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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  387/15 
Caràcter : extraordinària 
Data :  10 de juny de 2015 
Horari: de 13:10 a 13:20 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
  
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Juan José Martínez González 
Natàlia Figueras Pagés 
Soledad Vega González 
José Martínez Herrera 
Adrian Ortiz Jurado 
Josep Lluís Valentí Mompart 
Maria del Carmen Fernandez Anello 
Antoni Trincheria Boix 
Fernando Maqueda Ramos 
Josep Maria Ciurana Planas 
Xavier Roca Carreras 
 
Han excusat la seva assistència: 
Pere Vila Ramos 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 

Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 13 d’abril de 2015 i de 

les actes de les sessions extraordinàries celebrades els dies 23, 27 i 30 d’abril. 
2. Aprovació dels models a presentar pels membres electes de declaració sobre 

possibles causes d’incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin 
proporcionar ingressos econòmics i de declaració sobre béns i drets patrimonials. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 13 d’abril de 
2015 i de les actes de les sessions extraordinàries celebrades els dies 23, 
27 i 30 d’abril. 

 
El Sr. José Martínez diu que a la còpia de l’acta del dia 23 d’abril que se’ls hi ha 
tramés hi manca la primera pàgina de l’escrit que va trametre la UDEF a l’ajuntament 
amb registre d’entrada núm. 585, de data 3 de març de 2015, que a l’acta diu que es 
reprodueix íntegrament. 
 
Per part del Secretari sotasignant es comprova que efectivament és cert el que diu el 
Sr. José Martínez i que segurament és degut a què a l’haver-se fotocopiat a doble cara 
s’hagi per error no copiat la pàgina 2 de l’acta a la qual hi consta aquesta pàgina que 
ha trobat a faltar el Sr. José Martínez. 
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Seguidament els membres del Ple presents per unanimitat acorden aprovar les actes 
de la sessió ordinària del dia 13 d’abril de 2015 i de les actes de les sessions 
extraordinàries celebrades els dies 23, 27 i 30 d’abril, tenint en compte que l’acta del 
23 d’abril constarà complerta amb la pàgina que per error a les fotocòpies que s’han 
tramés prèviament al Ple no hi figura. 
 
Per tant, el Sr. Acalde declara aprovades les actes esmentades.  
 
 

2. Aprovació dels models a presentar pels membres electes de declaració 
sobre possibles causes d’incompatibilitat i activitats que proporcionin o 
puguin proporcionar ingressos econòmics i de declaració sobre béns i 
drets patrimonials. 

 
A proposta del Sr. Alcalde, i de conformitat amb el què preveu l’article 75 de la Llei 
2/1985, reguladora de les bases del règim local, el Ple per unanimitat dels presents 
acorda: 
 
Primer.- Aprovar el model de la declaració sobre possibles causes d’incompatibilitat i 
activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, el qual copiat 
literalment és el següent: 
 
“ REGISTRE D’INTERESSOS: SECCIÓ 1ª ACTIVITATS  
(INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN INTERESSOS ECONÒMICS) 
 

MEMBRES ELECTES 
 
Nom i cognoms  

DNI  Partit judicial  

Regidor/a Ajuntament   

Mandat representatiu  Anys:       /        Llista electoral  

Domicili   

Població  CP  

Adreça electrònica  

Telèfon 1  Telèfon 2  

 
TIPUS DE DECLARACIÓ: 
 
PRESA DE POSSESSIÓ    CESSAMENT          VARIACIONS  
 
En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i l’article 163 del 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
formulo la següent declaració: 
 

1) Que no estic incurs/a en cap causa d’incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent.  
2) Que en relació amb els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les que em poden proporcionar 

ingressos econòmics, indico les següents: 
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2.1 Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, 
amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol 
administració, organismes i/o empreses de capital públic. 
 

Càrrec:  
Organisme:  

  Retribució:   SI     NO  
  Dieta/Indemnització:  SI     NO  
 

Càrrec:  
Organisme:  

  Retribució:   SI     NO  
  Dieta/Indemnització:  SI     NO  
  

Càrrec:  
Organisme:  

  Retribució:   SI     NO  
  Dieta/Indemnització:  SI     NO  
 

Càrrec:  
Organisme:  

  Retribució:   SI     NO  
  Dieta/Indemnització:  SI     NO  
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 
 
2.2 Altres activitats públiques. 
 
2.2.1 Llocs, professions o activitats: 
 

Administració, organisme o empresa 
pública: 

 

Localitat:  
Denominació lloc o professió:  
Forma de retribució:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.2.2 Càrrecs en cambres o col·legis professionals: 
 

Corporació:  
Localitat:  
Càrrec:  
Retribució:   SI     NO  
Dieta/Indemnització:  SI     NO  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.2.3 Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social: 
 

Organisme Pagador:  
Concepte:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.2.4 Altres càrrecs institucionals 
 

Òrgan:  
Càrrec:  
Retribució:   SI     NO  
Dieta/Indemnització:  SI     NO  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 
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2.3 Activitats privades. 
 
2.3.1 Activitats per compte propi: 
 

Empresa:  
Domicili Social:  
Localitat:  
Descripció activitat:  
NIF:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.3.2 Activitats per compte d’altri: 
 

Empresa:  
Domicili Social:  
Localitat:  
Descripció activitat:  
NIF:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.3.3 Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i 
civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa: 
 

Societat o fundació o consorci:  
Domicili social:  
Activitat privada de la societat:  
Càrrec desenvolupat:  

 
  Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.3.4 Càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada 
amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, 
en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el 
sector públic estatal, autonòmic o local: 
 

Empresa:  
Participació:  
NIF:  
Titular:  
Parentiu:  

 
  Res a declarar en aquest epígraf 

 
 
2.4 Qualsevol altra remuneració amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus 
organismes o empreses: 

 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
 3) Observacions, aclariments o ampliació de dades 
 _________________________________________________________________________ 
            ________________________________________________________________________ 
 
 
Maçanet de la Selva, a ___ de _____________  de ______ 
 
            
        Davant meu:   
El/La Declarant,            El Secretari  
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Signat:  (nom i cognoms)      Signat: (nom i signatura) 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer del registre d’interessos, el 
responsable del qual és l’ Ajuntament de Maçanet de la Selva, i seran tractades amb la finalitat de mantenir 
actualitzat el registre d’interessos d’activitats i béns patrimonials dels membres electes, el personal directiu i/o amb 
habilitació estatal. 
 
Igualment s’informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició en els termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat a la 
presidència de l’ Ajuntament de Maçanet de la Selva. “ 
 
 
Segon.- Aprovar el model declaració sobre béns i drets patrimonials, el qual copiat 
literalment és el següent: 
 
“REGISTRE D’INTERESSOS SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS 
 

MEMBRES ELECTES 
 

 
TIPUS DE DECLARACIÓ: 
 
PRESA DE POSSESSIÓ    CESSAMENT          VARIACIONS
  
 
En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i l’article 
163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, formulo la següent declaració: 

 
A. BÉNS IMMOBLES: 

(Relacionar els béns immobles de què sigui titular ) 
- 

- 

- 

-B. BÉNS MOBLES:  

Nom i cognoms  

DNI  Partit judicial  

Regidor/a Ajuntament   

Mandat representatiu  Anys:       /        Llista electoral  

Domicili   

Població  CP  

Adreça electrònica  

Telèfon 1  Telèfon 2  
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 (Relacionar els béns mobles de què sigui titular ) 
 
-  
 
-  
 
 
C. ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA MEVA SITUACIÓ PATRIMONIAL  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL PATRIMONI I SOCIETATS 1 
 
Als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, declaro 

 haver procedit a la liquidació per l’impost sobre la Renda de les persones físiques 
corresponent al passat exercici,  

 no haver presentat la declaració de l’ impost sobre la Renda de les persones físiques 
corresponent al darrer exercici per no estar obligat/da a fer-ho. 

 haver procedit a la liquidació per l’impost sobre el patrimoni corresponent al passat exercici 
 no haver presentat la declaració de l’impost del patrimoni  corresponent al darrer exercici per 

no estar obligat/da a fer-ho. 
 

Als efectes de l’Impost sobre Societats 
 haver procedit a la liquidació de l’impost de societats corresponent al passat exercici, 

respecte de les societats on posseeixo més del 50% del capital o tinc majoria de vot en la presa 
de decisions. 

 declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50% del capital social, ni tinc 
majoria de vot en la presa de decisions en cap societat. 

 
Maçanet de la Selva, a ___ de _____________ de ______ 
         
            
        Davant meu:  
El/La Declarant,            El Secretari  
 
 
Signat:  (nom i cognoms)     Signat: (nom i cognoms) 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer del registre d’interessos, el 
responsable del qual és l’ ajuntament de Maçanet de la Selva, i seran tractades amb la finalitat de mantenir actualitzat 
el registre d’interessos d’activitats i béns patrimonials dels membres electes. 
Igualment s’informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició en els termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat a la presidència de l’ 
ajuntament de Maçanet de la Selva amb indicació expressa de les actuacions a realitzar. 
 
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 


