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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 22 
D’OCTUBRE DE 2020 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
ALCALDESSA: 
Sra. Mercè Bosch i Romans 
 
 
REGIDORS/ES: 
M. Dolors Quintana i Cairó 
Segimon Baulenas i Raurell 
Marc Bosch Cañas 
Javier Molina Mejuto 
Anna Maria Estrada Faig 
 
Excusen la seva presència:  
Assumpció Bellmunt Baixauli 
 
SECRETARI: 
Joan Cano i Yáñez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial de la Vila de Maçanet de 
Cabrenys, essent les 19:00 hores del 
dia 22 d’octubre de 2020, es reuneix 
l’Ajuntament en Ple, sota la 
Presidència de l’Alcaldessa, Sra. 
Mercè Bosch i Romans, amb 
l’assistència del Sr. Secretari–
Interventor Joan Cano i Yáñez i 
demés membres anotats al marge, a 
l’objecte de celebrar la sessió 
ordinària, que ha estat convocada en 
legal forma, amb distribució de 
l’Ordre del Dia dels assumptes a 
tractar. 
 
Constituint els reunits nombre 
suficient dels membres de dret que 
integren el Plenari, per celebrar la 
sessió, en primera convocatòria, la 
Sra. Presidenta la declara oberta, 
passant-se a tractar els següents 
assumptes inclosos al següent 
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ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.  
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.  
3. Proposta d’acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei 

Català de Trànsit i l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys sobre l’assumpció de 
les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies 
urbanes. 

4. Proposta de ratificació i aprovació inicial de la modificació d’estatuts del 
Consorci Salines Bassegoda. 

5. Proposta de denominació i enumeració del veïnat de Tapis de Maçanet de 
Cabrenys. 

6. Acord de delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, 
recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals. 

7. Proposta de modificació de crèdit 6/2020 de transferència entre partides. 
8. Aprovació i modificació d’ordenances fiscals. 
9. Precs i preguntes 

 
 
 
 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
El secretari fa constar que s’han enviat amb antelació als regidors i regidores 
l’acta de la sessió plenària del dia 17 de setembre de 2020 preguntant si hi ha 
alguna al·legació al respecte. Sense que hi hagi intervencions s’aproven les 
actes esmentades per assentament de tots els assistents. 
 
 
2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia 
 
Es dona compte de les resolucions d’Alcaldia dictades del 17 de setembre al 15 
d’octubre, segons el següent detall: 
 
Nom del document    Data 
 

DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR TOPO 15102020                                                                                                                                                                                                                   

DEC TRANSMISIO NINXOL 09102020                                                                                                                                                                                                                                  

DEC RESOLUCIO PETICIO ESPAIS AMPA 05102020                                                                                                                                                                                                                      

DEC INDEMNITZACIONS 28092020                                                                                                                                                                                                                                    

DEC ASSUMPCIO DANYS PORTAL 28092020                                                                                                                                                                                                                             

DEC CONCESSIO LLICENCIA 28 2020 28092020                                                                                                                                                                                                                        

DEC DENEGACIO ESPAI 28092020                                                                                                                                                                                                                                    

DEC APROVACIO NOMINA SETEMBRE 25092020                                                                                                                                                                                                                          

DEC CARACTERISTIQUES PLAÇA SECRETARIA 25092020                                                                                                                                                                                                                  
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DEC MODIFICACIO CONTRACTUAL NETEJADORA 25092020                                                                                                                                                                                                                 

DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR PLAFO 25092020                                                                                                                                                                                                                  

DEC CONCESSIO LLICENCIA 27 2020 23092020                                                                                                                                                                                                                        

DEC CONCESSIO LLICENCIA 26 2020 23092020                                                                                                                                                                                                                        

DEC LLICENCIA TELEFONICA 25 2020 23092020                                                                                                                                                                                                                       

DEC CONCESSIO NINXOLS 21092020                                                                                                                                                                                                                                  

DEC ALCALDIA O202028 O202030 22092020                                                                                                                                                                                                                           

DEC APROVACIO DESPESA SUBMINISTRAMENT LLUM AGOST 17092020                                                                                                                                                                                                       

DEC APROVACIO DESPESA SUBMINISTRAMENT LLUM SETEMBRE 17092020                                                                                                                                                                                                    

DEC CONCESSIO NINXOL 109 1 17092020                                                                                                                                                                                                                             
 

 
3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIO DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I 
L'AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS SOBRE L'ASSUMPCIÓ 
DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A 
NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES. 

 
«L'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys i el Servei Català de Trànsit van 
subscriure en el seu moment un conveni de col·laboració per a l'assumpció de 
la facultat de denúncia i sanció per infraccions a nomes de circulació en vies 
urbanes.  
 
Vist que l'apartat 1 de la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en relació al convenis 
vigents,  que els convenis que el 2 d'octubre de 2016 no tinguin determinat un 
termini de vigència o, si existeix, tinguin establerta una pròrroga tàcita per un 
temps indefinit, el seu termini de vigència serà de quatre anys. 
 
Atès que en compliment de l'esmentada normativa, el conveni subscrit ha 
quedat extingit el passat 2 d'octubre de 2020, i que aquest Ajuntament veu 
necessari donar continuïtat a la col·laboració endegada en el seu moment en 
matèria de denúncia i infraccions de trànsit, cal subscriure un nou conveni de 
col·laboració adaptat a la normativa vigent. 
 
D'acord amb  l'esborrany del conveni de col·laboració sobre l'assumpció de les 
facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies 
urbanes presentat pel Servei Català de Trànsit i que s'adjunta com annex 1. 
 
És per tot l'anterior que es proposa al Ple de la corporació l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Maçanet 
de Cabrenys i el Servei Català de Trànsit referent a l'assumpció de les facultats 
de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 
 
SEGON. Facultar a l'Alcaldessa per a realitzar tots els actes i gestions com 
siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.  
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TERCER. Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit, als efectes 
oportuns. 
 
 
Annex 1  
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I 
L'AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE 
LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES 
DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES. 

 
REUNITS 
D'una part, el/la senyor/a ..., director/a del Servei Català de 
Trànsit. I de l’altra, la senyora Mercè Bosch Romans, 
alcaldessa de l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys. 

 
ACTUEN 
 
El/La primer/a, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme 
autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, per autorització de signatura de l’honorable 
senyor/a ..., conseller/a d’Interior i president/a del Servei Català de Trànsit, 
en virtut de la resolució de ... de ... de 20... 

 
La segona, en representació de l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, en 
virtut de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació de 15 de juny de 2019, amb 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació, per aplicació de l'article 114.3.e) del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i de l'article 309.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
EXPOSEN 

 
Primer.- Com a conseqüència de les funcions atribuïdes a la Generalitat en 
matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, d'acord amb la Llei 
orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de competències 
executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la 
Generalitat de Catalunya, es va crear, per la Llei del Parlament de 
Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre, el Servei Català de Trànsit, el qual 
exerceix juntament amb altres òrgans del Departament d’Interior, les 
competències en aquesta matèria. 

 
Segon.- En l'àmbit de les funcions relatives a l’exercici de la potestat 
sancionadora, l'article 11.1 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, abans 
esmentada, atribueix a la persona que ocupa la direcció del Servei Català de 
Trànsit, la competència per a imposar multes i sancions en matèria de 
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trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les 
competències municipals. 

 
Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit 
preveu la possibilitat que tant el Departament d’Interior com el Servei Català 
de Trànsit puguin establir convenis de col·laboració amb els ens locals, en el 
marc de les seves respectives competències. 

 
Tercer.- L'article 7 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles 
de motor i seguretat viària -LSV- aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, 
de 30 d’octubre, en concordança amb els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 66.3.b) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, fixa les competències que els 
municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit. Així mateix, l’article 84.4 de 
la LSV estableix que la sanció per infraccions a normes de circulació 
comeses en vies urbanes correspondrà als respectius alcaldes. 

 
No obstant això, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa 
que el director o directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la 
competència sancionadora per infraccions de normes de circulació en vies 
urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi conveni subscrit 
en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit. 

 
En desenvolupament d'aquesta previsió es confereix al director o directora 
del Servei Català de Trànsit la facultat de resoldre els expedients 
sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses en vies urbanes d'aquells 
municipis que hagin signat conveni d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 
14/1997, de 24 de desembre, esmentada. 

 
Quart.- En virtut d'allò que preveu l’article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 
10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, 
en relació amb la disposició transitòria única de la Llei orgànica 6/1997, de 
15 de desembre, aquest cos policial pot assumir l'exercici de funcions de 
denúncia de les infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit en 
les vies urbanes. Aquesta denúncia gaudeix, d'acord amb l'article 87.1 de la 
LSV, del caràcter d'obligatòria quan es formuli en l'exercici de les funcions de 
vigilància del trànsit. 

 
Cinquè.- D'acord amb el que s'ha exposat, es considera convenient establir 
el marc de col·laboració amb aquells municipis que vulguin acollir-se a allò 
que preveuen l'article 11.4 de l'esmentada Llei 14/1997, de 24 de desembre, 
i l'article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, mitjançant la 
subscripció del corresponent conveni. 

 
Per tot l'exposat, ambdues parts convenen la subscripció d’aquest conveni 
de col·laboració, d'acord amb els següents: 
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PACTES 
 

1. Objecte 
Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en 
matèria d'infraccions de normes de circulació entre el Servei Català de 
Trànsit i l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys pel que fa a l'assumpció de 
les facultats següents: 

 
a) la facultat de denúncia per part del cos de mossos d'esquadra de les 
infraccions contingudes al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, 
d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria, que es cometin en vies 
urbanes. 

 
b) les competències sancionadores de l'alcaldessa en vies urbanes per part 
del/de la director/a del Servei Català de Trànsit, d'acord amb l'article 11.4 de 
la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit. 

 
2. Potestat sancionadora 
L'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys i el Servei Català de Trànsit acorden 
que el/la director/a del Servei Català de Trànsit assumeixi la competència 
sancionadora que correspon a l'alcaldessa per infraccions a les normes de 
circulació en vies urbanes del municipi de Maçanet de Cabrenys, 
denunciades pels agents del cos de mossos d'esquadra, en els termes i 
condicions previstos en els pactes d'aquest conveni. 

 
3. Continguts de la col·laboració 
La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Maçanet 
de Cabrenys, en la matèria objecte d'aquest conveni, es durà a terme 
d'acord amb els apartats següents: 

 
a) Inici del procediment sancionador 

 
El procediment sancionador que tramitarà el Servei Català de Trànsit 
s'iniciarà com a conseqüència de les denúncies de caràcter obligatori 
formulades pels agents del cos de mossos d'esquadra, en funcions de 
vigilància del trànsit contra infraccions comeses en les vies urbanes del 
municipi de Maçanet de Cabrenys. 

 
b) Instrucció del procediment sancionador 

 
D'acord amb allò que preveu l’article 12.1.e) del Decret 53/2015, de 14 
d’abril, de reestructuració del Servei Català de Trànsit, el Servei Territorial de 
Trànsit de ha d’instruir els expedients sancionadors incoats per les 
denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents del cos de mossos 
d'esquadra en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit en les vies 
urbanes del municipi de Maçanet de Cabrenys. 

 
c) Resolució de l'expedient sancionador 
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La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit resoldrà 
l'expedient sancionador i imposarà, si escau, la sanció per les infraccions 
denunciades pels agents del cos de mossos d'esquadra en les vies urbanes 
de Maçanet de Cabrenys. 

 
d) Cobrament de la sanció pecuniària 

 
El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el cobrament de les 
sancions derivades dels expedients sancionadors a què fan referència els 
apartats anteriors. 

 
L'import de les multes i sancions derivades de les denúncies a què es 
refereix el present conveni pot ésser exigit pel Servei Català de Trànsit per la 
via de constrenyiment. 

 
e) Règim de recursos 

 
Contra les resolucions sancionadores dictades pel/per la director/a del Servei 
Català de Trànsit que es derivin de les denúncies que són objecte d'aquest 
conveni, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant aquest 
mateix òrgan, que és el competent per a resoldre’l. 

 
4. Comissió de seguiment, vigilància i control 
La Comissió de seguiment estarà integrada per dos membres designats per 
cadascuna de les parts. 

 
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts i serà 
l’encarregada de resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es 
puguin plantejar durant la vigència del conveni. 

 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les 
dues parts. 

 
5. Vigència i extinció 
El present conveni s’extingirà transcorreguts quatre anys des de la seva 
signatura. En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts 
podran acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre 
anys addicionals. 

 
A més, el present conveni es podrà extingir: 

 
a) Per acord unànime de les parts signants. 

 
b) Per denúncia d'una de les parts amb tres mesos d’antelació. 

 
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
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d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En 
aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
6. Publicitat del Conveni 
L'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys es compromet a donar publicitat al 
contingut d’aquest conveni per tal de garantir, d'acord amb el principi de 
seguretat jurídica, el seu coneixement per part dels habitants del municipi, a 
través de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Maçanet 
de Cabrenys, i així mateix per qualsevol altre mitjà que aquest consideri 
oportú. 

 
7. Interpretació i jurisdicció 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació 
d’aquest conveni que no es pugui resoldre per la comissió, les parts se 
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
Votació  
 
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents. 
 
 
4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ I APROVACIÓ INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DEL CONSORCI SALINES BASSEGODA.  
 
Antecedents de fet: 
Vist l'acord del Consell Plenari del Consorci Salines Bassegoda de 23 de 
setembre de 2020, en virtut del qual es va aprovar la proposta de modificació 
dels següents articles dels Estatuts del Consorci, quedant les seves redaccions 
de la següent forma: 
 
1.- Modificació de l’article 2: 
El Consorci s’anomenarà Consorci Salines Bassegoda. Té una durada 
indefinida. La seva seu social estarà ubicada a l’Ajuntament que adquireixi la 
presidència, sens perjudici que el Consell Plenari pugui en el futur modificar-la 
si es modifica l’entitat a la qual s’adscriu el Consorci. 
D’acord amb l’article 120.2 de la llei 40/2015, d’u d’octubre de règim jurídic del 
sector públic, el Consorci quedarà adscrit a l’Ajuntament que adquireixi la 
presidència i que disposi de la majoria de vots del Consell Plenari, òrgan de 
govern suprem de deliberació i decisió del consorci. 
Aquesta adscripció pot ser modificada en cada exercici pressupostari. 
 
2.- Modificació de les Disposicions transitòries 
1. Per tot allò no previst en aquests Estatuts s’aplicarà el que disposa la llei 
40/2015, d’ú d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la normativa 
autonòmica de desenvolupament i supletòriament la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i la llei 27/2016, de 21 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
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2. En tant que no sigui aprovada la reglamentació interna del Consorci, serà 
d’aplicació per al funcionament dels seus òrgans el que disposa la Llei 39/2015, 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
Fonaments jurídics: 

− L'article 8.3.d) dels Estatuts del Consorci, estableix que correspon al 
Consell Plenari, amb caràcter indelegable l'aprovació i la modificació 
dels presents Estatuts, sens perjudici de la necessitat també de 
l'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats. 

− L'article 14.2 b) dels Estatuts del Consorci estableix que en el Consell 
Plenari caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels seus 
components per a la validesa dels acords que s'adoptin sobre les 
matèries següents: b) Aprovació i modificació dels presents Estatuts. 

− L'art. 322 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, en concordança 
amb l'article 313.2 del mateix Reglament, regulen el procediment i 
quòrum necessari de modificació dels estatuts del Consorci. 

− i l'article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, que requereix majoria absoluta per modificar els estatuts. 

− l'article 118 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic. 

 
Per tot això, l’Alcaldessa de la Corporació, proposa al Ple de l'Ajuntament 
l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Salines 
Bassegoda aprovada pel Consell Plenari d'aquest de 23 de setembre de 2020 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Salines 
Bassegoda en els termes en què s'ha fet constar anteriorment en la part 
expositiva d'aquest acord. 
 
Tercer.- Encomanar a favor del Consorci Salines Bassegoda la realització dels 
tràmits següents: 
 
a) Publicació dels presents acords pel termini de trenta dies hàbils, a efectes 
d’al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al BOP i al DOGC, disposant que si no s’hi formula cap 
al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d’informació pública, la 
modificació estatutària que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
b) Publicació al BOP del text íntegre de la modificació dels Estatuts 
definitivament aprovats, així com publicació del corresponent anunci al DOGC, 
anunciant la referència del BOP en el que s’hagi publicat íntegrament el seu 
text. 
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c) Remissió d’aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres 
del Consorci i els Estatuts modificats, a la Direcció General d’Administració 
Local a efectes d’inscripció de la modificació operada al Registre d’entitats 
Locals de Catalunya. 
 
Quart.-  Inserir els corresponents edictes d’exposició pública i publicació del 
text final, respectivament, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als mateixos 
efectes que els assenyalats en l’anterior apartat i pels mateixos terminis. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al Consorci Salines Bassegoda. 
 
Votació  
 
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents. 
 
 
5. PROPOSTA DE DENOMINACIÓ I ENUMERACIÓ DEL VEÏNAT DE TAPIS 

DE MAÇANET DE CABRENYS  
 
Antecedents de fet: 
Atès que a dia d’avui no existeix una denominació oficial dels carrers del veïnat 
de Tapis de Maçanet de Cabrenys, fet que dificulta la seva localització; 
Atès que es considera necessari establir una denominació als carrers del veïnat 
i que cal finar-ne l’enumeració dels diversos immobles; 
Vista la proposta redactada per l’empresa Treballs Tècnics i Territorials, SL 
sobre cadascun dels carrers i immobles de l’esmentat veïnat, 
En compliment del que estableix l’article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial dels 
ens locals, 
Es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Aprovar la denominació dels carrers d’acord amb el plànol i descripció 
següent: 
 
NOM COMPLERT   NOM COMÚ 
 
CL DE CORNELL.    TAPIS CL CORNELL.TAPIS 
PZ DE L'ERA. TAPIS    PZ ERA. TAPIS 
CL DE LA FONT FRESCA.   TAPIS CL FONT FRESCA. TAPIS 
PZ MAJOR DE TAPIS    PZ MAJOR DE TAPIS 
CL DE PUIG FALCÓ.    TAPIS CL PUIG FALCÓ. TAPIS 
CL DE SANT BRIC.    TAPIS CL SANT BRIC. TAPIS 
CL DE TOSCA.     TAPIS CL TOSCA. TAPIS 
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Segon.- Aprovar l’enumeració dels immobles d’acord amb la denominació 
aprovada al punt anterior amb el resultat següent: 
 
ID  REF. CADASTRAL ANTIGA     REF. CADASTRAL ACTUAL      ADREÇA ANTIGA           ADREÇA ACTUAL 
 
1    5420301DG7952S                   5422202DG7952S (Ref. a verificar)    LG TAPIS             CL CORNELL.TAPIS 1 
2    17108A00900054                   17108A00900054                                  LG TAPIS             CL CORNELL.TAPIS 8 
3    17108A00900053                   17108A00900053                                  LG TAPIS             CL CORNELL.TAPIS 6 
4    17108A00900040                   17108A00900040                                  LG TAPIS             CL CORNELL.TAPIS 4 
5    17108A00900077                   17108A00900077                                  LG TAPIS             CL CORNELL.TAPIS 2 
6    5422609DG7952S                   5422609DG7952S                                 LG TAPIS             PZ ERA. TAPIS 3 
7    5422607DG7952S                   5422607DG7952S                                 LG TAPIS             PZ ERA. TAPIS 6 
8    5422903DG7952S                   5422903DG7952S                                 LG TAPIS             PZ ERA. TAPIS 2 
9    5422902DG7952S                   5422902DG7952S                                 LG TAPIS             PZ ERA. TAPIS 1 
10  5422607DG7952S                  5422610DG7952S (Ref. a verificar)     LG TAPIS            PZ ERA. TAPIS 5 
11  5422608DG7952S                  5422608DG7952S                                 LG TAPIS              CL FONT FRESCA. TAPIS 4 
12  5422603DG7952S                  5422603DG7952S                                  LG TAPIS             CL FONT FRESCA. TAPIS 8 
13  17108A00900057                  17108A00900057                                   LG TAPIS             CL FONT FRESCA. TAPIS 9 
14  17108A00900056                  17108A00900056                                   LG TAPIS             CL FONT FRESCA. TAPIS 11 
15  17108A00900033                  17108A00900033                                   LG TAPIS             CL FONT FRESCA. TAPIS 1 
16  17108A00900059                  17108A00900059                                   LG TAPIS             CL FONT FRESCA. TAPIS 3 
17 17108A00900058                   17108A00900058                                   LG TAPIS             CL FONT FRESCA. TAPIS 7 
18 17108A00900055                   17108A00900055                                    LG TAPIS            CL FONT FRESCA. TAPIS 13 
19 5422506DG7952S                   5422506DG7952S                                    LG TAPIS           PZ MAJOR DE TAPIS 6 
20 5422503DG7952S                   5422503DG7952S                                    LG TAPIS           PZ MAJOR DE TAPIS 7 
21 5422504DG7952S                   5422504DG7952S                                    LG TAPIS           PZ MAJOR DE TAPIS 8 
22 5422505DG7952S                   5422505DG7952S                                    LG TAPIS           PZ MAJOR DE TAPIS 9 
23 5522201DG7952S                   5522201DG7952S                                    LG TAPIS           PZ MAJOR DE TAPIS 2 
24 5422604DG7952S                  5422604DG7952S                                    LG TAPIS            CL PUIG FALCÓ. TAPIS 1 
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25 5422502DG7952S               5422502DG7952S                                    LG TAPIS                    CL PUIG FALCÓ. TAPIS 2 
26 5422605DG7952S               5422605DG7952S                                    LG TAPIS                    CL SANT BRIC. TAPIS 4 
27 5420101DG7952S i 5420102DG7952S 5422203DG7952S (Ref. A verificar) LG TAPIS    CL TOSCA. TAPIS 3 
28 X=475387 Y=4692028         xxxxx01DG7952S 0001 (Ref. a verificar) LG TAPIS                CL TOSCA. TAPIS 6 
29 X=475394 Y=4692031         xxxxx02DG7952S 0001 (Ref. a verificar) LG TAPIS                CL TOSCA. TAPIS 2 
 
Tercer.- Exposar públicament per un termini de vint dies el present acord per 
mitjà d’anunci al BOP, al Taulell d’anuncis i al tauler electrònic de l’Ajuntament, 
als efectes d’informació i coneixement general. 
Quart.- Notificar individualment a totes els interessats a l’expedient, atorgant un 
termini de vint dies per tal que presentin les al·legacions o observacions que 
estimin pertinents. 
Cinquè.- Transcorregut el termini d’exposició pública i veïnal, es resoldrà 
definitivament sobre la denominació i enumeració dels carrers dels veïnat de 
Tapis de Maçanet de Cabrenys i es traslladarà l’acord a totes les 
administracions, organismes, empreses i entitats que puguin resultar afectades 
per l’aplicació del present acord. 
 
Votació  
 
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents. 
 
 
6. ACORD DE DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE DIVERSES 

FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I 
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS 
 

Antecedents: 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en 
endavant LRBRL), article 36.1.b) i f), atribueix a les diputacions la competència, 
entre d’altres, d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis, així com la prestació dels  serveis de gestió de la recaptació 
tributària, en període voluntari i executiu. En el mateix sentit, l’article 141.1.d) la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, estableix que les 
administracions públiques prestaran en l'àmbit propi, l'assistència que les altres 
administracions poguessin sol·licitar per a l'eficaç exercici de les seves 
competències. 
 
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic 
que els correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en 
endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que les entitats 
locals podran delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin 
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i 
dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix. 
 
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran 
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa 
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de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats 
mecanismes de delegació previstos en la legislació. 
 
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti l’abast i contingut 
de les delegacions que es volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació 
de Girona, i que aquesta realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de 
Gestió Tributària.  
 
Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent debat, 
amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la 
Llei 57/2003, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA: 
PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 
7.1 del TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al 
document que s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a 
continuació s’especifiquen: 
 

TIPUS D'INGRÉS GESTIÓ INSPECCIÓ RECAPTACIÓ 

      Voluntària Executiva 

Taxa d’aprofitament especial 
del domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments 
d’interès general 

X X X X 

 
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, 
l’organisme autònom creat a tal efecte.  
 
En tot cas serà XALOC qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els 
nexes i traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions de 
conformitat amb l’establert al Pla de serveis per la prestació del servei de 
gestió, recaptació i inspecció  dels tributs i altres ingressos de dret públic  
delegats a la Diputació de Girona aprovat pel Consell Rector en data 7 de juliol 
(BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol). 
 
SEGON. La present delegació romandrà vigent fins que no es REVOQUI 
TOTALMENT la competència de tots els ingressos de dret públic per part de 
l’Ens delegant o per renuncia de la Diputació de Girona tot respectant el que es 
recull al Pla de serveis per la prestació del servei de gestió, recaptació i 
inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic delegats a la Diputació de 
Girona (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol).  
 
TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que 
contempla el present acord comportarà una compensació econòmica que 
consistirà en el pagament dels imports especificats en cada moment a 
l’Ordenança Fiscal vigent de prestació de serveis encomanats a XALOC, de la 
Diputació de Girona. 
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QUART.  Per a realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de 
Girona s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la seva normativa 
interna, en virtut del que preveu l’article 7.3 del TRLRHL, i de les seves pròpies 
facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 
CINQUÈ. Aprovar conforme la delegació es regeix per l’establert al Pla de 
serveis per la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció  dels tributs i 
altres ingressos de dret públic delegats a la Diputació de Girona vigent en cada 
moment. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï   
l’acceptació de la delegació conferida. 
 
SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que 
s’atorga, publicarà el present acord al Butlletí Oficial  de la Província de Girona i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en 
compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del TRLRHL. 
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ANNEX I 
 
La gestió tributària de la taxa comporta la realització de les següents actuacions, 

respecte dels ingressos de dret públic delegats: 

1. Determinar els calendaris fiscals dels tributs i altres ingressos de 

cobrament periòdic per rebut. 

2. Determinar el deute tributari que comporta l’elaboració de les 

llistes de cobrament o padrons fiscals, possibilitat de la tramitació 

d’altes, baixes i modificacions en els tributs de caràcter periòdic i 

la seva aprovació i exposició pública. 

3. Practicar les liquidacions dels deutes tributaris.  

4. Resoldre les sol·licituds en matèria d’exempcions, reduccions i 

bonificacions legalment previstes. 

5. Practicar els prorratejos en els supòsits legalment previstos. 

6. Resoldre i executar els expedients de devolució d'ingressos, 

deguts i indeguts. 

7. Resoldre els recursos contra els actes de gestió tributària 

realitzats en l'àmbit del present Pla de serveis. 

8. Prestar assistència i informar al contribuent sobre les matèries 

anteriors. 

9. Realitzar qualsevol altre actuació d'aplicació dels tributs no 

integrada en les funcions d'inspecció i recaptació. 

La recaptació voluntària i executiva de la taxa comporta la realització de les 

següents actuacions:  

 
1. Conferir i revocar a les entitats de dipòsit el caràcter d’entitats 

col·laboradores i establir els límits de la col·laboració. 

2. Recaptar els deutes en període voluntari i en període executiu. 

3. Practicar les notificacions col·lectives, en valors rebut, i 

individuals, en les liquidacions per ingrés directe. 

4. Aprovar els actes de compensació de deute en període 

voluntari i executiu de pagament. 

5. Resoldre els recursos contra els actes de recaptació dels 

ingressos delegats. 

6. Dictar la provisió de constrenyiment dels valors sobre els quals 

s'hagi realitzat la gestió recaptadora en voluntària i liquidar 

recàrrecs, interessos de demora i costes. 

7. Notificar la provisió de constrenyiment de tots els valors sobre 

els quals es realitzin actuacions en executiva. 

8. Resoldre els recursos contra la provisió de constrenyiment i les 

diligències d’embargament. 
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9. Realitzar totes les actuacions del procediment de 

constrenyiment encaminades al cobrament dels deutes.  

10. Resoldre les sol·licituds d'ajornament i fraccionament 

presentades tant en període voluntari com en període 

executiu. 

11. Rebre i custodiar garanties de deutes o dispensar-les. 

12. Ordenar la constitució d’hipoteques especials. 

13. Adoptar les mesures cautelars en els termes previstos en 

l'article 81 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 

tributària (en endavant, LGT). 

14. Executar les garanties conforme al que s'estableix en els 

articles 168 de la LGT i 74 del RGR. 

15. Acordar la declaració de fallit i crèdit incobrable. 

16. Acordar la declaració de derivació de responsabilitat. 

17. Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats. 

18. Subhastar electrònicament els béns i adjudicar-los, si és el 

cas. 

19. Acordar la suspensió del procediment. 

20. Resoldre terceries de domini i de millor dret. 

21. Proposar l’adjudicació de béns a l’ens creditor, expedint les 

certificacions necessàries per a la seva inscripció en els 

registres públics. 

22. Declarar la prescripció del deute. 

23. Qualsevol altra facultat prevista en el RGR o una altra 

normativa aplicable, en particular, realitzar les funcions de 

recerca i comprovació de la situació dels béns o drets dels 

obligats tributaris previstes en l'article 162 de la LGT que 

condueixin a la realització del deute. 

 
La delegació de la funció d’inspecció i comprovació de la taxa comporta, a més, 
les funcions de liquidació i recaptació de les liquidacions resultants de l’ingrés 
inspeccionat, l’exercici de les funcions següents: 
 

1. Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per 
descobrir els que siguin ignorats per l’Administració tributària 
local. 

2. Comprovar que hi ha veracitat i aplicació correcta de les 
normes en les declaracions i autoliquidacions que els obligats 
tributaris hagin presentat.  

3. Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes 
tributaris que figurin als documents d’ingrés. 

4. Practicar i notificar les liquidacions tributàries resultants de les 
seves actuacions de comprovació i investigació. 
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5. Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió 
o gaudi de qualsevol benefici o incentiu fiscal i devolucions 
tributàries. 

6. Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre 
el contingut i la naturalesa de les actuacions inspectores que 
s’iniciïn, sobre els drets i deures que els corresponguin, sobre 
les normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions 
i drets que se’n derivin. 

7. Totes les altres actuacions dimanants dels procediments de 
comprovació de tributs locals que la normativa estableix en 
cada cas. 

8. Cercar la informació necessària perquè els òrgans de 
l’Administració tributària local puguin portar a terme les seves 
funcions. 

9. Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, 
patrimonis, empreses i altres elements quan sigui necessari 
per determinar les obligacions tributàries.  

10. Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Així mateix, si es detecta que els fets comprovats o investigats són constitutius 
d’infracció tributària, s’incoarà l’expedient sancionador corresponent i 
s’exerciran les facultats derivades de la potestat sancionadora tributària. 
 
Votació  
 
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents. 
 
 
7. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 6/2020 de 

transferència entre partides 
 
Relació de fets 
 
L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys ha de tramitar aquest expedient de modificació 
de crèdit per tal de poder assumir la despesa corresponent a diferents àrees de 
despesa que seguidament es detallen: 
 
Les actuacions previstes són el pagament d’activitats esportives i reparació i 
manteniment de camins. 
 
Les parides a minorar són un renting d’un vehicle que no s’ha dut a terme i la quota de 
pays d’art que enguany no es liquida com a conseqüència de la covid-19. 
 
 
Fonaments de dret 
 
 
1. De conformitat amb l’article 40 del Reial Decret 500/1990, la transferència de crèdit 

és aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar 
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la quantia del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions 
pressupostàries amb diferent nivell de vinculació jurídica. 

 
2. L’article 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i l’article 41.1 del Reial Decret 

500/1990, estableixen que les transferències de crèdit estaran subjectes a les 
següents limitacions: 

 
I. Les transferències proposades NO  afecten als crèdits ampliables, ni els 

crèdits extraordinaris atorgats durant l’exercici. 
 
II. Les aplicacions que es proposen minorar NO  han estat incrementades per 

suplements o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, 
tampoc poden ser incrementades amb crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos 
tancats. 

 
III. Les aplicacions que es proposen incrementar NO  han sofert cap 

transferència negativa. Aquesta limitació no afectarà a crèdits de personal. 
 
3. L’apartat 41.2 del Reial Decret 500/1990, disposa que les limitacions esmentades 

no afectaran als programes d’imprevistos i àrees de despesa no classificades, ni 
seran d’aplicació en els supòsits de reorganitzacions administratives aprovades pel 
Ple de la Corporació. 
 

4. Que existeix crèdit suficient a les aplicacions a minorar. 
 

 
Acords 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de transferència de crèdit 06/2020 del 
pressupost de despeses de la Corporació, que tot seguit es detalla: 
 
 

APLICACIONS QUE ES PROPOSEN MINORAR 

Aplicació Denominació Import 

 
01.171.20400 Arrendament renting vehicle 4.000,00 € 

 
01.330.46603 Quota Pay d’Art 2000,00€ 

 
 

APLICACIONS QUE ES PROPOSEN AUGMENTAR 

Aplicació Denominació 
Import 

Org Prog Eco 

 
01.341.22609 Activitats culturals i esportives 1.000,00€ 

01.454.21000 
Conservació, reparació i manteniment de 
pistes forestals 5.000,00 € 
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SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat, 
resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis. 

 
Votació  
 
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents. 
 
 

8. Proposta d’acord a ple de Modificació Ordenances fiscals 2020 

Els assistents acorden deixar sobre la taula el punt fins al proper ple. 
 

 
9. Precs i preguntes 
 
 
I no havent-hi més intervencions per part dels Regidors, la Sra. Alcaldessa–
Presidenta alçà la sessió a les 20.00 hores, de la qual s’estén la present acta, 
que signa la Sra. alcaldessa, amb mi, el secretari - interventor, que certifico. 
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