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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  366/14 
Caràcter : extraordinària 
Data :  24 de febrer de 2014 
Horari: de 21:00 a 22:11 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Josep Lluís Valentí Mompart 
Juan José Martínez González 
Natàlia Figueras Pagés 
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: 
Fernando Maqueda Ramos 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Interventor: Francisco Lucio Pérez 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació inicial del Reglament de la medalla de la vila. 
2. Aprovació de l’ ampliació del contracte del servei de recollida i transport de residus 

sòlids urbans, recollida selectiva de residus i gestió de la deixalleria municipal de 
Maçanet de la Selva pel subministrament i instal.lació de 25 contenidors soterrats. 

3. Aprovació inicial d’un expedient de modificació del pressupost municipal de l’any 
2014 

4. Aprovació de diverses operacions de tancament de l’exercici pressupostari 2013. 
5. Aprovar autoritzar la regularització de quotes de la taxa d’escombraries comercials 

de 2013. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Aprovació inicial del Reglament de la medalla de la vila. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vist que la Junta de Govern en data 11 de febrer del 2014 va acordar la formació 
d’un Reglament de creació de la medalla de la vila i criteris i procediment per la seva 
concessió. 
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Vist el text de l’avantprojecte del Reglament de creació de la medalla de la vila i criteris 
i procediment per la seva concessió. 
 
Atès el que disposen els articles 63 i següents del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

 
El Ple acorda: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte del Reglament de creació de la medalla de la 
vila i criteris i procediment per la seva concessió. 

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

 
Tercer.- Designar, de conformitat amb l’article 64 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per tal de què examini les reclamacions o al.legacions que es 
presentin durant el període d’informació pública i en proposi l’estimació o desestimació 
total o parcial, una Comissió formada pel primer tinent d’alcalde, com a President i pels 
regidors Srs. Fernando Maqueda Ramos, Natàlia Figueras Pagès, José Martínez 
Herrera i Xavier Roca Carreras. 

 
Quart.- En el supòsit de que no es presenti cap reclamació o al.legació, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.” 
 
 
El SR. José Martínez diu que la comissió encarregada de valorar el projecte d’aquest 
reglament va tenir poca vida, ja que s’havia convocat amb una durada prevista de 
només 30 minuts, tot i que després va durar 1 hora; diu que es va aprovar a proposta 
seva unes esmenes que considera positives i que hi havia altres propostes seves que 
no varen prosperar perquè els criteris eren molt dispars, una de les quals era que no 
es donés la medalla a persones que ocupessin alts càrrecs a l’administració pública i 
que estiguessin en actiu, i com alternativa es va dir que això fos “en caràcter general”. 
 
El Sr. Roca manifesta literalment el següent: 
 
“.Des de 9m estem totalment d’acord en premiar mèrits extraordinaris a persones, 
entitats o corporacions, que hagin treballat per deixar aquest poble millor del que 
estava. És aquesta gent que fa que la societat evolucioni i es camini cap a un món 
millor. 
Sense rumiar gaire se’ns acudeixen molts possibles candidats en aquest poble, la 
majoria són persones madures, amb gran experiència, que han donat tot el que 
tenien per fer que la societat sigui millor i a l’hora més justa, sempre des de la seva 
vessant. 
Des de 9m ens agradaria recompensar aquests mèrits sempre des d’aquest 
concepte, i el que realment ens preocupa és que amb aquest reglament (no gaire 
clar) que avui s’ha d’aprovar, s’utilitzin aquestes medalles per altres finalitats. 
Esperem que no sigui així i cada mella atorgada surti del vell mig del cor de cada 
regidor d’aquesta corporació” 
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El sr. Alcalde explica que mai a Catalunya hi ha hagut un període de pau tan llarg i 
creu que molta gent seria mereixedora d’una distinció, d’altra banda no està d’acord 
amb l’esmenta que es deia d’impedir que es dongui aquesta distinció a càrrecs en 
actiu tot i que ell no agafarà mai la medalla si està en actiu. 
 
El Sr. José Martínez posa com exemple de què no es doni la medalla a càrrecs públics 
mentre hi siguin el que es preveu en altres reglaments com per exemple el de 
Palafrugell o el de Martorell. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord transcrita al començament d’aquest 
punt de l’ordre del dia amb el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor del Sr. Alcalde, el Sr. Ciurana, el Sr. Valentí, el Sr. Vila, el Sr. 

Joan Josep Martínez, la Sra. Figueras, la Sra. Fernández i el Sr. Trincheria. 
- QUATRE abstencions, del Sr. Roca, la Sra. Vega, el Sr. José Martínez i el Sr. 

Ortíz. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 

2. Aprovació de l’ ampliació del contracte del servei de recollida i transport 
de residus sòlids urbans, recollida selectiva de residus i gestió de la 
deixalleria municipal de Maçanet de la Selva pel subministrament i 
instal.lació de 25 contenidors soterrats. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“ Vista la memòria del regidor delegat de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Maçanet de la Selva , on raona la necessitat del subministrament i instal·lació de 25 
unitats de contenidors soterrats de 3.000 litres cadascun .   
 
Vist l’informe del tècnic de contractació , mitjançant el qual s’informa favorablement 
que el subministrament i instal·lació de 25 unitats de contenidors soterrats de 3.000 
litres cadascun es dugui a terme mitjançant una ampliació del contracte de serveis de 
recollida i transport de residus sòlids urbans , recollida selectiva de residus i gestió de 
la deixalleria municipal de Maçanet de la Selva .  
 
Vista la proposta presentada per l’actual concessionària del servei  
 
Vist l’informe de l’interventor sobre l’existència de crèdit  
 
Vist l’informe de la secretaria  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa la 
Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011 de 14 de novembre mitjançant el qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic  
 
El Ple de la Corporació  
 
ACORDA :  
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PRIMER. APROVAR l’ampliació del contracte del  SERVEI DE RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS , RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE MAÇANET DE LA 
SELVA  ; pel subministrament i instal·lació de 25 contenidors soterrats de 3.000 litres 
cadascun, a l’actual concessionària   HERMANOS  ALUM S.L.   , per l’import net de 
 174.375,00 Euros    
 
SEGON.- APROVAR  els restabliment de l’equilibri econòmic financer segons el 
quadre següent : 
 

Import net sub-
inst 25
contenidors 

Interes anys 
amortizació

Quota 
mensual

valor residual prorroga quota 
mensual 

valor 
residual

174.375,00 € 3,25% 8 anys 2.005,58 € 39.542,85 € 2 anys 2.005,58 € "CERO" €
 

Import net 1.703,98 €
4% D:G 68,16 €
3% B.I 51,12 €
Subtotal 1.823,26 €
IVA 10% 182,33 €
TOTAL QUOTA 2.005,58 €

Desglossament de la quota mensual

 

 

TERCER - REQUERIR   a la mercantil  HERMANOS  ALUM S.L.  , perquè, dins el 
termini de deu (10) dies hàbils següents a la notificació d’aquest acord presenti el 
document acreditatiu acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva per un import 
de  8.718,75  Euros , corresponents al 5% de l'import net .  

QUART.- Notificar el present acord d’ampliació de contracte i de requeriment per la 
signatura de l’ampliació del contracte a la mercantil   HERMANOS  ALUM S.L.   
 
Totes les notificacions del procediment, es poden fer via fax o mitjançant correu 
certificat, a decisió de l’Administració. La notificació via fax es considera mitjà 
suficient als efectes de l’article 59.1 de la Llei 30/1992. 
 
Les notificacions també poden efectuar-se per correu electrònic a l’adreça que hagin 
designat en presentar llurs proposicions, en els termes de la Llei 11/2007, si bé el 
termini per considerar rebutjada la notificació, amb els efectes previstos a l’art. 59.4 de 
la Llei 30/1992, és de 5 dies.” 
 
 
El sr. Alcalde explica la necessitat de reforçar el servei en determinats punts. 
 
El Sr. Martínez explica en quins punts. 
 
El Sr. Alcalde diu que el regidor de Medi ambient ho va explicar a la Comissió 
informativa, i creu que aquests punts són a Residencial Parc en diversos punts, el 
Molí, etc... 
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El SR. José Martínez diu que només ha vist una oferta per part d’Equinord i troba a 
faltar d’altres ofertes per veure si hi ha millors possibilitats. 
 
El Sr. Alcalde explica que se n’han demanat d’altres que no s’han enviat. 
 
El Sr. Roca manifesta literalment el següent: 
 
“ Des de 9m ens costa molt d’entendre aquesta ampliació de contracte, fa més de dos anys que 
hem  canviat  d’empresa  de  recollida  d’escombraries,  aquesta  nova  empresa  ens  costa molts 
més  diners  que  l’antiga  empresa,  uns  40.000  euros més  l’any,  i  a més  es  recullen menys 
deixalles per causa de la crisis, és un servei que va a la baixa, la recollida ha baixat un 40 %, fa 
falta invertir uns 240.000 euros en aquest servei? 
Recordem que és un servei deficitari  i en els últims pressupostos  ja hem pujat un 4%  la quota 
als ciutadans, ara amb aquesta ampliació de contracte, el cost del servei es veurà afectat amb 
una puja del 3%, tindrem una altra puja? 
Com corregireu el dèficit? 
Heu  tingut en compte que amb aquesta  inversió per al poble,  la pròpia empresa de recollida 
serà la primera beneficiària en estalvi de recollides, ens descomptarà alguna prima per aquesta 
estalvi? 
Nosaltres creiem que  la millor opció és renegociar tot el contracte a  la baixa proporcionant el 
preu amb la recollida d’escombraries, d’aquesta manera es podria baixar les quotes com ja han 
fet altres ajuntaments.” 
 
El Sr. Alcalde recorda que amb l’empresa anterior el preu de l’abocador anava separat 
del preu del servei i que el cost total era molt més elevat que actualment. 
 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor del Sr. Alcalde, el Sr. Ciurana, el Sr. Valentí, el Sr. Vila, el Sr. 

Joan Josep Martínez, la Sra. Figueras, la Sra. Fernández i el Sr. Trincheria. 
- QUATRE abstencions, del Sr. Roca, la Sra. Vega, el Sr. José Martínez i el Sr. 

Ortíz. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 

3. Aprovació inicial d’un expedient de modificació del pressupost municipal 
de l’any 2014 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 

 

Fets 
 

1. L’Ajuntament necessita disposar de 25 nous contenidors soterrats de 3.000 litres 
cadascun per a recollida d’escombraries. És possible ampliar el vigent contracte de 
serveis de recollida incorporant la corresponent despesa finançada a 8 anys. 
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2. L’àrea de joventut creu oportú i convenient als interessos municipal atorgar una 
subvenció nominativa a l’ associació Joves amb Ganes (JAG) de 500 euros amb 
baixa de crèdit d’aquest mateix import a l’aplicació pressupostària  48000.14.431-
Subvencions: Comerç i Turisme. 

3. L’àrea d’Educació creu oportú i convenient atorgar una subvenció nominativa de 
2.000 euros al SES de Maçanet de la Selva. 

4. L’Alcaldia creu oportú i convenient modificar l’annex de retribucions aprovat 
simultàniament al Pressupost municipal de 2014, incrementant la jornada setmanal 
d’un professor de l’Escola d’Adults de forma que passi de 12  a 20 hores.  Aquest 
increment pot ser finançant amb les consignacions actuals del pressupost 2014l  

5. Les bases d’execució del Pressupost del 2014 incorporen un annex a les bases 
d’execució referent a la regulació de les subvencions. Es considera convenient per 
major claredat millorar el text de l’article 9 de l’esmentat annex pel què fa a la 
justificació de les subvencions. 

6. Es veu convenient també un canvi en el text descriptiu de les aplicacions 
pressupostàries del Capítol IV del pressupost de 2014. 

7. El regidor d’Hisenda manifesta que el pressupost 2014 es desenvolupa 
lleugerament millor que les previsions inicials i que l’Ajuntament disposa de 
finançament per a atendre les despeses abans referides. 

8. El 19 de febrer de 2014 la Comissió Informativa ha estat convocada per a dictamen 
de la present proposta. 

9. L’interventor ha informat que el conjunt de les propostes de despesa presentades, 
pel seu import moderat,  pot ser autoritzat pel Ple municipal si es té en compte que 
el Pressupost 2014 es desenvolupa correctament i que els cobraments ja registrats 
en 2013, corresponents a obres  ja finalitzades i pagades en exercici tancats, 
milloren el Romanent de Tresoreria destinat a despeses generals.  Per tant, informa 
favorablement la present proposta..  

 
Fonaments de dret 
 

1. Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la Refosa de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei reguladora 
de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

3. Base 2a.4 d’execució del Pressupost 

 

ACORD: 
 
1. Aprovar inicialment expedient núm. 1 de modificació del Pressupost 2014, segons 

detall que figura a l’annex del present acord. 
2.  Modificar la plantilla i els annexos de personal del Pressupost 2014, en el sentit 

d’autoritzar, per ser ineludible,  l’ampliació de 12 a 20 hores setmanals la jornada 
actual d’una professora de l’Escola d’Adults. 

3. Modificar el text del primer paràgraf de l’article 9 de l’annex a les bases d’execució 
del pressupost, referent a la regulació de subvencions, en el sentit següent: 

 
ON DIU  
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48000 01 912 Subvencions a grups polítics municipals 1.595,00
48000 01 920 Fons de Cooperació 750,00
48000 03 162 Subvenció realització de compostatge 2.000,00
48000 03 172 Subvenció ADF 1.250,00
48000 05 334 Subvencions: Cultura, festes, comerç i turisme 16.300,00
48000 07 323 Subvencions ensenyament: CEIP, AMPA i Instituts 10.000,00
48000 08 341 Subvencions nominatives Esports 37.700,00
48000 10 931 Atorgament beneficis f iscals previstos en les Ordenances 1.500,00
48001 12 231 Beques menjador i Ajuts Escoles Bressol 5.000,00
48000 12 231 Subvencions benestar social 15.980,00
48000 14 431 Subvencions: Comerç i turisme 500,00

TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS … 92.575,00

48000 01 912 Transferències corrents : Subvencions a grups polítics municipals 1.595,00
48000 01 920 Transferències corrents : Fons de Cooperació 750,00
48000 03 162 Transferències corrents : Subvenció realització de compostatge 2.000,00
48000 03 172 Transferències corrents : Subvenció ADF 1.250,00
48000 05 334 Transferències corrents : Subv foment cultura-festes 16.300,00
48000 07 323 Transferències corrents : Subv ensenyament: CEIP, AMPA i Instituts 10.000,00
48000 08 341 Transferències corrents : Subvencions nominatives Esports 37.700,00
48000 10 931 Atorgament beneficis f iscals previstos en les Ordenances 1.500,00
48001 12 231 Beques menjador i Ajuts socials Escoles Bressol 5.000,00
48000 12 231 Transferències corrents : Subvencions benestar social 15.980,00
48000 14 431 Transferències corrents : Subvencions comerç-turisme 500,00

TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS … 92.575,00

« En general les activitats hauran de ser realitzades i justificades abans del dia 31 de 
desembre de l'any de la seva concessió. La justificació es presentarà, com a màxim, 
2 mesos desprès d'haver finalitzat l'activitat subvencionada.» 
 
HA DE DIR 
 
« En general les activitats hauran de ser realitzades abans del dia 31 de desembre 
de l'any de la seva concessió. La justificació es presentarà, com a màxim, 2 mesos 
desprès d'haver finalitzat l'activitat subvencionada.» 

 
4. Aprovar el canvi del text descriptiu de les aplicacions pressupostàries del Capítol 

IV del Pressupost del 2014, en el sentit següent: 
 

Text actual 
Text proposat 

 

 

5. Exposar l’expedient al públic durant 15 dies hàbils, mitjançant la inserció d’Edicte 
en el BOP Girona i en el tauler municipal d’anuncis i en el web de l’ajuntament. 
Durant el termini d’exposició els interessats podran presentar reclamacions. Si no 
se’n presenta cap, el present acord es considerarà definitiu. 
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ANNEX 

CODI DESCRIPCIÓ  CONSIGNACIÓ 

APROVADA

CONSIGNACIÓ 

NECESSÀRIA

INCREMENT DE 

CONSIGNACIÓ

 03 163 22799 Servei de neteja de carrers, recollida i tractament d'escombraries 880.000,00 892.033,48 12.033,48

Subvenció Nominativa JAG 0 500 500

 07 323 48000 Subvencions Ensenyament: CEIP, AMPA i INSTITUTS 10.000,00 10.000,00 0

INSTITUT …..                                                             2.000,00

CODI DESCRIPCIÓ 

DRETS 

RECONEGUTS 

NETS 2013

PRESSUPOST 

2014

INCREMENT 

MÍNIM 

CONFIRMAT

42000 Participació en els Tributs de l'Estat 1.198.009,08 1.199.933,70 12.033,48

CODI DESCRIPCIÓ  CONSIGNACIÓ 

APROVADA

CONSIGNACIÓ 

NECESSÀRIA

BAIXA DE 

CONSIGNACIÓ

14 431 48000 Subvencions: Comerç i Turisme 500 0 500

DETALL DE LA MODIFICACIÓ 1/2014 DEL PRESSUPOST, en euros

FINANÇAMENT

INCREMENTS DE CONSIGNACIÓ

INCORPORAR A LA RELACIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES D'EDUCACIÓ, DINS LA CONSIGNACIÓ ACTUAL, LA SEGÜENT :

 
 
El Sr. José Martínez diu que es preveu una subvenció de 2000 € al SES i que la 
consignació definitiva consitnua essent la mateixa. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Interventor qui explica que s’aprova la subvenció 
al SES dintre de la consignació existent sense increment del global. 
 
A continuació es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit més amunt en 
aquest punt de l’ordre del dia, essent aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 

4. Aprovació de diverses operacions de tancament de l’exercici 
pressupostari 2013. 

 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“ Fets  
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La comptabilitat de 2013 ha de registrar tots els fets propis de l’administració financera 
municipal i qualsevol dret o obligació, del propi exercici o d’exercicis anteriors, que 
afecti la presentació adequada de la informació comptable, de forma que aquesta 
reflecteixi la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 
l'activitat de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva.  
 
Finalitzat l’exercici caldria registrar determinats assentaments comptables que ha 
d’autoritzar el Ple, abans de la liquidació del pressupost  i de la formació del Compte 
General de 2013, que ha de ser examinat per la Comissió Especial de Comptes,  
exposat al públic i sotmès a aprovació plenària.  
 
Fonaments de dret 
 
- Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció de 

comptabilitat local. 
- Articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril i article 177 i següents del 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i preceptes concordants i complementaris.  

- Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i el seu 
reglament. 

 
Es proposa al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
  
Primer.- Autoritzar la imputació al Pressupost 2013 de diverses despeses, que es 
relacionen en document annex, que no s’han registrat mai en comptabilitat i que, per 
prudència comptable, cal  considerar com a obligacions potencials. 
 
Segon.- Autoritzar la Junta de Govern Local per a l’execució del punt anterior, és a dir, 
reconèixer les obligacions resultants. Els acords de la Junta de Govern Local 
permetran, en tot cas,  que el balanç de situació i el romanent de tresoreria de 
31/12/2013 presentin una imatge més fidel que facilitarà treballar l’objectiu general de 
sostenibilitat i liquiditat financera. 
      
 

DOCUMENT ANNEX ESMENTAT (imports en euros) 

  
despesa increment 

proposat finançament 

1. Atorgament de beneficis fiscal previstos en Ordenances 2013     

  aplicació pressupostària :  10 931 48000 593,16   

2.  ESCOLA ESPLAI GIRONA, activitats 2006-2007     

  Curs de Formació de Monitor d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil    

  aplicació pressupostària :  06 337 22699    3.715,00   

3.  Amortització de préstecs     

  aplicació pressupostària :  10 11 91300 31.981,78   

4. Enllumenats Costa Brava     

  aplicació pressupostària :  10 165 91300 2.297,64   

5. Servei de transport públic urbà    

  aplicació pressupostària : 01 441 22799 4.166,58  
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aplicació pressupostària : 14 431 22699 Div. Comerç i Turismo 
aplicació pressupostària : 02 491 22799 Serveis Comunic. Local 

3.598,37 
1.279,49 

 
  

6. Drets d'autor espectacles - aplicació press  13 338 22610 4.950,42   

7. Subm gas dispensari - aplicació press 11 312 22102 1.660,42   

8. Subm gas locals i espais esportius - aplicació press 08 342 22102 1.445,09   

9. Lloguer grups electrògens - aplicació press 13 338 20300 1.330,39   

  Major recaptació IIVTNU - concepte 11600  19.096,97

  Major recaptació ICIO - concepte 29000    5.314,54

  Major recaptació recàrrec de constrenyiment - concepte 39211    32.606,83

   57.018,34 57.018,34
        

10. Ajut Al SES Maçanet per adquisició d'ordinadors 4.587,11   

  aplicació pressupostària (crèdit extraordinari) 12 231 780    

      

  

aplicació pressupostària : 12 231 48001 
Subvenció Benestar Social : 12 231 48000 
 

           
4.587,11 

2.568,00
2.019,11

4.587,11
        

11. Subvenc nominatives esports (rebut ajut destinat Pol Toledo) 805,00   

  aplicació pressupostària : 08 341 48000      

  Subvenció finalista rebuda de la Diputació de Girona   805,00

12. Repar/manten mobiliari estris : locals i espais esportius  6.783,28   

  aplicació pressupostària :  08 342 21500    

13. Repar/manten locals i espais esportius  7.984,51   

  aplicació pressupostària :  08 342 21200    

14. Diversos Joventut - aplicació press 06 337 22699 2.429,16   

      

  Major recaptació taxa companyies  gas/electricitat - 33200 i 33201  
 

8.141,69

  Retorn assegurança vidres Pavelló – 39900    2.155,01

  Major recaptació multes - 39120   6.900,25

    17.196,95 17.196,95
    

15. Diversos Festes Populars – 13.338.22609 12.839,13   

  Major recaptació :     

   - taxa firaires Festa Major  5.946,63

   - llotges Festa Major  3.200,00

   - Cadires i panera Festa Major  980,00

   - entrades Selvatana  710,00

   - entrades PIN 2012-2013   2.002,50

  SUMA … 12.839,13 12.839,13

 TOTAL OPERACIONS DE TANCAMENT … 92.446,53 92.446,53
 
El Sr. José Martínez diu que en realitat es tracta d’una modificació de crèdits del 
pressupost 2013, però que ja no es pot fer perquè és tancat, i això vol dir que hi ha un 
increment de despesa. 
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El Sr. Vila explica que no és veritat del tot perquè els 3.715 € correspon a una factura 
del 2007 per un treball per l’escola Esplai Girona, els 31.981,78 € corresponen a una 
amortització de préstec, que els 2.297,64 d’ enllumenats és increment d’ IVA, que els 
4.587,11 € de l’ajut del SES és per ordinadors i hi ha subvenció, que els 805 € és  una 
subvenció nominativa de’n Pol Toledo de la Diputació i per últim els 12.839,13 € de 
diverses festes populars estan més que justificats pels ingressos de recaptació de la 
Festa Major i PIN Nadal. 
 
La Sra. Figueras diu pel que respecte a festes es tracta també d’un ingrés extraordinari 
que ha obtingut via subvenció amb el qual no s’hi contava prèviament i que compensa 
l’increment. 
 
El Sr. José Martínez diu que el pressupost són despeses i són ingressos i que les 
despeses són excessives i que no ha vist l’informe de l’interventor. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al sr. Interventor qui manifesta que la proposta d’acord 
l’ha preparada ell i que l’ha informada. 
 
El Sr. José Martínez demana que constin en els expedients. 
 
El Sr. interventor, a instància del Sr. Alcalde, explica que la despesa del 2013 a estat 
per sota dels límits fixats pel Ple. 
 
El Sr. Roca pregunta al Sr. Interventor quin import té el romanent. 
 
El Sr. interventor explica que cal aprovar la liquidació i llavors es veurà el romanent. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord descrita al començament d’aquest 
punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor del Sr. Alcalde, el Sr. Ciurana, el Sr. Valentí, el Sr. Vila, el Sr. 

Joan Josep Martínez, la Sra. Figueras, la Sra. Fernández i el Sr. Trincheria. 
- QUATRE abstencions, del Sr. Roca, la Sra. Vega, el Sr. José Martínez i el Sr. 

Ortíz. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 

5. Aprovar autoritzar la regularització de quotes de la taxa d’escombraries 
comercials de 2013. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Fets  
 
El Ple municipal, amb motiu de l’aprovació definitiva de la modificació de les 
Ordenances Fiscals per a 2014 va adoptar, entre d’altres, el següent 
 
ACORD: 
 
... 
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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. 
 
 
Per tal d’executar correctament aquest mandat plenari, es proposa l’adopció del 
següent  
 
ACORD 
 
Amb caràcter excepcional per a l’exercici de 2013 i com a mesura favorable al 
contribuent i, per tant, no restrictiva de drets,  s’autoritza el següent: 
 
Les activitats econòmiques radicades en el municipi, amb menys de 5 treballadors 
empleats que acreditin que disposen d’un gestor autoritzat per a la majoria dels seus 
residus, de forma que solament la part menor dels produïts van ser recollits pel servei 
municipal, podran tributar una quota de 75 € trimestrals, per la fracció municipal 
recollida, prèvia tramitació d’expedient i acreditació tècnica. 
 
Les activitats econòmiques radicades en el municipi, amb 5 o més treballadors 
empleats, que compleixin la resta de condicions expressades en el paràgraf anterior, 
podran tributar una quota de 150 € trimestrals, per la fracció municipal recollida, 
prèvia tramitació d’expedient i acreditació tècnica”. 
 
El Sr. José Martínez demana que s’expliqui el tema. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. interventor qui explica que l’ordenança fiscal de 
recollida d’escombraries del 2013 preveu que quan una entitat acredita que tots els 
seus residus els gestiona privadament s’aplica la quota corresponent a una vivenda, 
però com a mesura més favorable es va acordar en motiu de l’aprovació de les 
ordenances fiscals del 2014 una regularització. 
 
El Sr. José Martínez diu que se n’haurien d’assabentar tots els afectats i s’hauria 
d’haver estés a tothom. 
 
El SR. Alcalde diu que s’aplica a tothom que va demanar gestionar els residus en el 
2013. 
 
A continuació es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor del Sr. Alcalde, el Sr. Ciurana, el Sr. Valentí, el Sr. Vila, el Sr. 

Joan Josep Martínez, la Sra. Figueras, la Sra. Fernández i el Sr. Trincheria. 
- QUATRE abstencions, del Sr. Roca, la Sra. Vega, el Sr. José Martínez i el Sr. 

Ortíz. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
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Abans de tancar la sessió el Sr. Alcalde convoca a tots els regidors membres de la 
Comissió informativa a una sessió extraordinària pel proper dijous dia 27 a les 13’30 
hores, per tal de tractar un únic punt que és el següent: 
 
- Aprovació de les formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra 

la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administració Local. 

 

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 
 
 


