
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:  661/14 
Caràcter : Ordinària 
Data:  21 de gener de 2014 
Horari: de 21:00 hores a 23:45 hores  
Lloc :  Sala de reunions de la casa consistorial 
 
Membres de la Junta que hi assisteixen:  
Antonio Guinó Bou, Alcalde 
Josep Lluís Valentí Mompart, Tinent d’Alcalde 
Joan Josep Martínez Gonzalez, Tinent d’Alcalde  
Antonio Trincheria Boix, Tinent d’Alcalde  
Natàlia Figueras Pagés, Tinent d’Alcalde 
 
Altres regidors, amb delegacions, que hi assisteixen a requeriment de la 
Presidència: 
Carme Fernandez Anello, regidora 
Fernando Maqueda Ramos, regidor 
Pere Vila Ramos, regidor 
 
Altres regidors, amb delegacions, que s’incorporen durant la sessió: 
Josep Mª Ciurana Planas, regidor 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Sol.licituds de llicències d’obres 
3. Sol.licituds de primera utilització 
4. Sol.licituds de devolució de fiances 
5. Assumptes varis 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de l’ultima sessió celebrada 
el dia 14 de gener de 2014. 
 
2. Sol.licituds de llicències d’obres 
 
Vistos els diferents expedients de sol.licitud de llicència d’obres en tràmit en aquest 
ajuntament, relacionats a continuació, es prenen respecte de cadascun d’ells les 
resolucions següents 
 
Exp. Núm.   : 1/2014   Obres Menors 
Sol-licitant                   : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U  
RE   : 4068 30/12/2013 
Obres a realitzar : instal.lació d´un pal telefònic 
Emplaçament de les 
obres: 

Urb. Maçanet R. Park C. Cadernera 12 



 
INFORME TÈCNIC   : favorable 
 
Examinada la sol·licitud i de conformitat amb el que disposen les Ordenances 
municipals i totes les altres normes d’aplicació, considera el facultatiu que no hi ha 
objeccions a oposar a la concessió de la llicència d’obres sol·licitada, per instal.lació 
d´un pal telefònic a Urb. Maçanet R. Park C. Cadernera 12:  
 
Segons la documentació presentada les obres sol·licitades corresponen a la 
instal·lació d´un poste tipus “8E”, amb caràcter definitiu, per tal de poder suportar un 
cable d´escomesa aèria. (Escrit Sortida de Telefónica nº 2348/13 Permisos - 
ASSUMPTE: MSEL TRD C/CADERNERA 12, OBRA: 6313007). 
 
La situació correcta dels treballs correspon a : C/ Cadernera, núm. 12 8 (Polígon 4 
Parc. 25 Urb. MRP). 
 
L´article 24. Sistemes de Serveis Urbans (4) de la vigent revisió del Pla General de 
Maçanet de la Selva aprovada definitivament en data 26 de setembre de 2001, en el 
seu apartat 4, diu que “les obres de nova planta i reforma de les xarxes de distribució 
de serveis urbans s´hauran de preveure soterrades en tots els àmbits urbans i 
urbanitzables ...”. 
 
La present sol·licitud es tracta de l´ampliació de la xarxa aèria existent del servei de 
Telefonia. 
 
Pel fet de tractar-se de l´ampliació de la xarxa aèria es deixa a criteri de l´Ajuntament 
el fet d´atorgar la llicència a la sol·licitud en qüestió. 
 
La Junta de Govern per unanimitat acorda: 
 
Concedir la llicència sol·licitada amb les condicions que consten en l’anterior informe 
tècnic. 
 
 
3. Sol.licituds llicències de primera utilització 
 
Núm. Expedient: 120/2013,  
Expedient d’obres: 2008/125 
Nom del sol·licitant: FORTES LLAMAS, MERCEDES  
Emplaçament: Veïnat de Soliva C. Puigmal 24 
 
*Vista la sol·licitud del Sr. FORTES LLAMAS, MERCEDES , RE. 3719 de 20/11/2013 
(Instancia sol. de la llicència de primera ocupació), en la que demana llicència de 
primera utilització de l’habitatge situat a Veïnat de Soliva C. Puigmal 24 de Maçanet 
de la Selva (Exp. 120/2013). 
 
Vist l'informe emès al respecte per l’arquitecte tècnic municipal que transcrit literalment 
diu el següent: 
 
INFORME TÈCNIC URBANÍSTIC: 
 
Es comprova que l'obra s'ajusta al projecte tècnic en base al qual es va concedir la 
llicència d'obres (Exp. 2008/125).  



 
Per tot l’exposat anteriorment s’informa favorablement la concessió de la llicència de 
primera utilització de l’edifici esmentat més avall. 
 
LIQUIDACIÓ :  
Taxa per expedició de llicències de primera utilització. Taxa per expedició de llicències 
de primera utilització.  
 
Quota a pagar: 250 euros 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda concedir la llicència de primera 
ocupació i  aprovar la liquidació de la taxa per expedició de llicències urbanístiques 
d’acord amb l’ordenança vigent. 
 
 
4. Sol.licituds devolució de fiances 
 
* Vista la sol.licitud de Esteve Rodríguez Pares, RE. 4070, en la que demana la 
devolució de la fiança imposada a l’expedient de llicència d’obres núm.  
125/2008:  
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals que diu :  
 
“En referència a la instància presentada amb RE núm. 40701 de data 30 de desembre 
de 2013 pel senyor Esteve Rodríguez Pares en nom i representació de l'empresa 
SORT-7 SL en què sol·licita el retorn de la fiança imposada per a l’obra realitzada al 
Carrer Puigmal, 24 de Maçanet de la Selva, la qual correspon a la parcel·la núm. 146 
del Polígon 1 C de la Urbanització "Maçanet Residencial Park" Veïnat Parròquia de 
Martorell de Maçanet de la Selva, el tècnic sotasignat emet el següent 
 
INFORME: 
 
La fiança està imposada respecte a l’expedient d’obres Exp. 125/2008 per tal 
respondre de possibles desperfectes que es produeixin a la via pública o instal·lacions 
i serveis municipals. 
 
Havent realitzat visita d’inspecció de les obres realitzades, i un cop revisats els treballs 
executats, es comprova que els mateixos són correctes i que a criteri del sotasignat 
s’informa favorablement el retorn de la fiança de 1.500 €.” 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda aprovar la devolució de la fiança 
esmentada.  
 
 
* Vista la sol.licitud de CHRISTODOULOS APOSTOLOU, RE. 4066, en la que 
demana la devolució de la fiança imposada a l’expedient de llicència d’obres 
núm.  30/2013 :  
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals que diu :  
 
“En referència a la instància presentada CHRISTODOULOS APOSTOLOU amb RE 
núm. 4066 de data 30 de desembre de 2013 pel senyor, en què demana la devolució 
de la fiança imposada de l’Exp. 30/2013 d'ampliació d'habitatge i col·locació de pèrgola 



al carrer Ca l'Aubanell, núm. 16 veïnat Comajuliana de Maçanet de la Selva, el tècnic 
sotasignat emet el següent 
 
INFORME: 
 
La fiança està imposada respecte a l’expedient d’obres Exp. 30/2013 d'ampliació 
d'habitatge i col·locació de pèrgola al carrer Ca l'Aubanell, núm. 16 veïnat Comajuliana 
de Maçanet de la Selva, per tal respondre de possibles desperfectes que es produeixin 
a la via pública o instal·lacions i serveis municipals. 
 
Havent realitzat visita d’inspecció de les obres realitzades, i un cop revisats els treballs 
executats, es comprova que els mateixos són correctes i que a criteri del sotasignat 
s’informa favorablement el retorn de la fiança de 1.500 €.” 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda aprovar la devolució de la fiança 
esmentada.  
 
 
5. Assumptes varis 
 
* Vista la sol.licitud presentada pel Sr. Daniel Chulilla Sánchez, amb RE. Num. 
111, en la qual sol.licita que es doni de baixa la taxa d’escombraries com a “Bars 
i cafeteries que no facin menjars” en el seu local situat a l’ Av. Catalunya, 50 pel 
motiu de què temporalment no hi ha cap activitat de cap tipus en el local 
esmentat. 
 
Vist l’informe dels vigilants municipals en el que es fa constar que el local esmentat es 
troba tancat i sense desenvolupament d’activitat.  
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Modificar en el padró de la taxa d’escombraries el concepte corresponent al 
local situat a l’ Av. Catalunya, 50,  en el sentit de modificar la quota tributària que 
actualment és la corresponent a “Bars i cafeteries que no facin menjars”, que passarà 
a ser la corresponent a “Garatges i Locals sense activitat”. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Tresoreria municipal als efectes oportuns. 
 
 
* Vista la Instància presentada per la Sra. Rosa Rutllan Viñolas, amb registre 
d’entrada núm. 2876, en la que sol.licita una bonificació de fins al 90% de la 
quota tributària de lat axa per la recollida i eliminació d’escombraries de la 
vivenda del c/ Sils, 53. 
 
FETS 
1. La senyora Rosa Rutllan Viñolas, veïna de Maçanet de la Selva, va demanar el 30 

d’Agost de 2013, amb RE 2.876, una bonificació del 90% de la quota de 
l’Escombraries 2013.  

2. L’expedient inclou la documentació aportada per l’interessada. 
3. El Regidor d’Hisenda ha emès Memòria on conclou que cal desestimar la 

bonificació sol·licitada per no donar-se els requisits previstos en l’Ordenança Fiscal 
reguladora. 



4. La Intervenció municipal ha informat en el mateix sentit que el Regidor d’Hisenda i 
atorga conformitat a la proposta de desestimació. 

 
FONAMENTS DE DRET 
La bonificació sol·licitada i els requisits necessaris pel seu atorgament figuren a l’article 
9.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 10 vigent en 2013.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Desestimar la sol·licitud de benefici fiscal presentada per la senyora Rosa Rutllan 
Viñolas el dia 30 d’Agost 2013 RE 2.876.  
 
 
* Vist l’escrit presentat per Josep M Tussell Armengol, amb registre d’entrada 
núm.3411, en el que exposa que entrega la documentació justificativa de 
despesa del VIII Cicle de Concerts de Pou de Glaç 2013. 
 
Vist que en el pressupost municipal hi ha prevista una subvenció de 1200 €, dels quals 
se n’han pagat a compte 600 €. 
 
Examinats els justificants presentats 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Aprovar el pagament al Sr. Josep Mª Tussell Armengol de la quantitat de 600 € 
corresponents a la resta de la subvenció pendent de pagament prevista en el 
Pressupost de l’exercici 2013, per les activitats culturals realitzades en el Pou de Glaç 
de Buscastell. 
 
 
* Vist l’escrit presentat per Montserrat Pimàs Turon, en representació de l’ 
Associació Rialles de Maçanet de la Selva, amb registre d’entrada núm. 4, en el 
que exposa que entrega la documentació justificativa de despesa de les 
activitats de l’any 2013. 
 
Vist que hi ha prevista una subvenció de 4.506,07 €, dels quals se n’han pagat a 
compte 3.000 €. 
 
Examinats els justificants presentats 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Aprovar el pagament a l’ Associació Rialles de Maçanet de la Selva de la quantitat de 
1.506,07 € corresponents a la resta de la subvenció pendent de pagament prevista per 
l’exercici 2013 per l’esmentada entitat. 
* La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Aprovar les relacions de factures núms. 2 i 3 que pugen un import total de 196.423,18 
€ i 2.513,69 €, respectivament. 
 



En aquest moment, essent les 21 hores i 35 minuts, s’absenta de la sessió el regidor 
Sr. Pere Vila Ramos. 
 
 
* Vist l’informe social de data 20 de gener de 2014, emès per l’educadora dels 
serveis socials, en el que proposa la concessió d’un ajut econòmic per tal de 
cobrir despeses urgents d’allotjament a la família que s’esmenta en el mateix. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar concedir un ajut econòmic de 150,00 € per la finalitat esmentada que 
es pagaran directament a l’establiment on s’allotjarà la familia amb carácter urgent. 
 
Segon.- Comunicar el present acord als serveis econòmics municipals. 
 
 
* Vist l’escrit presentat per l’ AMPA del SES de Maçanet de la Selva en el que 
presenta pressupost per l’adquisició de material i activitats durant l’any 2014 i 
sol.licita la subvenció corresponent. 
 
A proposta de la regidoria d’ensenyament, 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Aprovar el pagament a l’ AMPA del SES de Maçanet de la Selva de la quantitat de 
2000 €, en concepte de subvenció prevista en el Pressupost Municipal de l’any 2014, 
amb la condició de què presentin els justificants de despesa corresponents abans de 
finalitzar l’exercici. 
 
 
En aquest moment, essent les 21 hores i 40 minuts, s’incorpora a la sessió el regidor 
Sr. Josep Mª Ciurana Planas. 
 
* La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Aprovar la certificació núm.22 de l’ obra titulada “Rehabilitació de Can Trincheria per a 
Biblioteca” que puja un import total de 22.576,89 €. 
 
 
* Vist l’escrit presentat per Geni Ramos, actuant com a Presidenta de l’ Entitat 
Esportiva Club Twirling Maçanet, amb registre d’entrada núm. 4048, en el que 
sol.licita la subvenció prevista per l’any 2013 i adjunta còpies dels justificants de 
despesa. 
  
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Aprovar el pagament a l’entitat Esportiva Club Twirling Maçanet de la quantitat de 1500 
€ prevista per l’any 2013. 
 
 
* Vist l’ escrit de la Diputació de Girona, amb registre d’entrada núm.86, amb el 
que es tramet el conveni de col.laboració entre la Diputació de Girona, 
l’ajuntament de Maçanet de la Selva i la societat Agrícola i Forestal del Gironès, 



SL per instal.lar un dipòsit d’aigua destinat a la intervenció en cas d’incendi 
forestal i servitud de pas, per tal de que si es veu convenient es procedeixi a la 
seva aprovació i signatura. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració amb la Diputació de Girona entre la 
Diputació de Girona, l’ajuntament de Maçanet de la Selva i la societat Agrícola i 
Forestal del Gironès, SL per instal.lar un dipòsit d’aigua destinat a la intervenció en cas 
d’incendi forestal i servitud de pas. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per tal de què signi l’esmentat conveni, en nom i 
representació de l’ajuntament, i dicti totes les resolucions necessàries per l’execució 
del present acord. 
 
 
* Vist el conveni de col.laboració entre l’ Ajuntament de Maçanet de la Selva i 
Humana-Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclatge i el 
comportament sostenible. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració de col.laboració entre l’ Ajuntament de 
Maçanet de la Selva i Humana-Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del 
reciclatge i el comportament sostenible. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per tal de què signi l’esmentat conveni, en nom i 
representació de l’ajuntament, i dicti totes les resolucions necessàries per l’execució 
del present acord. 
 
 
* Vist l’ escrit de l’ Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, rebut 
en aquest ajuntament amb RE 3883/2013, en relació a la resolució de 
subvencions als ajuntaments del Programa Pt10 de suport econòmic per a la 
lluita i control integral de plagues urbanes per l’any 2013 LE2013/122, i en el que 
concediexen a l’ajuntament una subvenció de 1.427,54 € (66,68%) 
 
La Junta d eGovern, per unanimtiat, acorda: 
 
Aceptar la subvenció de 1.427,54 € atorgada per l’ Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona per a la lluita i control integral de plagues urbanes 
per l’any 2013. 
 
 
* Vist l’ escrit de l’ Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, rebut 
en aquest ajuntament amb RE 3882/2013, en relació a la resolució de 
subvencions als ajuntaments del Programa Pm07, de suport econòmic per a la 
realització d’activitats de promoció de la salut LE2013/123, i en el que 
concediexen a l’ajuntament una subvenció de 4.836,90 € (41,95%) per a dur a 
terme el “Projecte de promoció de la salud i la qualitat de vida dels maçanetencs 
i maçanetenques”. 
 
La Junta de Govern, per unanimtiat, acorda: 



 
Aceptar la subvenció de 4.836,90 € atorgada per l’ Organisme Autònom de Salut 
Pública de la Diputació de Girona per a al projecte titulat “Promoció de la salut i la 
qualitat de vida dels maçanetencs i maçanetenques” per l’any 2013. 
 
 
* Vista la sol.licitud presentada per Joaquim Reyner Romaguera, amb registre 
d’entrada núm. 145, en el que demana autorització per instal.lar una parada de 
bunyoleria artesana els dies 25 i 26 de gener, 8, 9, 15 i 16 de Febrer, 1, 2, 8, 9, 
15,16,22,23,29 i 30 de març a la plaça de l’ església. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Concedir l’autorització sol.licitada, amb la condició de què la parada s’haurà 
de situar a l’emplaçament concret que li serà assenyalat pels vigilants municipals. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació de la via pública, segons el detall 
següent: 
 

Fins a 15 m2 x 2,12 € x 16 dia = 508,80 € 
 
 
 
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 
 
L’Alcalde      El Secretari  
 
 
 
 
 
Antonio Guinó Bou   
 
 
 


