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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  395/15 
Caràcter : extraordinària 
Data :  2 de novembre de 2015 
Horari: de 21:00 a 21:30 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
  
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Josep Maria Ciurana Planas 
Raquel Reyner Barraca 
Natalia Figueras Pagés 
Carles Vallribera Martí 
José Maria Martínez Regaño 
Juan José Martínez González 
Fernando Maqueda Ramos 
Xavier Xarbau i Adrobau 
Montserrat Vergés Vall-llovera 
Narcís Vilella i Munjé 
Marta de Egea i Hinojosa 
Adrià Ortiz Jurado 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
Interventor: Francisco Lucio Pérez 

 
Ordre del dia: 
1. Aprovació provisional de la de modificació de l’ordenança fiscal núm.1 reguladora 

de l’impost sobre bens immobles. 
2. Aprovació inicial d’un expedient de modificació del pressupost vigent per 

inversions. 
3. Aprovació definitiva del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de 

població, les edificacions i les instal.lacions afectades per la llei 5/2003, de 22 
d’abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els 
nuclis de població les edificacions i les instal.lacions situats en terrenys forestals. 

 

 
Desenvolupament de la sessió. 
 
1. Aprovació provisional de la de modificació de l’ordenança fiscal núm.1 

reguladora de l’impost sobre bens immobles. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Per tal que la modificació de determinades Ordenances Fiscals, entri en vigor a partit 
de l’1 de gener del 2016, és necessari que el Ple, adopti l’acord per la seva modificació 
i que es publiquin les modificacions definitivament aprovades, abans del dia 31 de 
desembre d’enguany, en el Butlletí Oficial de la Província. 
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És per això que es proposa a l’ajuntament en Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2016, la modificació de l’ 
Ordenança Fiscal núm.1 reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
 
SEGON.- Publicar el present acord, en el tauler d’edictes de l’ajuntament, en el web de 
l’ajuntament, i en el Butlletí Oficial de la Província i donar un termini de 30 dies a partir 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, per tal que els interessats puguin 
consultar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.” 
 
TERCER.- Afectar per a l’exercici 2016, en execució de l’acord plenari de 28/10/2013, 
un 0,5% de la recaptació líquida anual de l’impost sobre Bens Immobles, per al foment 
i la protecció de la fauna, de la flora i del paisatge natural del municipi, com a activitat 
essencial per a la protecció del medi natural. L’import esmentat dotarà la corresponent 
consignació en el Pressupost municipal de despeses  de 2016 i si, finalitzada la seva 
execució, quedés un romanent no gastat, aquest s’incorporarà al Pressupost Municipal 
de l’exercici següent amb caràcter de despesa prioritària. 
 

ANNEX 
ORDENANCES FISCALS MAÇANET DE LA SELVA 2016 

PROPOSTA MODIFICACIONS 
 

Ordenança Fiscal 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles. 

Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats de la 
manera següent:  

Article 6. Determinació de la quota líquida 

... 
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(solament habitatges) 0,648375 % 

Immobles urbans VC alt, habitatges i resta (solars, pàrquings, 
comerços, indústries...) 

0,692664 % 

Immobles caract.espec. 1,3000 % 

Immobles rústics 0,6500 %” 

 

 
El Sr. Joan Josep martínez explica que encara que la intenció inicial era no tocar les 
ordenances fiscals, s’ha volgut seguir en la mateixa línia d’anys anteriors baixant l’ IBI 
encara que en molt poca quantia, un 0’25 %. 
 
El Sr. Xarbau pregunta quan suposa la baixa i també quan suposa aquesta afectació 
que es proposa per dedicar a la flora i fauna. També pregunta encarar aquesta baixa 
de cara a l’any vinent. Els hagués agradat votar els dos punts que contè l’acord 
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separadament. Finalment pregunta també si es pot pagar l’ IBI en dos rebuts si així es 
vol ja que en el calendari oficial no apareix aquesta possibilitat. 
 
El Sr. Alcalde diu que a la passada legislatura es va aprovar aquesta possibilitat i que 
es pot demanar al Consell Comarcal. 
 
El Sr. Xarbau pregunta sobre la destinació d’aquest 0’5 % afectat a flora i fauna. 
 
El Sr. Ciurana explica que hi ha un projecte que es va aprovar i que aquest any s’han 
fet algunes actuacions i que es vol continuar. 
 
El Sr. Interventor explica que el 0’5 % són uns 15.000 €. 
 
El Sr. Xarbau pregunta si hi ha alguna altra afectació per alguna altra finalitat. 
 
El Sr. Joan Josep Martinez diu que no. 
 
El Sr. Ortiz diu que és curiós que es destini aquest 0’5 % a aquesta finalitat i no a les 
persones. També considera que la baixada de l’ IBI li suposa a la gent una quantitat 
ridícula. 
 
El Sr. Xarbau pregunta com es pensa compensar la baixa de l’ IBI amb altres 
ingressos o si es baixarà la despesa. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que s’estudia modificar algunes taxes i també es vol 
millorar l’eficiència de la gestió. 
 
Finalment, es sotmet a votació la proposta d’acord transcrita al començament d’aquest 
punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 

- DOTZE vots a favor del Sr. Alcalde, el Sr. Joan Josep Martínez, la Sra. 
Figueras, el Sr. Ciurana, la Sra. Reyner, el Sr. Maqueda, el Sr. José Mª 
Martínez, el Sr. Vallribera, la Sra. Vergés, el Sr. Vilella, la Sra de Egea i el 
Sr. Xarbau. 

- UNA abstenció, del Sr. Ortiz. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
2. Aprovació inicial d’un expedient de modificació del pressupost vigent per 

inversions. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ FETS 
 
1. L’execució i liquidació del Pressupost de 2014 va generar recursos que van posar  

de manifest una capacitat d’autofinançament d’inversions incorporada en forma de 
romanents al Pressupost de 2015. 
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2. El Ple municipal de 13 d’abril de 2015 va adoptar acord pel qual quedava 
assabentat de l’estat definitiu dels Romanents de  2014 incorporables a 2015 i va  
confirmar l’increment de consignacions resultant com a Modificació Pressupostària 
núm 1 de 2015. 

3. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques està requerint, per primera 
vegada, el lliurament de la informació comptable estructurada de forma que pugui 
ser calcular el cost efectiu dels serveis de tots els ens locals.  Amb aquesta finalitat 
va ser dictada l’Ordre Ministerial HAP/419/2014 de 14 de març. Per tant, 
l’Ajuntament ha de disposar permanentment d’una classificació per programes de 
despesa adaptada a la realitat de l’activitat municipal. 

4. En aquest període final de l’execució del pressupost 2015 es fa necessari reajustar, 
sense incrementar el seu import conjunt,  determinades aplicacions pressupostàries 
d’inversions per a poder seguir registrant fidelment l’activitat municipal. 

5. L’interventor municipal ha advertit que l’execució dels ingressos 2015 no admet 
increments de despesa  i que les modificacions de pressupost han de consistir, 
únicament, en modificar les finalitats i distribució interna de les consignacions ja 
aprovades. Igualment ha informat favorablement la present proposta recordant que 
els recursos han de ser assignats amb eficiència i que la despesa ha de ser la 
mínima imprescindible per a atendre les necessitats dels serveis municipals. 

 
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, amb les modificacions introduïdes per normes 
posteriors (llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, les 2 lleis orgàniques que la 
complementen i llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat). 

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

3. Ordres Ministerials EHA/3565/2008, de 3 de desembre, HAP/419/2014 de 14 de 
març, HAP/2075/2014, de 6 de novembre i HAP/2082/2014 de 7 de novembre 

En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció del següent  

ACORD: 

1. Autoritzar, sense incrementar les consignacions provinents de 2014 i confirmades 
pel Ple municipal en acord de 13/04/2015,  les operacions comptables necessàries 
per a registrar fidelment les operacions del capítol VI Inversions reals del 
Pressupost d’enguany, d’acord amb el quadre annex que inclou canvis de 
codificació, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 

2. 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. Durant el termini d’exposició 
els interessats podran presentar reclamacions. Si no se’n presenta cap, el present 
acord es considerarà definitiu. “ 

 
 
“QUADRE ANNEX” 
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El Sr. Joan Josep Martínez diu que aquesta modificació és bàsicament de caire tècnic 
 
El Sr. Xarbau declara aclariment sobre diverses partides, com són la llar d’infants i els 
col.legis, el cementiri, esports i inversió nova i manteniment. 
 
La Sra. Figueras, respecte a la llar d’infants i als col.legis, diu que es tracta bàsicament 
de temes d’estructura i actuacions que s’han fet per resoldre problemes ja existents. 
 
El Sr. Maqueda explica les obres que s’han fet al cementiri nou per tal de millorar 
l’accés després de les obres del nou vial, que s’ha posat llum, s’han arranjat pendents, 
s’ha pavimentat, etc. I que tothom que vulgui pot anar-ho a veure. 
 
La Sra. Figueras, respecte al tema d’esports, diu que s’han fet actuacions com són en 
la qüestió de la legionel.losi del pavelló que hi havia una subvenció, s’han millorat les 
dutxes, s’han posat calefactors i terratzo i també s’han instal.lat llums de leds pels 
focus. 
 
El Sr. Xarbau pregunta també sobre 20.000 € que consten per inversió en 
clavegueram. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez inclou també el tema d’aigües pluvials. 
 
El Sr. Xarbau diu que no votaran en contra ni tampoc a favor ja que haurien d’haver 
mogut les peces de manera diferent. 
 
A continuació, es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, amb el 
resultat següent: 
 

- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, la Sra. Figueras, la Sra. Reyner, el Sr. 
Joan Josep Martínez, el Sr. Maqueda, el Sr. Vallribera, el Sr. José Mª 
Martínez i el Sr. Ciurana. 

- CINC abstencions, del Sr. Xarbau, el Sr. Vilella, la Sra. Vergés, la Sra. De 
Egea i el Sr. Ortiz. 

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
3. Aprovació definitiva del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis 

de població, les edificacions i les instal.lacions afectades per la llei 5/2003, de 
22 d’abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població les edificacions i les instal.lacions situats en 
terrenys forestals. 

 

Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vist que per acord del Ple de l’ Ajuntament, en sessió celebrada el dia 10 de juliol de 
2015, es va aprovar inicialment el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis 
de població, les edificacions i les instal.lacions afectades per la llei 5/2003, de 22 
d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els 
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nuclis de població, les edificacions i les instal.lacions situats en terrenys forestals, 
modificada per la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic.  
 
Vist que l’esmentat plànol de delimitació ha estat sotmès al preceptiu tràmit 
d’informació pública, sense que s’hagin presentat reclamacions ni al.legacions 
respecte al mateix. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Aprovar definitivament el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal.lacions afectades per la llei 5/2003, de 22 d’abril, 
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal.lacions situats en terrenys forestals, modificada 
per la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic. “ 
 

Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent l’hora 
indicada en 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 


