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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  405/16 
Caràcter : ordinària 
Data :  3 d’octubre de 2016 
Horari: De les 21:10 a les 22:40 h 
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou, Alcalde President 
Josep Maria Ciurana Planas 
Carles Vallribera Martí 
José Maria Martínez Regaño 
Joan Josep Martínez González 
Raquel Reyner Barraca 
Natàlia Figueras Pagès 
Xavier Xarbau i Adrobau 
Narcís Vilella i Munjé 
Marta de Egea i Hinojosa 
Adrian Ortiz Jurado 
Montserrat Vergés Vall.llovera 
 
Ha excusat la seva assistència: 
Fernando Maqueda Ramos 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 1 d’agost de 2016 i 

l’extraordinària de data 23 de setembre de 2016  
2. Aprovar l’elecció de Jutge de Pau titular 
3. Aprovació provisional del projecte de modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació urbana per augment de l’alçada reguladora màxima a les zones 
classificades amb la clau a13 “Zona indústria” 

4. Aprovació de la verificació del Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la 
implantació d’una zona de serveis de la xarxa viària complementària a una 
benzinera existent. 

5. Aprovació del nomenament com a voluntaris de protecció civil de diversos 
membres de l’ Associació de voluntaris de protecció civil de Maçanet de la Selva. 

6. Moció del grup PSC. 
7. Aprovar la delegació al consell Comarcal de la Selva de la potestad sancionadora 

de l’ajuntament en matèries diferents a les de trànsit 
8. Aprovar la ratificació de la resolució de l’alcaldia de data 27/09/2016 de delegació 

al Consell Comarcal de la potestat sancionadora en matèria de trànsit 
9. Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última sessió 

ordinària del Ple. 
10. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió. 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 1 d’agost de 2016 i 

l’extraordinària de data 23 de setembre de 2016 
 
Es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de l’última sessió ordinària celebrada el dia 1 
d’agost de 2016, la qual és aprovada per unanimitat de tots els presents excepte la 
Sra. Montserrat Vergés Vall.llovera, qui manifesta que s’abstén perquè no va assistir a 
l’esmentada sessió. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’ acta de la sessió del dia 1 d’agost de 2016. 
 
A continuació el Sr. Alcalde diu que sotmet a votació l’acta de la sessió extraordinària 
celebrada el dia 23 de setembre de 2016. 
 
La Sra. Marta de Egea manifesta que en el paràgraf sisè de la pàgina 5 de 
l’esmentada acta, a la intervenció que va fer va manifestar que seguirien la mateixa 
lògica que havien seguit amb aquest tema anteriorment i que el seu grup donaria un 
vot a favor de la proposta i una abstenció. 
 
A continuació es passa a votar la referida acta de la sessió del dia 23 de setembre del 
2016, amb la precisió feta per la Sra. De Egea amb el resultat següent: 
 

- DEU vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Ciurana, la Sra. Reyner, el Sr. Joan 
Josep Martínez, el Sr. José Mª Martínez, la Sra. Figueras, el Sr. Vallribera, la 
Sra. De Egea, el Sr. Vilella i el Sr. Ortiz 

- DUES abstencions, del Sr. Xarbau i la Sra. Vergés, que manifesten que no 
varen assistir a l’esmentada sessió. 

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’ acta de la sessió del dia 23 de setembre de 
2016. 
 
 
2. Aprovar l’elecció de Jutge de Pau titular 
 
Es dona lectura de la següent: 
 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vist l’expedient tramitat per a cobrir les places de Jutge de Pau titular i de Jutge de 
Pau substitut d’aquest municipi. 

 
Vist que durant el termini de 20 dies concedit per a presentar sol·licituds, obert a partir 
de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm.149 de data 5 d’agost de 2016, s’ha presentat una única sol·licitud, que correspon 
al Sr. GREGORIO MARTÍNEZ MORA demanant ser nomenat Jutge de Pau titular, i no 
s’ha presentat cap sol.licitud demanant ser nomenat Jutge de Pau substitut. 
 
Considerant que el Sr. Gregorio Martínez Mora reuneix les condicions legals 
necessàries, tan de capacitat com de compatibilitat. 
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El Ple acorda: 
 
Primer.- Escollir com a Jutge de Pau Titular del municipi de Maçanet de la Selva al Sr. 
GREGORIO MARTÍNEZ MORA. 
 
Segon.- Comunicar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no hi ha hagut 
cap sol.licitud per ser Jutge de Pau substitut i, en el seu cas, s’iniciaria novament el 
procediment per cobrir aquest càrrec. 
 
Tercer.- Remetre aquest acord al Jutjat Degà de Primera Instància i Instrucció de 
Santa Coloma de Farners, per tal de que elevi a la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, tal com disposa l’article 101.3 de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial.” 
 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, és aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
3. Aprovació provisional del projecte de modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació urbana per augment de l’alçada reguladora màxima a les zones 
classificades amb la clau a13 “Zona indústria” 

 
Es dona lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 

 
Vist que per acord del Ple de l’ajuntament, de data 10/05/2016, es va aprovar 
inicialment el projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació urbana per 
augment de l’alçada reguladora màxima a les zones classificades amb la clau a13 
“Zona Indústria”  
  
Vist que l’esmentat projecte de modificació puntual ha estat sotmès a informació 
pública en la forma establerta legalment, sense que consti que s’hagi presentat cap 
escrit d’al·legacions respecte al mateix.  
 
Vist que així mateix es van sol·licitar els informes pertinents als organismes públics 
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals consten a l’expedient. 
 
El Ple de l’ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment el projecte de modificació del Pla General 
d’Ordenació urbana per augment de l’alçada reguladora màxima a les zones 
classificades amb la clau a13 “Zona Indústria” 
 
Segon. Trametre l’esmentat projecte de modificació puntual, juntament amb l’expedient 
complert, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona tot sol.licitant que procedeixi 
a la seva aprovació definitiva. 
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Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord, és aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
4. Aprovació de la verificació del Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la 

implantació d’una zona de serveis de la xarxa viària complementària a una 
benzinera existent. 

 
 
Es dona lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de data 4 de febrer de 
2016, pel qual es va acordar suspendre l’ aprovació definitiva del Pla Especial 
urbanístic per a la implantació d’una zona de serveis de la xarxa viària complementària 
a una benzinera existent, promogut per TK 47, SL, fins que mitjançant un text refós a 
presentar per duplicat i verificat per l’òrgan competent que ha atorgat l’aprovació 
provisional, s’incorpori les prescripcions que s’especificaven en el dit acord.  
 
Vist que per part dels tècnics redactors del Pla Especial s’han presentat tres còpies del 
Text refós de l’esmentat Pla Especial. 
 
Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte assessor municipal, en data 21 de 
setembre de 2016, que transcrit literalment diu el següent: 
 
“ Vista la instància presentada per EGAM (R.E.: 3246, de 21 de setembre de 2016), actuant en 
la seva condició de redactors del Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’una zona de 
serveis a la xarxa viària, complementària a una benzinera existent, el tècnic sotasignat informa: 
 
1r. Antecedents. L’esmentat expedient es va iniciar per instància presentada el 27 de juny de 
2014 (R.E.: 1978), tramitant-se d’acord amb el previst a l’art. 47 del DL 1/2010, de 3 d’agost. En 
arribar a la CTU, en sessió de 4 de febrer de 2016, va acordar suspendre el tràmit d’aprovació 
definitiva en tant no s’aportés un text refós que incorporés les prescripcions: 
 
“1.1. Caldrà sol·licitar informe a la Subdirecció General de Planificació i Projectes Viaris de la 
Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre. 
 
1.2. Caldrà donar compliment a l’informe emès pel Servei Territorial de Carreteres de 9 
d’octubre de 2014, pel que fa a l’ordenació de l’accés. 
 
1.3. Caldrà incorporar un estudi d’impacte i integració paisatgística. 
 
1.4. El Pla especial urbanístic haurà d’establir les condicions que, en el cas de cessament de 
l’activitat, hauran de dur-se a terme a càrrec de la persona interessada, el desmantellament de 
la instal·lació i restitució al seu estat originari.” 
 
2n. Es presenta ara el text refós, que incorpora les prescripcions de l’informe de la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, rebut el 2 d’agost (R.E.: 2734), així com la 
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resta de prescripcions derivades de l’acord de la CTU, pel que el sotasignat informa 
favorablement i proposa s’elevi el text refós al Ple Municipal per a la seva verificació. “ 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Tenir per verificat el text refós del Pla Especial urbanístic per a la implantació 
d’una zona de serveis de la xarxa viària complementària a una benzinera existent, 
promogut per TK 47, SL, segons acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona de data 4 de febrer de 2016, presentat a l’ajuntament amb registre d’entrada 
núm. 3246, de data 21 de setembre de 2016. 

 
Segon.- Trametre l’esmentat text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, als efectes de la publicació en el DOGC de l’acord d’aprovació definitiva.” 
 
 
El Sr. Xarbau felicita a l’equip de govern per la celeritat de l’ajuntament en aquest tema 
ja que la instància va entrar el 21 de setembre passat. Diu també que ja varen votar 
que sí anteriorment i que el seu vot serà favorable. Finalment diu que caldria instal.lar 
una passera per vianants com ja es va comentar quan es va procedir a l’aprovació 
inicial. 
 
El Sr. Alcalde diu que el procediment de tramitació d’aquest Pla Especial es va iniciar 
l’any 2014 i no el passat 21 de setembre, és a dir que el procediment ha durant més 
del què tots voldrien i no ha estat precisament ràpid. Respecte a la necessitat d’una 
passera de vianants diu que hi està d’acord i que caldria posar-la al costat de la 
benzinera. 
 
La Sra. Reyner diu que avui només es tracta de verificar el text refós i que ha de tornar 
a la comissió d’urbanisme i que creu que és bo que es faci aquesta instal.lació tant per 
l’empresari com per l’activitat econòmica de la població. En quan al tema de la passera 
diu que serà una qüestió a tractar amb la llicència d’obres, i també que fa trenta anys 
que la gent va a treballar a la Trety i que mai s’havia demanat cap passera. 
 
El Sr. Xarbau diu que varen votar a favor abans i que ara també i que el tema de la 
passera ja el varen comentar en el seu moment. 
 
El Sr. Alcalde diu que només vol afegir que s’han iniciat les expropiacions del projecte 
de l’estat de l’anomenada cruïlla de Vidreres. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, la qual és 
aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 
5. Aprovació del nomenament com a voluntaris de protecció civil de diversos 

membres de l’ Associació de voluntaris de protecció civil de Maçanet de la 
Selva. 

 
Es dona lectura de la següent: 
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PROPOSTA D’ACORD 

“ Fets: 
El Ple municipal, en data 4 d’agost de 2014, va adoptar l’acord que deia literalment el 
següent: 
 
“ Fets: 
Els Ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de Protecció Civil de conformitat 
amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Règim Local i els art. 63 i 64 de Llei 
8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, entre altres disposicions 
concordants, en ordre a la realització d’activitats per a la protecció de les persones i bens en 
actes i iniciatives ciutadanes habituals, i també en situacions d’emergències. 
 
D’acord amb l’article 47 de la Llei 4/1997. De 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya els 
municipis son les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat 
general d’actuació i planificació en aquesta matèria. 
 
D’acord amb l’article 5.2 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de 
les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, correspon als ajuntaments 
determinar l’AVPC que ha de quedar vinculada funcionalment a l’autoritat municipal i als plans 
de protecció civil. 
 
Fonaments de dret: 
Decret 27/2011 de 23 de gener pel qual s’aprova el Reglament de les associacions de 
voluntariat de protecció civil a Catalunya, pel qual s’estableix el procediment per a la inscripció 
d’una associació de voluntaris de protecció civil al registre especial de la Direcció General de 
Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer.- Reconèixer a l’Associació de voluntaris de protecció civil de Maçanet de la Selva com 
a única vinculada al municipi. 
 
Segon.- Aprovar el Conveni de col•laboració en matèria de protecció civil entre l’Ajuntament de 
Maçanet de la Selva i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Maçanet de la Selva, 
facultant a l’Alcalde perquè en nom i representació de l’ajuntament signi tota la documentació 
necesaria. 

 

Fonaments de dret: 
 
Article 14 del Decret 27/2011 de 23 de gener pel qual s’aprova el Reglament de les 
associacions de voluntariat de protecció civil a Catalunya que estableix que la condició 
de voluntari de protecció civil s’adquireix exclusivament per nomenament expedit per 
l’ajuntament corresponent.  
 
El Ple acorda: 
 
Nomenar com a voluntaris de protecció civil els membres de l’Associació de voluntaris 
de protecció civil de Maçanet de la Selva, que han superat el curs de formació bàsica 
impartit per la direcció General de Protecció civil, següents: 
 
NOMS        DNI 
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Gemma Augué Artau      45543030V 
Jesica Soto Cabas      53637240K” 
 
El sr. Alcalde vol fer constar que es tracta de voluntaris que no cobren res i s’agraeix a 
aquests voluntaris la tasca que fan, i també diu que prèviament han d’haver passat un 
curset per aquesta finalitat. 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, la qual és 
aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
6. Moció del grup PSC. 
 
Es dóna compte que el Sr. Adrian Ortiz en nom del grup municipal del PSC ha 
presentat una moció amb registre d’entrada núm.3209 de data 16 de setembre de 
2016, que transcrita literalment diu el següent: 
 
“ MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER IMPULSAR UNA POLÍTICA DE 
TARIFACIÓ SOCIAL EN ELS SERVEIS MUNICIPALS DE LA LLAR D’INFANTS  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  
 
ATÈS que la crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb atur, 
precarietat i exclusió social.  
 
ATÈS que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb major 
intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força els treballadors i les 
treballadores i les classes mitjanes.  
 
ATÈS que l’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de major 
dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la manca d’un 
finançament adequat.  
 
ATÈS que aquesta crisi coincideix en el temps amb un període de profundes transformacions 
del nostre poble que s’ha accelerat els darrers anys.  
 
ATÈS que els ingressos municipals provinents d’administracions supramunicipals, com ara i 
entre altres els que cofinancen les escoles bressol o l’Escola de Música, s’han reduït i es 
reduiran de forma significativa.  
 
ATÈS que el salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1000€/mes, per la qual cosa 
prenen rellevància conceptes com el criteri renda personal o altres anàlegs a l’hora de 
determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció a les persones però 
de gran importància per a la ciutadania.  
 
ATÈS que la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat 
municipal és imprescindible, per garantir-ne la seva funció social i que cap ciutadà en pugui 
quedar exclòs per motius econòmics.  
 
ATÈS que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics municipals 
segons la capacitat econòmica dels usuaris esdevé una política fonamental per a l’equitat i la 
inclusió social i que permet superar les barreres d’accés que tenen alguns ciutadans a 
determinats serveis i activitats municipals. 
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ATÈS que la tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei segons 
el nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o familiars), establint 
franges d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que cobreix un percentatge variable 
del preu de cost de provisió del servei.  
 
ATÈS que es fa pal·les la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència dels sistemes de 
preus públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència econòmica dels usuaris i la 
capacitat redistributiva de les polítiques municipals.  
 
Per tot això, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva pren els següents:  
 
ACORDS  
 
PRIMER: Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics del servei municipal de 
la Llar d’Infants  que presta aquest ajuntament, i que s’ajusti per a cada persona a la seva 
renda individual o familiar, constituint un criteri polític central des de la perspectiva de la 
redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació personal i familiar. 
 
SEGON: Aprovar provisionalment la modificació de l’ ordenança Fiscal núm.15  reguladora del 
preu públic pels serveis relacionats amb l’educació de la infància a la llar d’infants municipals, 
la qual quedarà redactada tal com consta en l’annex del present acord. 
 
TERCER:  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.” 
 
ANNEX 

Ordenança número 15 reguladora del preu públic pels serveis relacionats amb l’educació de la 
infància a la llar d’infants municipal. 

Article 1r.- Fonament i naturalesa. 

D’acord amb el que disposa 41, 44.2 i 127 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL), l’Ajuntament de 
Maçanet de la Selva, en exercici de la seva potestat reglamentària i amb la consignació 
necessària en el pressupost municipal, estableix preus públics,  per la prestació de serveis i 
realització d’activitats relacionades amb l’educació de la infància, a la Llar d’Infants municipal, 
en els horaris que expressa la present Ordenança.  

Article 2n.- 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 3r.- 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 4t.- Condicions i forma d’aplicació de la tarifació social de l’Escola Bressol 
Municipal per al curs 2016/2017 
 
La tarifació social aplicable als alumnes que fan ús del servei lectiu en totes les seves 
modalitats (jornada completa, jornada de matí i flexibilitat horària) es determina a partir dels 
llindars de renda i del nombre de membres de la unitat familiar, que s’estableixen als quadres 
tarifaris de l’Article 5è del present acord.   



Ajuntament de Maçanet de la Selva 

 

 9

Per tal d’establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i determinar en quin tram de la 
tarifació social es troba un/a alumne/a es tenen en compte la totalitat dels ingressos anuals que 
per qualsevol concepte percep la unitat familiar i es relaciona el total d’ingressos amb el 
nombre total de membres de la unitat familiar. 
 
En el cas que el nombre de membres de la unitat familiar sigui 8 o més, per determinar la tarifa 
a aplicar d’acord amb la capacitat econòmica de la unitat familiar, s’incrementaran els llindars 
de renda previstos a l’apartat anterior per a 7 membres en un 10% per cada membre de la 
unitat familiar a partir del 8è. 
 
La renda familiar a aquests efectes s’obtindrà per la suma de la bases imposables general i de 
l’estalvi de la declaració d’IRPF corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, o les que constin 
a l’Agència Tributària, així com els imports percebuts per qualsevol dels seus membres en 
concepte de pensió d’aliments. Quan la base imposable de l’estalvi superi els 1.785€ s’aplicarà 
la tarifa més alta. 
 
Per dur a terme aquest càlcul es consideren membres computables el pare i la mare, el tutor o 
persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que 
convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o els majors d’edat quan 
es tracti de persones amb discapacitat. 
 
En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no 
convisqui amb l’alumne/a. No obstant, tindrà la consideració de membre computable el nou 
cònjuge o persona unida per anàloga relació i per tant, s’inclouran les seves rendes en el 
còmput de la renda familiar. 
En els casos on no es pugui documentar els ingressos familiars a través de la renda o del 
certificat d’imputacions, s’haurà de presentar una Declaració Responsable acompanyada de 
l’informe de Serveis Socials que haurà d’acreditar quins són els ingressos i valorar en quina 
franja de la tarifació es troba aquella família. 
 
De forma excepcional i justificada, quan per causes sobrevingudes al llarg del curs que suposin 
un canvi econòmic substancial (situacions d’atur, finalització de prestacions econòmiques, etc.), 
les famílies vegin modificada la seva situació de renda, i puguin acreditar documentalment 
aquesta nova situació econòmica, hauran de sol·licitar la revisió de la quota i presentar la 
documentació acreditativa per tal que sigui valorada per l’administració.  

Article 5è.- Quantia. 

1. Les quotes, segons l’horari d’assistència, seran les següents (document adjunt): 
 

 

50 euros 70 euros 95 euros 120 euros 135 euros 155 euros 
175 

euros 
195 euros 

Membres 
unitat 

familiar 

Ingressos 
menors o 
iguals a 

de a de a de a de a de a de a 
Ingressos 
majors de: 

2 9.960 9.961 a 11.069 11.070 a 13.023 13.024 a 15.321 15.322 a 18.024 18.025 a 23.432 23.433 a 33.508 

 
 

33.509 

3 13.081 13.082 a 14.536 14.537 a 17.100 17.101 a 20.119 20.120  a 23.669 23.670 a 30.772 30.773 a  44.003 44.004 

4 15.518 15.519 a 17.244 17.245 a 20.285 20.286 a 23.865 23.866 a 28.077 28.078 a 36.501 36.502 a 52.198 
 

52.199 
 

5 17.265 17.266 a 19.185 19.186 a 22.569 22.570 a 26.552 26.553 a 31.238 31.239 a 40.611 40.612 a 58.075 
 

58.076 
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6 19.629 19.630 a 21.812 21.813 a 25.660 25.661 a 30.189 30.190 a 35.516 35.517 a 46.172 46.173 a 66.025 66.026 

7 21.541 21.542 a 23.936 23.937  a 28.160 28.161 a 33.129 33.130 a 38.976 38.977 a 50.670 50.671 a 72.457 
 

72.458 
 

 
 
Tarda Eventual 4 € tarda 

Bonificacions de la quota: 

- 2n germà assistent ................................... 
- 3r  germà assistent ................................... 

 

 

50% 
75% 

 
El Sr. Ortiz manifesta que retira aquesta moció per tal de què es pugui treballar més i 
de consensuar-la amb la regidoria d’ensenament. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde manifesta que es retira de l’ordre del dia la moció a què es fa 
referència aquest punt. 
 
 
7. Aprovar la delegació al consell Comarcal de la Selva de la potestad 

sancionadora de l’ajuntament en matèries diferents a les de trànsit 
 
Es dona lectura de la següent: 
 
“ Antecedents de fet 
 

1. El Consell Comarcal de la Selva ha establert amb els diferents ajuntaments de 
la comarca diversos convenis de delegació de la recaptació de les multes i 
sancions administratives i d’encàrrec de gestió pel que fa a la tramitació dels 
corresponents procediments sancionadors. 
Aquest esquema de funcionament fa que sigui necessari una gran moviment i 
trasllat  de documentació entre ajuntaments i el Consell Comarcal de la Selva, 
atès que la figura de l’instructor i de l’òrgan sancionador segueixen estant en 
els respectius ajuntaments, malgrat  que el procediment administratiu  es porti 
a terme des d’aquest últim. . 

2. Amb data 30/11/2009, de conformitat amb el que disposa l’article 7 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) , aquest 
ajuntament  va delegar al Consell Comarcal de la Selva les funcions de 
recaptació en voluntària i executiva dels expedients sancionadors incoats per 
infraccions diferents a les de trànsit així com l’encàrrec de gestió administrativa 
d’aquest procediment sancionador.  

 
Fonaments de dret 
 

1. Article 127.2 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú ( LRJPAC) a on s’estableix que la potestat 
sancionadora correspon als òrgans administratius que la tinguin expressament 
atribuïda per disposició legal o reglamentària. L’article 25.2 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que entrarà en vigor el dia 2 
d’octubre de 2016 derogant la primera, també contempla aquest redactat.      

2. Article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL)  i article 7 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprovà el text 
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refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) a on s’estableix la 
possibilitat de delegació intersubjectiva de competències entre distintes 
administracions.  

3. Article 139 de la LRBRL a on s’estableixen les competències municipals en 
matèria sancionadora per l’incompliment de deures, prohibicions  o limitacions 
continguts en les corresponents ordenances.  

4. En data 7 de desembre de 2015, el cap del Servei de Gestió Tibutària del 
Consell Comarcal de la Selva va emetre informe favorable a la possibilitat de la 
delegació  de competències de la potestat sancionadora per part dels 
ajuntaments si aquesta es confereix per part dels seus organs competents, així 
com la delegació expressa de la resolució dels recursos de reposició que 
puguin emanar dels expedients sancionadors delegats.   

 
El Ple de l’ ajuntament acorda: 
 

1. Delegar la potestat sancionadora en matèries diferents a les  de trànsit  a 
l’òrgan competent del Consell Comarcal de la Selva en funció de la seva 
normativa interna, i que ja exerceix les funcions delegades en matèria de 
gestió, recaptació en període voluntari i executiu dels expedients 
sancionadors en aquesta matèria, la qual quedarà vinculada en quant a la 
seva durada i vigència al conveni de delegació esmentat. 

 
2. Delegar la competència per a la resolució dels recursos contra els actes 

dictats en virtut de la potestat sancionadora delegada a l’òrgan competent 
del Consell Comarcal de la Selva en funció de la seva normativa interna. 

 
3. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva per a la seva 

acceptació i publicació per al coneixement general. 
 

4. Facultar l’alcalde per al desenvolupament i dur a terme els acords 
esmentats.” 

 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 
 
8. Aprovar la ratificació de la resolució de l’alcaldia de data 27/09/2016 de 

delegació al Consell Comarcal de la potestat sancionadora en matèria de 
trànsit 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
Ratificar la resolució de l’alcaldia de data 27/09/2016 que transcrita literalment diu el 
següent: 
 
Antecedents de fet 
 

1. El Consell Comarcal de la Selva ha establert amb els diferents ajuntaments de 
la comarca diversos convenis de delegació de la recaptació de les multes i 
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sancions administratives i d’encàrrec de gestió pel que fa a la tramitació dels 
corresponents procediments sancionadors. 

 
Aquest esquema de funcionament fa que sigui necessari una gran moviment i 
trasllat  de documentació entre ajuntaments i el Consell Comarcal de la Selva, 
atès que la figura de l’instructor i de l’òrgan sancionador segueixen estant en 
els respectius ajuntaments, malgrat  que el procediment administratiu  es porti 
a terme des d’aquest últim. . 

 
2. Amb data 5/02/2005, de conformitat amb el que disposa l’article 7 del text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) , aquest ajuntament  va 
delegar al Consell Comarcal de la Selva les funcions de recaptació en 
voluntària i executiva dels expedients sancionadors incoats per infraccions en 
matèria de trànsit, circulació de vehicles amb motor i seguretat vial així com 
l’encàrrec de gestió administrativa d’aquest procediment sancionador.  

 
Fonaments de dret 
 

1. El Reial decret legislatiu 6/2015, d’1 d’octubre que aprova el text refós de Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, on 
s’estableixen les competències dels municipis, seguint la mateixa línea de 
l’anterior text normatiu no s’oposa a la possibilitat que es delegui la potestat 
sancionadora en altres administracions. En concret en  l’article 84.2 s’estableix 
que els òrgans de les diferents administracions públiques podran delegar 
l’exercici de les seves competències sancionadores mitjançant  convenis o 
encàrrecs de gestió, o a través de qualsevol altre instrument de col.laboració 
previstos en la normativa de procediment administratiu comú. En l’apartat 3 
d’aquest article s’estableix que la sanció per infracció a normes de circulació 
comeses en vies urbanes correspondrà als respectius alcaldes, els quals 
podràn delegar aquesta competència d’acord amb la normativa aplicable.  

 
2. En data 7 de desembre de 2015, el cap del Servei de Gestió Tibutària del 

Consell Comarcal de la Selva va emetre informe favorable a la possibilitat de la 
delegació de competències de la potestat sancionadora per part dels 
ajuntaments si aquesta es confereix per part dels seus organs competents, així 
com la delegació expressa de la resolució dels recursos de reposició que 
puguin emanar dels expedients sancionadors delegats.   

 
Per tant i en virtut  de les atribucions que m’han estat legalment conferides,  
 
RESOLC:  
 

1. Delegar la potestat sancionadora en matèria de trànsit  a l’òrgan competent del 
Consell Comarcal de la Selva en funció de la seva normativa interna, i que ja 
exerceix les funcions delegades en matèria de gestió, recaptació en període 
voluntari i executiu dels expedients sancionadors en matèria de trànsit urbà, la 
qual quedarà vinculada en quant a la seva durada i vigència al conveni de 
delegació esmentat. 

 
2. Delegar la competència per a la resolució dels recursos contra els actes dictats 

en virtut de la potestat sancionadora delegada a l’òrgan competent del Consell 
Comarcal de la Selva en funció de la seva normativa interna. 



Ajuntament de Maçanet de la Selva 

 

 13

 
3. Sotmetre la present resolució a la ratificació del Ple de la corporació.  
 
4. Notificar aquest decret al Consell Comarcal de la Selva i a les diferents àrees 

d’aquest ajuntament.  
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
9. Donar compte de les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última 

sessió ordinària del Ple. 
 
Es dóna compte de totes les resolucions aprovades per l’ Alcaldia des de l’última 
sessió ordinària del Ple. 
 
 
10. Control de l’acció de govern i precs i preguntes. 
 
El Sr. Xarbau planteja les questions i formula els precs i preguntes següents: 
 

- Demana que a l’ordre del dia dels Plens es faci esment del contingut de les 
mocions presentades pels diferents grups municipals o regidors. 

- Pregunta quin funcionament tenen a l’hora de contestar instàncies, ja que n’hi 
ha algunes que no es contesten, així com tampoc es contesta al Síndic de 
Greuges. 

- Pregunta si es pensa fer el cos de policia local, ja que sembla que hi ha 
tasques que no poden fer els vigilants si no són policies. 

- Pregunta què passa a la brigada, ja que ha vist un escrit del cap de la brigada 
en què explica un incident que va passar en un incendi que ha hagut 
recentment i del què es desprèn que no va funcionar el tema correctament, i 
voldria saber com té organitzada la regidoria. Amb aquest mateix tema també 
diu que es va contractar a una empresa per fer neteja els caps de setmana i 
pregunta si aquesta tasca no es podria cobrir amb un sistema de torns. 

- Pregunta si hi ha un projecte de manteniment de les urbantizacions i un pla de 
treball i un calendari. 

- Diu que l’ajuntament ha participat en una taula de treball sobre les cases 
ocupades a les urbantizacions i pregunta què hi ha d’aquest tema. 

- Pregunta si hi ha un protocol d’actuacions en cases ocupades respecte al 
subministrament dels serveis. 

- Pregunta com està el tema de l’àrea de servei de l’autopista i els problemes de 
contaminació que hi havia. 

- Pregunta què hi guanya l’ajuntament amb l’aportació que fa a l’ ATM. 
 
 

El Sr. Ortiz planteja les questions i formula els precs i preguntes següents: 
 

- Diu que a Maçanet hi ha un atur superior als dels municipis veins i pregunta 
quines són les polítiques actives d’ocupació que es fan. 

- Pregunta quantes multes s’han posat a bancs per cases buides durant més de 
dos anys. 
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- Pregunta pel tema de les càmares de vigilància a l’indret on hi ha els 
contenidors 

- Pregunta com està el tema dels pipicans. 
 
 
El Sr. Alcalde diu que queda molt bé el discurs de demanar protocols, que en alguns 
casos no serveixen per gaire. Manifesta que a ell se’l pot trobar cada dia a l’ajuntament 
i que és fàcil parlar-hi, i que el que és més difícil és parlar amb el Sr. Xarbau. Respecte 
al Síndic de Greuges diu que sempre s’ha contestat, algunes vegades més ràpid i 
algunes vegades s’ha trigat més però sempre s’ha acabat contestant. Pel què fa al 
tema dels vigilants diu que ell mai ha dit que faria la policia local, el què no vol dir que 
en un futur es pugui fer, i que no és cert que facin tasques que no poden fer. Respecte 
al tema dels ocupes diu que és una questió difícil i què l’ajuntament va donar suport a 
la companyia elèctrica per tallar 12 subministraments, i què aquests dotze, nou han 
marxat i tres han estat ajudats des de Benestar Social. Pel què fa a l’ ATM, explica el 
què fa aquesta entitat. En quan al tema de l’àrea de servei de l’ Autopista diu que és 
cert que hi havia un col.lector que perdia però que el tema s’ha anat resolent. 
 
El Sr. Ciurana diu que a la brigada no hi ha cap problema i que sempre que hi ha 
canvis pot haver-hi gent que costi adaptar-s’hi, i que la brigada s’anirà reformant per tal 
d’actualitzar el sistema de treball, cosa que havia d’haver fet abans. Respecte al recent 
incendi que va haver-hi diu que és un tema de l’ ADF i no de la brigada i que les 
persones convocades en cas d’incident són de l’ ADF; explica en aquest sentit com va 
actuar en els tres incendis que va haver-hi aquest estiu en què ell hi era present i en 
els que hi va intervenir l’ ADF. Pel què fa al pla de treball de la brigada diu que hi ha 
una oficina que se’n cuida cada dia i que funciona correctament. En quan el tema dels 
ocupes diu que no entén que s’ocupi una casa en contra de la voluntat del seu 
propietari i que al damunt se l’hagi d’ajudar, i que això ho ha manifestat en reunions 
amb representants de la Generalitat. 
 
El Sr. Alcalde diu que en matèria de polítiques d’ocupació l’ajuntament té una oficina, 
el punt d’informació laboral, que ha fet una bona feina en aquest tema i que s’ha trobat 
ocupació a molta gent; d’altra banda s’han fet i es fan molts cursets diversos 
encaminats a reciclar a la gent que busca ocupació. Respecte a posar multes als 
bancs pel tema de les vivendes diu que és complicat i que arrel dels darrers talls de 
llum el què es vol és fer una avaluació de la situació. Finalment, respecte a les 
càmares de vigilància diu que s’ha fet una bona feina al posar-les i que ha millorat el 
tema en els punts on hi ha contenidors. 
 
La Sra. Figueras vol afegir que en el tema de les polítiques actives s’està treballant 
més en les franges de joventut i de gent de més de 55 anys. 
 
El Sr. José Mª Martínez diu que les empreses d’aigua i llum han enviat un llistat dels 
deutes existents que Benestar Social ha examinat per ajudar a qui no pot pagar. 
També explica que s’estan mirant les cases ocupades si són d’abans o no i si cal 
algun tipus d’ajut social per subministres si estan dins del concepte de pobresa 
energètica. Respecte al PIL explica els cursos que es faran fins a final d’any i les 
actuacions per ajudar a trobar feina. 
 
El Sr. Xarbau pregunta com es contesten les instàncies i també si es pensa fer la 
policia local a aquesta legislatura. Diu que la brigada sembla que hi ha mal rotllo entre 
els treballadors i que no es va poder agafar el vehicle de l’ ADF i pregunta també si el 
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cap de la brigada continuarà fent les seves funcions. Finalment demana que s’explica 
el pla de manteniment de les urbanitzacions. 
 
El Sr. Ciurana diu que el pla de treball de neteja a les urbanitzacions surt del dia a dia. 
Respecte al cap de la brigada diu que no li pot dir res més del ja dit. I, en quan a 
l’incident amb el cotxe en motiu d’un incendi en quan a què no es va poder agafar diu 
que no és cert el què s’ha dit. 
 
Seguidament segueix una discusió entre el Sr. Xarbau i el Sr. Ciurana sobre l’incident 
ocurregut en un incendi el passat 23 d’agost respecte la disponibilitat d’un cotxe, 
insistint cadascun d’ells en les seves postures ja exposades. 
 
El Sr. Ortiz diu que el Ple va donar suport a una iniciativa legislativa popular i que el 
què cal és traduir-ho en fets i que el Sr. Ciurana no la pot modificar. 
 
El Sr. Ciurana diu que ell el què recorda és que en aquesta iniciativa popular hi va fer 
una petita modificació. 
 
 
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 
 


