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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  400/16 
Caràcter : extraordinària 
Data :  10 de maig de 2016 
Horari: De les 21 h a les 21:37 h  
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 
 
Secretaria: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació provisional modificació de l’annex de l’ Ordenança Fiscal núm. 6 

reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini 
Públic i Prestació de Serveis o de Realització d’Activitats Administratives de 
Competència Local. 

2. Aprovació de la delegació a la Junta de Govern per l’establiment o modificació de 
preus públics. 

3. Aprovació provisional de 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 municipal  

4. Aprovació inicial d’una modificació puntual del PGOU per augment de l’ alçada 
reguladora màxima a les zones classificades amb la Clau A13 “Zona d’ Indústria”. 

 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Aprovació provisional modificació de l’annex de l’ Ordenança Fiscal núm. 6 

reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial del 
Domini Públic i Prestació de Serveis o de Realització d’Activitats 
Administratives de Competència Local. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 

 

“ Vista la conveniència d’actualitzar l’ annex de l’ordenança fiscal núm.6 reguladora de 
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les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i prestació de 
serveis o de realització d’activitats administratives de competència local. 
 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ ordenança Fiscal núm.6 
reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic i prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de competència 
local, en el sentit següent:  
 
a) Es crea una taxa per a l’ocupació temporal del domini públic mitjançant la 

instal.lació provisional de barraques i bars/restaurants durant els dies de la festa 
major del mes d’agost. 

b) A l’annex de l’Ordenança Fiscal núm.6, a l’apartat referent a Taxes per altres usos 
privatius o aprofitaments especials del domini públic temporalment s’hi afegirà un 
nou concepte per la instal.lació de barraques i bars/restaurants durant els dies de 
la Festa Major del mes d’agost, amb una quota fixa de 400 € per cada llicència que 
es doni per aquest ús o aprofitament. 

 
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.” 
 

El Sr. Xarbau pregunta pel motiu de la creació d’aquesta taxa i el perquè d’aquest 
import i explica que votaran que no ja que, si bé estan d’acord en què es reguli, no 
totes les entitats són iguals. 
 
La Sra. Reyner creu que efectivament cal regular el tema d’aquest pagament i explica 
que fins ara no s’havia aprovat mai i que les despeses se les repartien entre les 
entitats i que el què es pagava en realitat era aquesta quantitat que ara es proposa. 
Diu també que al fer-se una activitat econòmica és lògic que es col.labori amb les 
despeses que aquesta implica. 
 
La Sra. Vergés pregunta com es pagava aquesta quantitat fins ara i qui la cobrava. 
 
La Sra. Figueras explica que fins ara les entitats entre elles acordaven repartir-se unes 
despeses i també entre elles es repartien i pagaven directament aquestes despeses. 
 
La Sra. Vergés pregunta si s’ingressava a l’ajuntament el què pagaven. 
 
La Sra. Figueras diu que no s’ingressava a l’ajuntament ja que s’ho gestionaven les 
mateixes entitats.  
 
El Sr. Ortiz diu que li sembla desproporcionada la taxa, ja que les entitats fan aquesta 
activitat sense ànim de lucre, i d’altra banda creu que s’hauria d’establir una taxa en 
proporció als m2. 
 
El Sr. Alcalde creu que és bo regular el tema i que sigui clar, i que tots pagaran igual, i 
que la xifra que s’estableix és similar al què ja venien pagant a la realitat. Considera bo 
tot el que sigui fer les coses més clares, i que el sistema que es feia fins ara ve de 
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molts anys i creu que és bo que hi hagi una cosa aprovada per l’ajuntament i que 
aquest gestioni el cobrament. 
 
El Sr. Ciurana diu que la festa major és de tot el poble i que es paga amb diners de 
tots i creu que està bé que l’ajuntament cobri la taxa corresponent. Creu també que si 
amb l’activitat es treu un benefici és lògic que es pagui aquesta taxa i que l’ajuntament 
ho reguli. 
 
El Sr. Xarbau diu que està d’acord amb què es reguli però que no es fa prou ben fet, i 
que no totes les entitats tenen el mateix volum i capacitat, i que això s’hauria d’aprovar 
en el marc d’una política d’entitats. Pregunta també com es gestionarà. 
 
El Sr. Alcalde explica que es gestionarà com totes les taxes. 
 
El Sr. Ortiz opina que hauria de ser un preu en funció dels m2. 
 
La Sra. Figueras torna a explicar com funcionava el tema fins ara en termes semblants 
a la seva intervenció anterior. 
 
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, Sr. Ciurana, la Sra. Reyner, el Sr. Joan Josep 

Martínez, el Sr.Maqueda,  la Sra. Figueras, el Sr. José Mª Martínez i el Sr 
Vallribera. 

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

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
2. Aprovació de la delegació a la Junta de Govern per l’establiment o 

modificació de preus públics. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 

 

“ L’article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març preveu que les entitats 
locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o la realització 
d’activitats de la seva competència, i, d’altra banda, en el seu article 47 disposa que el 
seu establiment o modificació correspon al Ple sense perjudici de les seves facultats 
de delegació a la Junta de Govern Local d’acord amb el què disposa l’article 23.2.b) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la delegació a la Junta de Govern Local de les seves atribucions en 
quan a l’establiment o modificació de preus públics. 
 
SEGON.- En virtut del present acord s’entendrà modificat l’apartat 5 de la Base 14 de 
les d’execució del Pressupost Municipal 2016, en el sentit de què l’establiment o 



 4

modificació dels preus públics queda atribuïda a la Junta de Govern Local per 
delegació del Ple. 
 
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, sense perjudici de què tindrà 
efectes des del dia següent al de la seva adopció.” 
 
 
El Sr. Alcalde explica que aquesta és una competència que sempre ha estat delegada 
a la Junta de Govern però que a l’inici de la legislatura no es va renovar. 
 
El Sr. Xarbau diu que està en contra de la proposta ja que no veu bé que s’escatimi al 
Ple una competència, ja que és l’únic lloc on el poble pot ser-hi al debat dels temes 
que l’afecten, i per tant votaran no perquè consideren que és donar menys 
transparència a la gestió. 
 
El Sr. Ortiz diu que està d’acoard amb el què ha manifestat el Sr. Xarbau i també 
votarà en contra. 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord dóna el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, Sr. Ciurana, la Sra. Reyner, el Sr. Joan Josep 

Martínez, el Sr.Maqueda,  la Sra. Figueras, el Sr. José Mª Martínez i el Sr 
Vallribera. 

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

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
3. Aprovació provisional de 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 municipal  

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“ Vista la conveniència d’actualitzar i modificar l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora 
del preu públic pels serveis relacionats amb l’educació de la infància a la llar d’infants 
municipals. 
 
El Ple acorda: 
 
PRIMER.- 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. 
 
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 
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consultar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.” 
 
ANNEX 
 

Ordenança núm 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.- Quantia. 

1. Les quotes, segons l’horari d’assistència, seran les següents : 

 

CONCEPTE QUOTES 

- Matrícula (per nen/a i curs) 0,00 € 

- Horari de 7.45 a 12 h 120,00/mes € 

- Horari de 7.45 a 15 h 132,00/mes € 

- Horari de 7.45 a 12 h i de 15 a 18.15 h 164,50/mes € 

- Horari de 7.45 a 17.30 h 172,50/mes € 

- Horari de 15 a 17:30 h 75,00/mes 

Tarda Eventual 4 € tarda 

Bonificacions de la quota: 

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

 

 

50% 
75% 

2. La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa General, 
podrà modificar el quadre anterior de quotes i bonificacions i ampliar o reduir els serveis a 
prestar, si existeix la consignació necessària en el pressupost municipal, d’acord amb 
l’article 44.2 i 47.1 del text refós de la llei d’hisendes locals abans esmentat. 
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a) L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des del 
moment en què es presti el servei. 

b) Els serveis prestats i les activitats realitzades a la Llar d’Infants municipal són subjectes i 
exemptes de l’Impost sobre Valor Afegit, d’acord amb la Llei 37/1992, article 20.1.9è i 
Consulta Vinculant de la D.G.T. de 18/07/2011 

Disposició final 

La present Ordenança ha estat aprovada pel Ple municipal de Maçanet de la Selva i, 
sense perjudici de les modificacions que estableix el seu Article 4t 2,  regirà i es 
mantindrà vigents fins a la seva modificació o derogació expressa. 

 
El Sr. Xarbau demana aclariments sobre el nou horari que es proposa i si és possible 
la seva ampliació. 
 
La Sra. Figueras explica els nous horaris que exposen i explica també com es gestiona 
l’aplicació dels horaris i que es fa mirant la demanda existent. 
 
El Sr. Xarbau diu que li sembla bé que es gestioni en funció de la demana i afegeix 
que votaran que no ja que a l’ordenança es preveu que la Junta de Govern pugui 
modificar els preus i considera que hauria de ser el Ple qui ho faci. 
 
El Sr. Ciurana diu que es planteja fer-ho a través de la Junta de Govern per un tema 
d’agilitat. 
 
El Sr. Xarbau diu que és un tema de democràcia i que la gent pugui opinar i per això 
creuen que ha de ser el Ple. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord que ha quedat més amunt transcrita dóna el 
resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, Sr. Ciurana, la Sra. Reyner, el Sr. Joan Josep 

Martínez, el Sr.Maqueda,  la Sra. Figueras, el Sr. José Mª Martínez i el Sr 
Vallribera. 

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

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
4. Aprovació inicial d’una modificació puntual del PGOU per augment de l’ 

alçada reguladora màxima a les zones classificades amb la Clau A13 “Zona d’ 
Indústria”. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ Vist que s’ha redactat 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”. 
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El Ple acorda: 
 
Primer.- 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”, redactat per l’arquitecte Sr. Carles 
Bosch Genover. 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’esmentada modificació en la forma legalment 
establerta.” 
 
El Sr. Alcalde explica el contingut de la modificació i que ve motivada per la demanda 
de les indústries i les necessitats actuals de producció, i explica també que el tema 
s’ha consultat prèviament a la Comissió Territorial d’ Urbanisme. 
 
El Sr. Xarbau diu que votaran que sí ja que la modificació no té un gran impacte i 
afavoreix les activitats. 
 
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. 
 
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 


