarà o desestimarà 
les sol·licituds tramitades. 

 
5.- Normes de gestió 
a) El subjecte passiu abonarà el 100% de la quota 
b) La bonificació que pugui atorgar la Junta de Govern Local serà pagada al subjecte passiu 

prèvia justificació del pagament de la quota íntegra anual. 
 
 
ANNEX – Definicions  
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Definicions de conceptes relacionats amb la recollida i gestió dels residus municipals 

 
1. Àrea d'aportació 
Espai a la via pública on es disposen sistemàticament els diferents tipus de contenidors per a 
residus municipals. 
 
2. Àrea d’emergència 
Àrees d’aportació amb contenidors, per aquelles zones del municipi on es fa recollida porta a 
porta, per facilitar l’aportació de residus a aquells veïns i veïnes que per diverses raons 
(absència del municipi durant l’horari de recollida, viatges, etc.) no poden acollir-se al calendari 
i horari de recollida establert per l’Ajuntament. 
 
3. Autocompostatge 
Procés que s’efectua a les llars particulars amb la transformació de les restes de vegetals i 
d’altres residus orgànics que, barrejat amb la terra, s’usa per abonar els conreus o la jardineria. 
 
4. Bosses compostables  
Element de contenció elaborat de materials orgànics biodegradables, elàstic, dels models 
disponibles al mercat recomanat per a lliurar la brossa orgànica d’origen domèstic (7, 10 i 25 
litres).  
 
5. Bujol 
Contenidor de petites dimensions (aproximadament entre 120 –240 litres). 
 
6. Contenidor o bujol de la fracció orgànica (FORM)  
Recipient tancat situat a la via pública o a l'interior dels comerços o en alguns edificis 
plurifamiliars, destinat a rebre la fracció orgànica dels residus municipals. Estandarditzat per 
l’Ajuntament. 
 
7. Contenidor o cubell estandarditzat 
Model de contenidor i/o cubell que utilitza el servei de recollida municipal. 
 
8. Contenidor de la fracció resta 
Element de contenció rígid, estanc i tancat, situat a la via pública o a l'interior dels comerços o 
en alguns edificis plurifamiliars, destinat a rebre la fracció resta dels residus municipals. 
Estandarditzat per l’Ajuntament. 
 
9. Contenidor per selectiva  
Element de contenció rígid i tancat, destinat a rebre, exclusivament i per separat la fracció de 
vidre, envasos i paper/cartró dels residus municipals, segons correspongui d’acord amb el color 
i serigrafia del contenidor o de la bústia en el cas de contenidors soterrats. 
 
10. Cubell per la FORM  
Element de contenció rígid, estanc i amb tapa tancada, de 7, 10 o 25 litres, per separar en 
origen, a la llar, la brossa orgànica. Estandarditzat per l’Ajuntament. 
 
11. Deixalleria 
Centre municipal de recepció, selecció i emmagatzematge de residus municipals, que per la 
seva naturalesa, volum o altres circumstàncies no han estat objecte de recollida a la via 
pública. Aquest centre també rebrà els residus especials de gestió municipal fins a volums que 
no requereixin d’un gestor especialitzat, 
La Deixalleria estableix també uns límits de gestió propis de la seva dimensió i recursos. Per 
sobre d’aquests límits caldrà que el residu sigui gestionat per gestor especialitzat. 
 
12. Element de contenció  
Objecte per lliurar els residus municipals. 
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13. Emmagatzematge  
L’operació de dipòsit temporal dels residus, prèvia a les operacions de reciclatge, tractament o 
disposició de la fracció Resta. 
 
14. Generador singular (o gran generador) 
Persona física o jurídica productora d’una o més fraccions que per les seves característiques, 
localització, quantitat i/o qualitat es susceptible d’una gestió específica. 
 
15. Gestor de residus 
Persona física o jurídica amb autorització de l’Agència de Residus de Catalunya per poder 
realitzar activitats de gestió dels residus, entenent com a tal: la recollida, l’emmagatzematge, la 
valoració i la disposició.  
 
16. Obres de construcció o demolició  
 
L’activitat que consisteix en: 
 
a) La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d’un bé immoble, com ara un 
edifici, una carretera, un port, un aeroport, un ferrocarril, un canal, una presa, una instal·lació 
esportiva o d’oci, així com qualsevol anàleg d’enginyeria civil. 
 
b) La realització de treballs que modifiquen la forma o substància del terreny o del subsòl, com 
ara excavacions, reblerts, injeccions, urbanitzacions o altres anàlegs, amb l’exclusió d’activitats 
a les quals sigui aplicable la directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 
de març, sobre gestió dels residus d’indústries extractives.  
 
Es considera part integrant de l’obra tota instal·lació que hi doni servei exclusiu, i en la mesura 
que el seu muntatge i desmuntatge tingui lloc durant l’execució de l’obra o al final, com ara 
plantes de matxucar, plantes de fabricació de formigó, gravaciment o sòl-ciment, plantes de 
prefabricats de formigó, plantes de fabricació de mescles bituminoses, tallers de fabricació 
d’encofrats, tallers d’elaboració de ferralla, magatzems de materials i magatzems de residus de 
l’obra mateixa i plantes de tractament dels residus de construcció i demolició de l’obra.” 
 
17. Obra menor de construcció o reparació domiciliària 
Obra de construcció o demolició en un domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector 
serveis, de senzilla tècnica i entitat constructiva i econòmica escassa, que no suposi alteració 
del volum, de l’ús, de les instal.lacions d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals, i que no 
precisa de projecte signat per professionals titulats. 
 
18. Posseïdor 
El productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en possessió i no tingui la 
condició de gestor de residus. 
 
19. Posseïdor de residus de construcció i demolició 
La persona física o jurídica que té en el seu poder els residus de construcció i demolició i que 
no té la condició de gestor o gestora de residus. En tot cas, té la consideració de persona 
posseïdora la persona física o jurídica que executa l’obra de construcció o demolició, com ara 
la persona constructora, els o les subcontractistes o els treballadors i treballadores autònomes. 
En tot cas, no tenen la consideració de persona posseïdora de residus de construcció i 
demolició els treballadors i treballadores per compte d’altre. 
 
20. Productor de residus 
Qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus com a productor 
inicial, o que efectuï operacions de tractament previ, de barreja o d’altre tipus que ocasionin un 
canvi de naturalesa o de composició d’aquests residus. 
 
21. Productor de residus de construcció i demolició 
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a) La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no necessiten llicència d’obres, té la consideració de persona 
productora del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o demolició.  
b) La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d’un altre 
tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició dels residus de construcció o 
demolició.  
c) La persona importadora o adquirent de residus de la construcció i demolició en qualsevol 
Estat membre de la Unió Europea. 
 
22. Recollida  
Conjunt d'operacions de càrrega, transport i descàrrega dels residus des que es dipositen als 
contenidors o a la via pública, fins que arriben al centre de tractament, recollida o transferència. 
En concret, implica la recollida dels elements de contenció i el buidat d’aquests, la col·locació 
dels elements de contenció buits en els seus corresponents emplaçaments i la retirada de les 
bosses i residus vessats ocasionalment en les operacions de buidat per part dels operaris del 
servei. 
 
23. Recollida convencional 
Servei realitzat a la via pública consistent en recollir, classificar, agrupar i transportar els residus 
municipals ordinaris, fins a un volum màxim de 80 litres/dia per la suma de totes les fraccions 
generades. 
 
24. Recollida porta a porta 
Servei de recollida dels residus municipals ordinaris que es fonamenta en el fet que els 
posseïdors dels residus efectuen la segregació de les diverses fraccions de llurs residus en 
origen per a ser recollides directament just a l’exterior del punt de generació d’acord amb un 
calendari i horari preestablert.  
 
25. Recollida selectiva 
Servei de recollida per separat de les diferents fraccions de residus ordinaris, procedents de la 
segregació en origen dels que facilita l’aprofitament dels materials valoritzables recollits 
selectivament. 
 
26. Recollida singular 
Servei consistent en recollir, classificar, agrupar i transportar els residus municipals ordinaris 
amb volums superiors a 80 litres/dia per la suma de totes les fraccions generades, o que per 
les seves característiques de localització, i/o qualitat són susceptibles d’una gestió específica. 
 
27. Residu 
Qualsevol substància o objecte de la qual el seu posseïdor es desprengui o tingui la intenció o 
obligació de desprendre’s. 
 
28. Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) 
Aparells elèctrics i electrònics, els seus materials, components, consumibles i subconjunts que 
els composen, procedents tant de llars particulars com d’usos professionals, a partir del 
moment en que passen a ser residus. En funció del seu volum poden classificar-se com a 
residus objecte de gestió municipal a través de la Deixalleria Municipal o com a residus no 
municipals. 
 
29. Residus comercials 
Són aquells residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, 
l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta 
categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que per la seva 
naturalesa, composició i volum, tenen la consideració d’assimilables als municipals d'acord amb 
el que estableix la normativa vigent en matèria de residus (residus industrials municipals). 
 
30. Residu de construcció i demolició 
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Qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor o la seva posseïdora es desprèn o 
tingui la intenció o l’obligació de desprendre-se’n i es genera en una obra de construcció o 
demolició. 
 
31. Residus domèstics o domiciliaris   
Són aquells residus municipals generats als domicilis particulars. 
 
32. Residus d’enderrocs 
Materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i 
obra de fàbrica en general. 
 
33. Residus d’excavació 
Terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sòl. 
 
34. Residus especials  
Tot residu comprés en l’àmbit de l’aplicació de la Directiva 91/689/CEE (DOCE de 31 de 
diciembre de 1991) i que per les seves característiques tòxiques, perilloses i/o pel seu grau de 
concentració requereix un tractament específic i un control dels seus efectes nocius potencials. 
Comprenen, entre d’altres de característiques similars, els residus de neumàtics, d’olis, de 
fluorescents, de pintures, de piles, d’obres menors, d’enderrocs, d’excavacions i de reparacions 
domiciliàries, etc.  
 
A efectes de gestió del servei es classifiquen en: 
 
i. Residus municipals especials (veure definició de residu municipal) 

a.1) domèstics 
a.2) assimilables, per raó del volum, als residus domèstics 

 
Tots aquests residus són objecte de lliurament a la Deixalleria Municipal.  
 

ii. Altres residus especials de gestió municipal 
Aquells que pel volum no poden ser assimilables a domèstics però poden ser objecte 
de gestió a través de la Deixalleria Municipal dins dels límits de volum de residus que 
no requereixin de gestió específica a través d’un gestor especialitzat. 
 

iii. Residus especials no municipals 
Aquells que per quantitat o qualitat no poden ser assimilables a domèstics i que 
requereixen de gestió específica a través d’un gestor especialitzat. 

 
35. Residus industrials municipals  
Residus assimilables a domèstics resultants d’un procés de fabricació, de transformació, 
d’utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora dels quals té voluntat 
de desprendre-se’n i que són considerats residus comercials i, per tant, municipals ordinaris. 
 
36. Residus industrials no municipals 
Materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de fabricació, de transformació, 
d’utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora dels quals té voluntat 
de desprendre-se’n i que no són considerats residus municipals. L’Ajuntament no és competent 
per dur a terme la gestió d’aquests residus, sens perjudici de la potestat d’inspecció, control i 
homologació que la legislació li atorga sobre la gestió dels mateixos.  
 
37. Residus Municipals 
 
Són residus municipals, a efectes de gestió i d’aquesta Ordenança, els residus següents: 
 
Els Residus ordinaris: 
Els residus ordinaris bàsics comprenen els residus domèstics o domiciliaris i els residus 
comercials (veure definicions).  
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Aquests residus municipals estan composats per les 5 fraccions bàsiques següents: 
 
Fracció resta: fracció de les escombraries que no és objecte de recollida selectiva. 
 
Fracció orgànica (FORM): part dels residus municipals que pot ésser objecte de valorització. 
Comprèn les restes de menjar i de la cuina. També s’inclouen les restes petites de jardineria i 
en poca quantitat. 
 
Fracció envasos i embolcalls lleugers: Comprèn els envasos i embolcalls de plàstic, les llaunes 
de ferro i d’alumini i els brics, així com tots els envasos que estan identificats amb el punt verd. 
 
Fracció paper-cartró: comprèn diaris, revistes, fulletons, cartrons, paper escrit, paper 
d’ordinador i tota mena d’envasos i embolcalls fets només d’aquests materials. 
 
Fracció vidre: comprèn exclusivament els envasos de vidre.  
 
La resta de residus ordinaris engloba els residus procedents de la neteja de les vies públiques, 
la fracció vegetal de les zones verdes públiques i privades per volums assimilables a 
domèstics, de les àrees recreatives i de les platges; els animals domèstics morts a la via 
pública; els residus voluminosos, els estris i els vehicles abandonats a la via pública que pel 
seu volum, naturalesa o composició poden assimilar-se als domèstics. 
 
Els residus ordinaris són objecte de recollida convencional o recollida singular en funció del 
volum diari generat de fraccions de residu. 
 
Els Residus especials domèstics i els assimilables, per raó del volum, als residus domèstics.-
Aquests residus especials són objecte de lliurament a la Deixalleria Municipal.  
 
Els Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).- Comprenen aquells residus d’aquesta 
naturalesa que, per raó del volum, són assimilables als residus domèstics i són objecte de 
lliurament a la Deixalleria Municipal. 
 
38. Residus Voluminosos 
Són residus municipals que per les seves dimensions han d’ésser objecte d’una recollida 
singular, com ara mobles, matalassos, somiers, electrodomèstics, que no contenen substàncies 
perilloses o altres assimilables, i trastos vells (en general). 
 
39. Transport 
L’operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a les plantes de reciclatge, 
tractament o disposició del rebuig. 
 
40. Transportista de residus 
Persona física o jurídica amb autorització de l’Agència de Residus per poder realitzar activitats 
de recollida i transport de residus. 
 
41. Via pública 
Espais urbans destinats a l'ús públic. A efectes d'aquesta Ordenança es consideren via pública: 
les avingudes, les places, els passeigs, els carrers, les voreres, els embornals, les platges, els 
jardins i zones verdes públiques, els escossells, les zones de terra susceptibles d'utilització 
com a zones d'esbarjo, els ponts, els túnels per als vianants, els boscos públics, i altres béns 
d'ús públic municipal destinats directament a l'ús comú general dels ciutadans. 
 
 
Ordenança fiscal núm.12 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable. 
 
Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats de la 
manera següent:  
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Article 7. QUOTA TRIBUTÀRIA 

 

S’incorpora la Resolució de 3 d’octubre de 2013 de la Comissió de Preus de Catalunya, del 
següent tenor literal:  
 

Mínim de consum facturable 6 m3/u.c./mes 

Tarifes de subministrament  

Ús general 

EUR/m3 

 

• Fins a 6 m3/u.c/mes 0,4674  

• De 6 a 9 m3/u.c./mes 0,6610  

• Excés de 9 m3/u.c/mes 0,8685  

Ús piscina(*) 0,6610  

Recàrrec per sobreelevació a la urbanització Mont Barbat 0,1899  

Preu repercussió TUA aqüífer Baixa Tordera 0,1651  

Conservació d’aforaments, comptadors i escomeses 0,6300  

 
(*) Per la piscina comunitària de la urbanització de Mont Barbat s’aplicarà el preu indicat com a 
“Ús piscina” per la totalitat dels cabals que es consumeixin, així com el recàrrec de 
sobreelevació corresponent 
 
 
Ordenança fiscal núm.14 reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament 
especial de domini públic: ocupació a la via pública de taules i cadires per part de les 
explotacions econòmiques. 
 
Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats de la 
manera següent:  
 
Article 5. Quota tributària 
 
Ocupació de la vía pública per taules i cadires d´explotacions econòmiques 
 

Per la superfície efectivament ocupada de les taules i cadires..........................0,10 € m2/dia 
 
 
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora del preu públic pels serveis relacionats amb 
l’educació de la infància a la llar d’infants municipal 
 

Article 1.- Fonament i naturalesa. 

D’acord amb el que disposa l’ article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament de Maçanet de la 
Selva estableix preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats relacionades 
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amb l’educació de la infància, a la Llar d’Infants municipal, en els horaris que expressa la 
present Ordenança.  

Article 2.- Concepte. 

Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials de 
caràcter públic que es satisfaran per les persones que sol·licitin la prestació de serveis i 
realització d’activitats definides a l’article anterior.  

Article 3.- Obligats al pagament. 

Queden obligats al pagament les persones o entitats titulars de la guarda i custodia dels 
menors assistents a la Llar d’Infants municipal. 

Article 4.- Quantia. 

1. Les quotes mensuals, segons l’horari d’assistència, seran les següents : 

 

CONCEPTE  QUOTES 

- Matrícula (per nen/a i curs)  0,00 € 

- Horari de 7.45 a 12 h 120,00 € 

- Horari de 7.45 a 15 h  132,00 € 

- Horari de 7.45 a 12 h i de 15 a 18.15 h  164,50 € 

- Horari de 7.45 a 18.15 h  172,50 € 

   

Bonificacions de la quota 

- 2n germà assistent  .,. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………………… 
 

- 3r  germà assistent ………………………………………… 
 

 

 

50% 

75% 

2. La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa General, 
podrà modificar el quadre anterior de quotes i bonificacions. 

3. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des del 
moment en què es presti el servei. 

4. Els serveis prestats i les activitats realitzades a la Llar d’Infants municipal són subjectes i 
exemptes de l’Impost sobre Valor Afegit, d’acord amb la Llei 37/1992, article 20.1.9è i 
Consulta Vinculant de la D.G.T. de 18/07/2011 

Disposició final  

La present Ordenança ha estat aprovada pel Ple municipal de Maçanet de la Selva i entrarà en 
vigor a partir del dia 1 de setembre de 2014 i es mantindrà vigents fins a la seva modificació 
o derogació expressa.” 
 
El Sr. José Martínez demana que s’expliqui el quart punt referent a la regularització 
dels rebuts de la taxa de recollida d’escombraries. 
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El Sr. Vila explica que des de l’1.10.2012, han entrat a l’Ajuntament diverses instancies 
de 7 diferents persones i una d’una S.A. demanant que l’import que paguen de la Taxa 
d’Escombreries per els locals que ocupen, passin a pagar-la com a vivenda normal i 
no com a local comercial ja que dites persones al·leguen que fan mol poques 
escombraries. Aquest tema des de primers d’any 2013 es tracta de resoldre entre el 
Departament d’Intervenció i d’Hisenda però com ha set un tema molt complexa, no 
s’ha pogut acabar de resoldre fins pràcticament a final d’aquest 2013 però no hem 
volgut deixar despenjades les 8 Instancies d’aquest tema i varem dir per Ple que els hi 
faríem la correcció amb caràcter retroactiu com a cas molt especial. A partir de 
l’1.1.2014, la normativa sobre aquest afer ja ha estat corregida i solucionada perquè no 
es tornin a produir casos com el d’ara. 
 
El Sr. José Martínez demana que es faci extensiu a tota la població i que tothom es 
pugui beneficiar. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Interventor qui explica que no es tracta d’una 
norma d’aplicació automàtica sinó de què les instàncies presentades abans s’acrediten 
la situació i es pugui aplicar. 
 
El Sr. José Martínez insisteix que s’obri un període perquè la gent ho pugui demanar. 
 
El Sr. Roca diu que sembla que algunes al.legacions potser es varen presentar 
erròniament perquè no era el moment però que ho tornaran a presentar el què allà es 
demanava amb forma de mocions, i també diu que també s’ha presentat una moció 
referent a la tarificació social la qual no s’ha inclós a l’ordre del dia. 
 
El Sr. Alcalde diu que la moció sobre la tarificació social sí que s’ha inclós a l’ordre del 
dia ja que formava part de les al.legacions i consta en el primer punt de la proposta 
que no s’aprova. 
 
La Soledad Vega, llegeix el següent text en quan a les al.legacions presentades pel 
seu grup: 
 
“ Sobre les al·legacions a les Ordenances Fiscals:  
 
TOTES les al·legacions (més d’una desena) que hem presentat raonades, han sigut denegades 
malauradament , exposant vostès, una voluntat rígida  poc dialogant  no recollint cap ni una, 
donant respostes bastant desafortunades i per tant discutibles. La intenció de propostes de 9M, 
ha sigut tractar de filar més prim en treballar formules  per tal de:   

- aconseguir l’equitat en la recaptació  d’impostos i taxes entre els diferents sectors 
econòmics i socials de la població,  

- per recollir la inclusió de les possibles situacions de d'exclusió i desventures de entre 
els conciutadans i,   

- de retirar algunes aplicacions de Ordenança Fiscals injustes.   
 
Podem posar d’exemple i “en forma de mirall”, “respecte de les seves argumentacions”: l’afegit 
de destinar PERMANENTMENT (sense cap estudi fet, ni contemplant neteges perimetrals...) el 
0,5% del IBI a BOSCOS PRIVATS; que —fent servir la mateixa expressivitat de resposta vostra 
— hem dir que aquesta proposta ADDICIONAL a les Ordenances, si que és un veritable criteri 
d’oportunitat política disfressat de fauna i flora per, —com el sí, que sí— fer-la entrar dins d’una 
legalitat.  
  
Sobre la moció:  
Sobre la moció denegada d’establir la tarifació social en els serveis públics  passa el mateix 
que amb  la moció dirigida a persones amb risc d’exclusió social respecte dels drets bàsics 
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humans en qüestions de pobresa energètica. També la van denegar. Feliçment, en aquests cas 
tan se val la seva exclusió en la pràctica de polítiques socials, ja que als pocs dies la van 
aprovar al Parlament de Catalunya i abans de gener la Generalitat s’ha compromès a promoure 
un decret.   
 
Reclamació:  
Hem de dir que la moció que varem presentar, segons les regles s’hauria d’incorporar a l’ordre 
del dia, per lo qual demanem la seva incorporació. “ 
 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord transcrita al començament d’aquest 
ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Joan Josep Martínez, el Sr. Ciurana, la 

Sra. Figueras, el Sr. Trincheria, la Sra. Fernández,  el Sr. Maqueda i el Sr. Vila 
- QUATRE vots en contra, del Sr. Roca, la Sra. Vega el Sr. Ortiz i el Sr. José 

Martínez. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
El Sr. José Martínez explica el motiu del seu vot en contra dient que considera aquests 
impostos injustos en un moment en què la gent ho passa malament; considera que a 
l’impost de vehicles s’hauria de pujar per aquells vehicles més luxosos, no veu bé que 
s’apugi la taxa d’escombraries, també considera que s’apuja l’aigua un 59% i que això 
no té justificació, considera que es podria pujar l’impost sobre activitats econòmiques 
que afecta únicament a les empreses que facturen més d’un milió d’euros i considera 
que la previsió de destinar una partida a fauna i flora s’hauria de canviar per destinar-la 
a partides socials. 
 
El Sr. Alcalde explica que el servei de recollida d’escombraries és deficitari, que en 
benestar social es gasta més que mai, i que l’impost de béns immobles s’ha baixat. 
 
 

2. Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l’ any 
2014. 

 

Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Fets 
 
1. L'alcalde presenta al Ple municipal el Projecte del Pressupost General per a l'any 

2014, amb ingressos estimats d’acord amb la previsió de liquidació del Pressupost 
municipal per a 2013. 

2. Els estats de despeses doten les consignacions necessàries per al funcionament 
de l'administració municipal, incloses les relatives a interessos i amortització del 
deute. 

3. La Comissió Informativa General reunida el 16 de desembre de 2013, ha 
dictaminat la proposta. 

4. El 10/12/2013, la Intervenció municipal ha emès informe favorable. 
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Fonaments de dret 

Principalment, els articles 168 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) i Ordre 23/11/2004 
d’aprovació de la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local. 
 
Anivellament, estabilitat i tutela: Article 165.4 del Text refós abans esmentat i article 16 del 
Reial decret 500/1990 i Llei O 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, en la versió vigent a partir del 16 de novembre de 2013 i normes concordants i 
complementàries. 

Estructura pressupostària: Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
1. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l'exercici 2014 segons documentació que 

figura a l’expedient, que ha estat lliurat als regidors municipals segons el resum següent: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classificació econòmica: Resum per CAPÍTOLS, en euros 

   

INGRESSOS 

CAPÍTOL I Impostos directes 3.778.807,60 

CAPÍTOL II Impostos Indirectes 118.000,00 

CAPÍTOL III Taxes i altres ingresos 1.313.744,07 

CAPÍTOL IV Transferències corrents 1.493.715,38 

CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 1.158,36 

CAPÍTOL VI Alienació d'Inversions Reals 30.000,00 

CAPÍTOL VII Transferències de capital 107.002,00 

CAPÍTOL VIII Actius financers (variació) 1,00 

CAPÍTOL IX Passius financers (variació) 0,00 
      

 TOTAL INGRESSOS 6.842.428,42 

  

DESPESES 

CAPÍTOL I Despeses de Personal 1.914.485,09 

CAPÍTOL II Despeses corrents en bens i serveis 3.862.257,05 

CAPÍTOL III Despeses financeres 58.000,00 

CAPÍTOL IV Transferències corrents 92.575,00 

CAPÍTOL VI Inversions Reals 163.000,00 

CAPÍTOL VII Transferències de capital 1,00 

CAPÍTOL VIII Actius financers (variació) 1,00 

CAPÍTOL IX Passius financers (variació) 752.109,28 
      

 TOTAL DESPESES 6.842.428,42 
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El Pressupost general inclou també, entre d’altres documents, les Bases 
d’Execució del Pressupost,  la Plantilla Orgànica i els quadres retributius del 
personal municipal. La Plantilla Orgànica estableix la distribució i la relació 
detallada del personal segons els cossos, escales, subescales, classes i 
categories amb indicació dels grups de titulació, de les places en què s'integren els 
funcionaris, el personal laboral i l'eventual.  

 
2. Condicionar l’execució de la despesa pressupostària a l’efectiva disponibilitat del 

finançament previst en Pressupost que s’aprova. L’execució de la despesa exigirà 
la màxima prudència i podran realitzar-se les retencions de crèdit necessàries per 
a assegurar l’efectiu anivellament pressupostari en tot moment. Caldrà també fer 
un control periòdic de la variació de caixa. 

 
3.  Autoritzar l’ampliació automàtica de consignació de qualsevol aplicació 

pressupostària sobre la base de la recaptació de recursos expressament destinats, 
o per compromisos ferms d'aportació pel seu finançament directe. La modificació 
de finançament dels programes d’inversió aprovats seran decisió de la Junta de 
Govern Local, previ informe favorable de la Intervenció. 

 

4. Aprovar la relació de subvencions nominatives segons document que figura a  
l’expedient. 

 
5. El Projecte de Pressupost es sotmetrà a exposició pública a la Secretaria municipal 

per termini de 15 dies hàbils comptats a partir de la publicació del corresponent 
edicte en el BOP. Si no es presenta cap reclamació durant el termini d'exposició 
pública, l'acord d'aprovació inicial es considerarà definitiu, sense necessitat de nou 
acord exprés. El Pressupost entrarà en vigor amb la seva publicació en el BOP, 
resumit per capítols.” 

 
 
El Sr. Vila dóna la seva explicació llegint el text següent: 
 
“ El Pressupost del proper 2014 tindrà un increment de 286.967,79 € en relació al 
d’aquest any 2013, es a dir, un 4,38% de creixement. 
 
Aquest creixement be capitalitzat principalment per els Capítols I, II i III d’ingressos. 
Entre tots 3, l’increment es de 266.925,63 €. Tot i això, aquí vull ressaltar que per 
tercer any consecutiu, l’equip de govern actual ha rebaixat de nou l’IBI urbà.   
 
Aquest creixement ens permetrà també fer els creixements esmentats a la Memòria de 
l’Alcaldia explicada ara fa pocs minuts en Educació, Cultura, Medi Ambient, Esports, 
etc. 
 
Per últim, recordar que des de la nostra entrada per regir aquest Ajuntament i fins el 
31.12.2012, em reduït l’endeutament del capital viu dels préstecs en un 21,08% (101al 
79,92) i varem dir que en el 2013 voldríem estar per sota del 75% que es el topall que 
permet la Llei per endeutament en aquest capítol. A mitjans d’aquest 2013 varem dir 
que segurament a 31.12.2013 estaríem entre el 65/70%. Tant en la Memòria de 
l’Alcaldia com amb la d’aquesta Regidoria d’Hisenda, s’ha indicat que el % estarà per 
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sota del 70%. A nivell personal d’aquest Regidor i si no vaig errat, s’hauria de tancar 
amb un 67,39%.  
(4.965.945,89((31.12.2013))x100:7.368.427,86((31.12.2012))) 
 
Això voldrà dir que si tinguéssim la necessitat de demanar un Préstec tindríem un coixí 
d’un 7,61% (75-67,39) i vull recalcar, si tinguéssim necessitat, ja que en la Memòria 
meva explicada fa una estona es diu que “d’entrada no s’ha considerat recórrer a 
endeutament bancari.” 
 
El Sr. Martínez demana que s’expliqui per a cada regidor de cada àrea el pressupost 
que els afecta. 
 
La Sra. Figueras explica que  festes i joventut pretén continuar les activitats que ja es 
duen a terme i esmenta quines són de manera resumida. Pel què fa a joventut es vol 
consolidar el Casal Jove, col.laborar amb la borsa de treball i habitatge i també amb 
benestar social. En quan a esports esmenta les diverses activitats que es porten a 
terme algunes dins de l’àmbit de DIPSALUT. Referent a comerç i turisme diu que es 
continuarà treballant amb la dinamització del comerç local i en esdeveniments concrets 
com el mercat dels sentits, etc. 
 
El Sr. Ciurana explica l’activitat de la Societat, la promoció de llibres, els mercats 
específics que es fan com el de pagès amb temàtiques concretes, i també fa 
referència a les subvencions que es fan constar nominativament en el pressupost; diu 
que es continuarà també treballant per mantenir el que ja existeix en tema de cultura. 
En matèria de comerç diu que com sempre s’intentarà reactivar el comerç actual 
mirant les mancances existents. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que en obres i serveis es mantenen partides i 
s’incrementa el tema de manteniment a poble i urbanitzacions, baixant una mica 
despeses d’enllumenat. En urbanisme es mantenen semblants les previsions i en 
inversions bàsicament es contemplen les més necessàries de manera immediata 
explicant els motius de cadascuna. En el tema informàtic diu que es mirarà el tema de 
les càmeres de videovigilància en alguns indrets, com per exemple en deixalleries per 
tal de controlar els abocaments. 
 
El Sr. Maqueda diu que les partides que l’afecten són semblants i que es tracta de 
mantenir el que ja es fa, però incrementant l’activitat en tema de neteja de parcel.les; 
diu que també s’intentarà posar més contenidors i que per això es farà un estudi amb 
l’empresa. 
 
La Sra. Fernández explica les activitats que es fan i que es continuaran com són 
l’increment de l’activitat dels serveis socials, el projecte Àgora, distribució d’aliments, 
suport a dones amb violència de gènere, el punt d’informació laboral en què 
s’engeguen com l’ IRIS, per aturats de llarga durada; acaba dient que la idea és 
continuar amb el que tenim i millorar-lo. 
 
El Sr. José Martínez pregunta si s’incrementa el personal ja que veu un auxiliar 
administratiu més i una educadora més i també hi ha més personal temporal que no es 
diu quina retribució té, però el conjunt de retribució és igual que el de l’any passat. 
També pregunta si s’obrirà la biblioteca aquest any i si la inserció laboral i benestar 
social queden igual, i esmenta els ajuts socials pagats aquest any. Demana més 
èmfasi en ajuts a gent necessitada i que es posi en marxa la tarifació social als serveis 
que es presten. 
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La Sra. Fernández explica que tots els ajuts que es demana es tramiten i que també 
que s’han demanat i obtingut subvencions 
 
El Sr. José Martínez diu que hi ha urgències importants i que s’ha d’ajudar a la gent. 
 
La Sra. Fernández diu que l’ajuntament el que fa és generar sol.licituds amb criteris 
per tal de resoldre problemes i no simplement fer beneficiència 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que la biblioteca acabarà aquest any i que s’està 
treballant amb el tema de l’equipament. 
 
El Sr. Alcalde diu que la biblioteca obrirà però que s’ha dit a la Generalitat que no amb 
el personal que exigien. 
 
La Sra. Figueras explica que pel que fa al personal temporal els socorristes es varen 
incorporar en una modificació de pressupost l’any passat i que el dinamitzador només 
hi serà si s’obté subvenció de Dipsalut. 
 
El Sr. Roca manifesta el següent: 
 
“ La pregunta primordial per la repartició i destinació del pressupost és:  
Quins són els problemes més punyents que patim els conciutadans a Maçanet?   
 
Heu fet un estudi per saber-ho?  
  
EL CONJUNT ADMINISTRATIU MUNICIPAL DE MAÇANET NO TÉ PROBLEMES 
ECONÒMICS  
 
- L’endeutament esta per sota del 70%  
- Romanent de tresoreria en positiu  
- I el fons de contingència és de 260.000 €, el doble que l’any passat .  
Aquestes dades haurien de permetre una política més dedicada a temes socials i educatius.  
La pregunta és:  
Si es preveu tanta partida per fer front a ingressos que no arribin? que fa l’ajuntament per paliar 
a les famílies que no els hi arriben els ingressos que necessiten per fer front al rebut de la llum 
o de la casa, o que no poden pagar els llibres escolars?  Per que la partida de Benestar a 
baixat en 2.000€.  
  
INCREMENTS EN DESPESES  
S’han consignat increments en despesa per: Medi Ambient, paviments i vials, cultura, educació 
i esports. Guanyant de llarg, en el rànquing percentual,  els paviments i vials.  
Parlant d’austeritat i raonant on emprar aquesta austeritat.  
La pregunta és:  
És més importar “maquear” la galeria, que les persones? El voltant de la Pista Jardí n’és un 
exemple, el 0,5% a “fauna i flora” dins de les O.F. n’és un altre”.  
  
La Sra. Vega, entrant en altres temes, manifesta el següent: 
 
“ El PAES (Pla de Acció Energia Sostenible)  
La pregunta és:  
Que s’ha fet, amb el pressupostat,  pel Pla de Acció Energia Sostenible, que ajudaria a 
endreçar el tema per fer una política d’estalvi? , No s’aplica cap mesura per l’any 2014?  
  
SUBVENCIONS ESCOLES I AMPAS  
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Un pilar com és l’educació, el futur dels nostres jovents, s’hauria de cuidar, ESCOLTAR i 
mimar.  
  
Any  AMPA  Escola  

Sant Jordi  
Institut  Projecte  

Llibres  
Total  

 
2010  

 
5.200 €  

 
8.000 €  

 
8.000 € (UEC)  

 
20.000 €  

 
42.500 €  

2011  5.200 €  9.300 €  2.000 €  20.000 €  36.500€  
 
  
2012----10.000€ ______ 3 AMPAS i 2 escoles (+ Institut) a repartir.  
2013--- 10.000€  
2014----10.000€ ______ 3 AMPAS i 2 escoles (+ Institut) a repartir entre 5 = 2.000€ cadascú.   
  
Havent fet una taula de pressupostos, veiem que:   
Anys enrere, hi havia una sola Escola i una sola AMPA, hi es disposava de més pressupost: 
42.500 € l’any 2010 i 36.000 € l’any 2011;  a partir del 2012, havent hagut un augment 
d’alumnes en les escoles, en conseqüent un augment de necessitats i a més un augment de 
les dificultats familiars degut a com està el pati de la crisis,i a més havent  passat d’1 a 3 
AMPES, d’1 escola a 2 escoles, i més el institut; resulta que, aquest govern vostre, fa una 
evident i brutal retallada en la subvenció, deixant el pressupost en un total de 10.000 € per a tot 
el conjunt a repartir per igual (a 2000 € per cadascú), mantenint-ho congelant, inclòs pel 
pressupost del 2014.   
El prec és:  
Demanen, respecte de les dades, un pressuposts més just en la quantia de la subvenció.  
La pregunta és:  
Veient les dades, com expliqueu la brutal reducció de subvenció ?  
Es per que, com aquests no voten, pot ser no responen a criteris d’oportunitat política?    
  
Manifestar una incisió:  
Proposem aplicar un altre fórmula més justa de repartició que contempli les  particularitats i 
necessitats de cada entitat en el cas de aquesta subvenció.  
La formula del repartiment de cada entitat per igual no és l’adequat ja que surt discriminada, 
per comparativa, la vella escola Sant Jordi; doncs aquesta suporta més línees d’alumnat, per lo 
qual, s’hauria d’emprar un altre fórmula més equitativa, com mesurar per quantitat de número 
d’alumnes. Tants caps tants barrets.  
  
ESCOLA D’ADULTS   
L’alumnat en l’escola de adults no ha pujat; com ha passat a la llar d’infants o a les escoles.   
La pregunta és:   
Com és que en aquests cas els pressupostos si que hi ha pujat? (criteris d’oportunitat política?)  
  
PLANTILLA ADSCRITA A L'ÀREA D’EDUCACIÓ  
Hi ha una auxiliar administrativa que s’encarrega de a la biblioteca i educació (Marisa), que fa 
feines de tècnica sense ser-ho, com portar totes les reunions i contactes amb els centres 
educatius on el regidor no es presenta. Una tècnica de l’escola d’adults (Maria LLavarí Casp), 
que no exerceix aquesta funció per la que esta contractada, ja que, fa el mateix que l’anterior 
(Caballero), més aviat de càrrec de confiança; no pas de tècnica d’escola d’adults, ja que, això 
ho coordinar una de les 3 professores (Ester Artigues) de les que hi disposa l’escola d’adults.  
El prec és:  
Demanen aclariments i més serietat amb les plantilles adscrites a l’àrea d’Educació.  
La pregunta és:   
A que responc tota aquesta disbauxa?  
  
SUBVENCIONS BIBLIOTECA DE LA DIPUTACIÓ I GENERALITAT  
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En el capitol d’ingressos tancat a novembre de 2013 que presenten en els pressupost, no hi 
figura cap dels dos conceptes rebuts (220.00 i 234.000). Sabem que s’han cobrat i així ho va 
manifesta l’alcalde. On són?   
Les pregunta es:   
Com es preveuen pagar les obres de la Biblioteca que finalitzaran aquest 2014 si no hi ha 
previst cap partida?  
 
  
BANC DE ALIMENTS  
Hi ha previs un pressupost pel banc d’aliments?  
 
ESCOMBRARIES  
Al butlletí de l’Ajuntament publicat aquests dies afirmen que aquest darrer any s’han recollit la 
meitat de tones de residus, el que ha permès un estalvi de 100.000€.  
Les pregunta és:   
Com és que havent recollit menys residuos, la partida del 2014 torna a pujar?  
On es reflecteix aquest estalvis? “ 
 
El sr. Trincheria diu que la persona que hi ha a l’àrea d’educació no és un càrrec de 
confiança i que ja estava a l’ajuntament quan va entrar aquest equip de govern. 
 
La Sra. Vega diu que es referia al tècnic de l’escola d’adults que no fa aquesta tasca 
sinó altres. 
 
El Sr. Alcalde diu que l’auxiliar d’educació ja hi és d’abans i que no precisament a 
través d’un concurs públic. Pel què fa als tècnics de l’escola d’adults que abans que el 
que ha entrat ara ja ni ha hagut uns altres amb equips de govern anteriors i que no 
recorda que per cap es fes cap concurs. 
 
La Sra. Fernández diu que el banc d’aliments no té pressupost previ ja que va en 
funció de les necessitats i de les aportacions que s’obtenen, i diu també que es 
preveuen també ajuts en matèria d’educació per si hi calen. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que no comparteix les crítiques que s’han fet i 
demanen que s’expliqui que és una auditoria energètica ja que una auditoria serveix 
per comprovar que una cosa s’ajusta a la normativa, es tracti d’una instal.lació o d’una 
altra cosa; el PAES és per comprovar emissions i preveure accions per millorar-ho i 
enumera les accions que s’han portat a terme aquest any i les que s’aniran fent. 
 
El Sr. Roca diu que el que vol dir quan parla d’auditoria energètica és comprovar el 
que es gasta i fer actuacions de millora. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez insisteix en el què és una auditoria i amb el què és el 
PAES. 
 
La Sra. Vega pregunta com s’explica la reducció envers fa tres anys en el tema de les 
subvencions a escoles i AMPES. 
 
El Sr. Trincheria diu que l’obligació de l’ajuntament a les escoles és fer el manteniment 
de les instal.lacions i que si es vol fer més es pot fer més. 
 
El Sr. Vila explica que en el primer pressupost d’aquesta legislatura es varen haver de 
reduir despeses i es varen reduir moltes coses i entre d’altres les subvencions. 
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El Sr. Roca demana que es dediquin més diners a educació. 
 
La Sra. Fernández diu que les escoles i AMPES mai presenten projectes. 
 
El Sr. José Martínez diu que potser cal donar més publicitat a les ajudes de menjador i 
a l’escola bressol. 
 
La Sra. Fernández diu que el menjador és un tema del Consell Comarcal. 
 
El Sr. Roca demana on són les partides de la biblioteca. 
 
El Sr. Vila diu que a ingressos el que consta és un resum d’ingressos i si es mira el 
detall diu que l’ajuntament ja té una compte exclusiva per a la biblioteca. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord transcrita al començament d’aquest 
ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Joan Josep Martínez, el Sr. Ciurana, la 

Sra. Figueras, el Sr. Trincheria, la Sra. Fernández,  el Sr. Maqueda i el Sr. Vila 
- QUATRE vots en contra, del Sr. Roca, la Sra. Vega el Sr. Ortiz i el Sr. José 

Martínez. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
El Sr. José Martínez diu que a la memòria d’alcaldia es parla d’increments a diferents 
àrees i un 12% a festes i diu que el que voldria és que es prioritzessin les necessitats 
bàsiques. També diu que millor que no es posés la previsió de venda de finques ja que 
no és el millor moment per això. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent l’hora 
indicada a l' encapçalament, de la qual s’estén la present acta, del que jo el Secretari 
certifico. 
 
Vist i Plau,  
L’Alcalde,                                                                    El Secretari 
 
 
 
 
 
 
Antonio Guinó Bou 
 


