AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys
Correu-e: ajuntament@massanet.org
T: 972544005

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 23
DE JULIOL DE 2021

ASSISTENTS:
ALCALDESSA:
Sra. Mercè Bosch i Romans

REGIDORS/ES:
Javier Molina Mejuto
Segimon Baulenas i Raurell
Dolors Quintana Cairó
Anna Maria Estrada Faig
Marc Bosch Cañas
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 23 de juliol de 2021, 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:
Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 27 de maig al 16 de juliol.
Proposta d’aprovació del Pla d’usos del Pantà de Darnius – Boadella.
Proposta d’aprovació de les festes locals per l’any 2022.
Proposta d’aprovació del Jutge de Pau titular i substitut/a.
Proposta d’aprovació d’un complement retributiu a la plaça d’auxiliar
administratiu.
7. Proposta d’aprovació d’ordenances fiscals.
8. Proposta d’aprovació de la modificació de Normes Subsidiàries.
9. Proposta d’aprovació per a la concessió demanial directa per a la
instal·lació de dos punts de càrrega de vehicles.
10. Precs i preguntes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 27 de maig de 2021, preguntant si hi ha alguna
al·legació al respecte. S’afegeix el resultat de la votació del punt quart, que no
quedava reflectida a l’acta i sense que hi hagi més 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 a partir del 30 d’abril de
2021, segons el següent detall:
Nom del document

Data

DEC CONCESSIO DE LLICENCIA 26
DEC CONTRACTACIO AUDICIO SARDANES 3 DE JULIOL
27052021
DEC APROVACIO INDEMNITZACIONS CARRECS ELECTES
27052021
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR CONTROLADORS
FESTA MAJOR 30062021
DEC ADJUDICACIO SANEJAMENT 30062021
DEC APROVACIO NOMINA JUNY 2021 30062021
DEC ONTRACTE MENOR WEB 22062021
DEC CONTRACTACIO PERSONAL PISCINA MUNICIPAL
18062021
DEC APROVACIO CONVENI ENLLUMENAT 18062021
DEC CONCERTACIO CONTRACTE ADQUISICIO VEHICLE
PICK UP 17062021

31/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
22/06/2021
18/06/2021
18/06/2021
17/06/2021
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DEC CONCESSIO LLICENCIA 33
DEC APROVACIO NOMINA EXTRA JUNY 2021 16062021
DEC AUTORITZACIO TALL CARRER 08062021
DEC AUTORITZACIO DIVISIO HORITZONTAL
DEC CONCESSIO LLICENCIA 32
DEC APROVACIO FACTURES MANTENIMENT BENZINERA
01062021
DEC APROVACIO FACTURA MENJADOR ESCOLAR 01062021
DEC PAGAMENT DE FACTURES MAIG 2021 01062021
DEC CONCESSIO LLICENCIA 31 2021 01062021
DEC CONCESSIO LLICÈNCIA 30 2021
DEC CONCESSIO LLICENCIA 30 2021
DEC CONCESSIO LLICENCIA PALS TELEFONICA RACO
PIRINEU 01062021
DEC CONCESSIO LLICENCIA 28
DEC CONCESSIO LLICENCIA 27 2021 PAL TELEFONIC
01062021
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE ZONA ESPORTIVA
16072021
DEC APROVACIO DEL PLA DE SEGURETAT DE L'OBRA DE
LA XARXA D'AIGUA POTABLE 16072021
DEC APROVACIO PLA DE SEGURETAT XARXA DE
SANEJAMENT 16072021
DEC US CAMINS BATUDES 13072021
DEC APROVACIO FACTURES CASAL 28.6 - 9.7 13072021
DEC APROVACIO FACTURES JUNY 13072021
DEC APROVACIO FACTURES BENZINERA MAIG I JUNY
13072021
DEC CONCESSIO LLICENCIA 12072021
DEC ADJUDICACIO OBRA CONSOLIDACIO CAMI SANT
ANDREU 09072021
DEC CONCESSIO LLICENCIA 37 2021 08072021
DEC CONCESSIO LLICENCIA 36 2021
DEC CONCESSIO LLICENCIA 35 2021 PREMIUM MIX GROUP
08072021
DEC CONCESSIO LLICENCIA 34 2021
DEC INDEMNITZACIO DESPESES REALITZADES MERCE
06072021
DEC CONTRACTACIO PERSONAL LLAR D'INFANTS 06072021
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR GENERADOR
02072021
DEC ADJUDICACIO BARRES FESTA MAJOR D'ESTIU
02072021

16/06/2021
16/06/2021
08/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
14/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
12/07/2021
09/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021
06/07/2021
06/07/2021
06/07/2021
02/07/2021
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3. Proposta d’aprovació del Pla d’Usos de l’embassament de Darnius
Boadella.
Vist que el terme municipal de Maçanet de Cabrenys s’estén, en el seu límit sud
– est fins al Pantà de Darnius Boadella, incloent una part de l’esmentat
embassament dintre del terme municipal de Maçanet de Cabrenys;
Vist que per a la gestió, control i explotació de les diverses activitats i usos de
l’embassament és necessària l’aprovació d’un Pla d’Usos;
Vista la proposta de Pla d’usos de l’embassament de Darnius Boadella tramesa
pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, redactada per l’empresa Quaderna,
estratègia corporativa, SLU per tal que es procedeixi a la seva aprovació per part
dels municipis
Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació de la proposta de pla d’usos de
l’embassament de Darnius Boadella.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
4. Proposta d’acord de ple per a l’aprovació del calendari de festes
locals 2022
Antecedents
Vist l’escrit del Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat
de Catalunya informant que s’havia publicat l’Ordre de festes laborals per l’any
2022 i que s’iniciava la preparació del calendari de festes locals.
L’article 37.2 de l’Estatut de treballadors indica que de les catorze festes laborals,
dues tindran caràcter local, i que d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre,
dues festes locals seran fixades per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers
Socials i Família, a proposta dels municipis respectius i mitjançant acord de Ple.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’aprovació del següent,
Acords
Primer.- Aprovar com a dies de festa local per el proper 2022 els dies 4 de juliol
i 14 de novembre.
Segon.- Notificar aquesta proposta al Departament de Treball, Afers Social i
Família de la Generalitat de Catalunya.
Votació
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La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
4. Proposta d’acord a Ple pel nomenament de Jutge de Pau titular i
substituta
Atès que en sessió plenària de data 21 de juliol de 2021, es va acordar per
unanimitat del Ple l’inici de l’expedient de nomenament de Jutge de Pau titular i
substitut de Maçanet de Cabrenys pels anys, del 2020 al 2024.
.
Atès que s’ha procedit amb els tràmits que estableixen els articles 4, 5, 6 i 7 del
Reglamento 3/1995, de 7 de juny, i havent anunciat la convocatòria mitjançant
publicació al BOP de Girona núm. 107 de 4 de juny de 2021, al Tauló d’anuncis
del Jutjat Degà de Figueres i al Taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament. Haventse presentat a la convocatòria el Sr. Lluís Riuró Tarrés i la senyora Neus Vidal
Planas.
Atès que ambdós candidats reuneixen les condicions del Reglament 3/1995, de
7 de juny de Jutges de Pau, s’ha tingut en compte l’experiència prèvia en la
matèria.
És per tot l’anterior que aquesta Alcaldia-Presidència PROPOSA al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Proposar com a Jutge de Pau titular al senyor Lluís Riuró Tarrés.
Segon.- Proposar com a Jutgessa de Pau substituta a la senyora Neus Vidal
Planas.
Tercer.- Trametre al Jutjat Degà de Figueres el present acord per tal que, d’acord
amb el que estableix l’article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial s’elevi
a la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel seu
nomenament.
Quart.- Notificar el present acord als sol·licitants.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
5. Proposta d’acord a Ple per a l’Aprovació de l’increment salarial d’un
lloc de treball d’auxiliar administratiu.
Relació de fets
Per acord de Ple de data 17 de desembre de 2020 es va aprovar inicialment el
pressupost municipal i la plantilla de personal de l’Ajuntament de Maçanet de
Cabrenys.
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L’acord de Ple es va sotmetre a exposició pública, elevant-se a definitiu després
que no es presentessin al·legacions.
Entre les places existents a la plantilla hi figura una en règim laboral d’auxiliar
administratiu, pertanyent al grup C.
L’Ajuntament no disposa de relació de llocs de treball aprovada, motiu pel qual
d’acord amb el Decret 217/1990 l’assignació de tasques i funcions correspon a
l’Alcaldia.
En aquest sentit, a la memòria que consta a l’expedient s’han detallat les noves
funcions que assumirà la persona que ocupa la plaça d’auxiliar administratiu i
que justifiquen l’increment salarial.
Acords
PRIMER.- APROVAR l’establiment del complement de disponibilitat de la plaça
d’auxiliar administratiu que consta a la plantilla de personal laboral de
l’Ajuntament per un total de 4.315,78 euros anuals bruts (que equival a 308,27
euros/mes bruts per 14 pagues).
El complement es prorrateja en 14 mensualitats per import igual (12 ordinàries
més 2 extres al juny i desembre).
SEGON.- Pel que fa a l’exercici 2021, aquest complement tindrà vigència des del
dia 1 de juliol.
Votació
El manifest s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
6. Proposta d’acord a Ple per a la modificació d’ordenances fiscals.
ORDENANÇA NÚM. 18 - REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS D’ESTABLIMENT/OBERTURA I MANTENIMENT ANUAL
D'UNA FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES
URBANITZACIONS i NUCLIS DE POBLACIÓ, DE MANTENIMENT DE LES
PARCEL·LES I ZONES VERDES LLIURES DE VEGETACIÓ SECA I MASSA
ARBÒRIA ACLARIDA, EN LES MATEIXES URBANITZACIONS.
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.k) del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text
legal i articles 3.1 a(, b) i e), 4.4 i 7.1 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys
Correu-e: ajuntament@massanet.org
T: 972544005

dels serveis d’establiment i manteniment d'una franja exterior de protecció al
voltant de les urbanitzacions i nuclis de població, d’establiment i manteniment de
les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida
en les mateixes urbanitzacions.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis:
a. Establiment i manteniment posterior d'una franja exterior de protecció al voltant
de les urbanitzacions i nuclis de població.
b. Neteja/aclarida i manteniment posterior per a la prevenció d'incendis forestals
a les parcel·les interiors.
c. Establiment i manteniment posterior d'una franja exterior de protecció al voltant
de les edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals no cobertes per
la franja de protecció del nucli.
Article 3r.- Subjectes passius
Són subjectes passius segons els casos:
1. Per la realització del fet imposable 2.a): En el cas dels nuclis de
població, seran els respectius propietaris de les finques identificades
dins el plànol de delimitació aprovat.
2. Per la realització del fet imposable 2.b), els propietaris de les parcel·les
interiors.
3. Per la realització del fet imposable 2.c), els propietaris de les finques.
Article 4t.- Responsables i successors.
Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària.
Article 5e.- Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantia fixa per cada finca de la
urbanització o nucli de població, que es determinarà en funció de cada un dels
serveis objecte de l'Ordenança.
2. A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:
2.1 Treballs inicials de:
2.1.a. Establiment/obertura de la franja exterior de protecció al
voltant de les urbanitzacions i nuclis de població.
Per cada finca de la urbanització i nucli de població, 70.000€/1.081
finques = 64,75€/finca.
2.1.b. Neteja o aclarida per a la prevenció d'incendis forestals a les
parcel·les interiors:
Per cada parcel·la: 0,60 euros/m2
2.1.c. Neteja o aclarida per a la prevenció d'incendis forestals a les
edificacions i instal·lacions aïllades no cobertes per la franja de
protecció del nucli:
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Per cada zona parcel·la: 0,60 euros/m2
2.2 Manteniment :
2.2.a. De la franja exterior de protecció al voltant de les
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions
situats en terrenys forestals
Per cada finca de la urbanització, nucli de població: 40.000€/1.081
finques = 37,00€/finca.
2.2.b. De manteniment per a la prevenció d'incendis forestals a les
parcel·les interiors.
Per cada parcel·la: 0,30 euros/m2
2.2.c. De manteniment per a la prevenció d'incendis forestals a les
edificacions i instal·lacions aïllades no cobertes per la franja de
protecció del nucli:
Per cada zona parcel·la: 0,30 euros/m2
3. Als efectes de l'aplicació de les anteriors tarifes, s'entendrà per finca de la
urbanització o nucli de població, cadascuna de les finques que figuren
individualitzades al cadastre immobiliari a fi de tributació de l'impost sobre béns
immobles.
Article 6e.- Meritació.
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en el moment d'inici de la
prestació del servei.
2. Pels exercicis següents la taxa meritarà l'1 de gener de cada any.
Article 7e.- Exempció.
La prestació del servei és de recepció obligatòria. Estaran exempts de pagament
de la taxa els subjectes passius que compleixin ells directament amb les
obligacions establertes als articles 3.1 a), b) i e), 4.4 i 7.1 de la Llei 5/2003, de 22
d'abril, això no obstant, resten obligats a acreditar davant de l’Ajuntament que
han complert amb l’obligació. Aquesta justificació s’haurà d’efectuar en la forma
i terminis indicats al Reglament aprovat per a la prestació del servei.
Article 8e.- Règim de declaració i d’ingrés.
1. La taxa s’estableix en règim de liquidació. Els subjectes passius que per primer
cop siguin beneficiaris de la prestació del servei vindran obligats al pagament de
la quota corresponent en els terminis indicats a la Llei General Tributària.
2. Pels exercicis següents, la taxa serà liquidada per l'Ajuntament mitjançant
padró i la notificació als contribuents es portarà a terme de forma col·lectiva,
mitjançant Edictes publicats al BOP i al Taulell d’Edictes de l’Ajuntament.
El cobrament en voluntària s'efectuarà en el període que s’estableixi en l’anunci
d’aprovació del padró i/o en el calendari fiscal aprovat.
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3. Quan el servei de manteniment no es presti per concorre les circumstàncies
regulades a l’article 9 de l’Ordenança que aprova el reglament del servei no
s’exigirà la taxa de manteniment.
Article 9è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa
la Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta,
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor quan s’hagi publicat íntegrament al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i hagi transcorregut el termini de quinze dies
hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
ORDENANÇA NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS
D’INTERÈS GENERAL
Article 1r . Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en
el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o
afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la
present Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa,
o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic
per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o
afectin la generalitat o una part important del veïnat.
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2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o
xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors,
els subministraments d’aigua, gas, electricitat, i altres mitjans de comunicació
que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el
domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió
expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o
l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques
municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments
d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els
diferents títols que habiliten relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a
Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la
compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest
Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la
taxa regulada en aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les
empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de
comunicacions electròniques, quan no siguin titulars de les instal·lacions.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una
part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de
gas, electricitat, i altres d’anàlogues, independentment del seu caràcter públic o
privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis
les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de
comunicació electrònica mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o
qualsevol altra tècnica quan siguin titulars de les mateixes.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes
passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix
l’apartat anterior que són titulars de les corresponents xarxes a través de les
quals s’efectuïn els subministraments.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable
el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions
del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal
corresponent.
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Article 4t . Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, partícips o cotitulars, que
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra
dels deutes pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de
liquidació que els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats
que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució de les
mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o
als partícips o cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i
entitats a les quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors
d’aquelles, fins el límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una
infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
general tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i
derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment
concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no
haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent
i de les sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries
meritades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures
causants de la manca de pagament.
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b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i
entitats que no haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de
les obligacions tributàries acreditades amb anterioritat.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el
procediment previst a la Llei general tributària.
Article 5è. Base imposable i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de
l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda
per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3
d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat
anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la
taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el
terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la
xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin
estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en
aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només
s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels
conceptes següents:
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa
que corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del
subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa,
incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació,
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de
l’empresa.
c) Lloguers, cànons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de
subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres
mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de
les empreses subministradores.
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos
indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades
per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és
subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts
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procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de
subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin
inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de
producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera
necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest
règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els
conceptes següents:
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin
rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure
en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de
naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del
seu patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que
pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes
passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable
definida en aquest article.
Article 6è. Període impositiu i meritació de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local
necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà
aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent
als trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc
l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que
correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi
aquell en què s’origina el cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en
els moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent.
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b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1
d’aquesta ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en
què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha
començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris
que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es
perllonguen durant varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener
de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.
Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que
tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats
en el trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de
qualsevol subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer
constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així
com la data de finalització.
2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés fins a l’últim dia
del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es
presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de
subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum
d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable,
segons detall de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança, i els drets d’accés e
interconnexió a la xarxa de distribució referits en l’article 5.2 d’aquesta
Ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix
l’apartat a) de l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums
registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest
Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat
satisfeta als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a
què es refereix l’article 5.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació
s’acompanyarà de la identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa
utilitzada així com el seu import, mitjançant el resum anual (model TA-10), durant
el mes d’abril de l’exercici següent.
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2
d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons
el que preveu l’article 27 de la Llei general tributària.
Article 8è. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Girona, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració
delegada.
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2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb
el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme
XALOC s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província
de Girona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Girona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix
i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats
d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis
fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada,
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels
serveis municipals ho facin convenient.
Article 9è. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta
de la taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció
tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i
sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments
de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran
d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa
constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general
tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
Disposició addicional primera. –Modificació dels preceptes de l’ordenança i de
les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta,
s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
Disposició final

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys
Correu-e: ajuntament@massanet.org
T: 972544005

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació
en sessió celebrada el 23 de juliol de 2021 i que ha quedat definitivament
aprovada en data...., regirà des del dia 1 de gener de 2021 i es mantindrà vigent
fins la seva modificació o derogació expressa.”

7. Proposta d’acord a Ple per a la modificació de les Normes
Subsidiàries en relació a la correcció d’errades grafiques.
ANTECEDENTS
Als plànols de zonificació apareixen les següents errades gràfiques que es
descriuen a continuació:
1.Les
finques
cadastrals
9329303DG7992N0001KM,
9329303DG7992N0001XM i 9329303DG7992N0001IM situades en el carrer
Castell, amb els números 9,12 i 14, accedeixen a la planta primera per escales
de pedra construïdes els segles XV -XVI. Aquest elements formen part de la
imatge característica del nucli urbà, pel que caldria fer-los constar com un
element situat en sistema viari, però d’ús privatiu.
2.- La finca cadastral 9328507DG7992N0001AM situada a la plaça de la Vila
amb el número 4, disposa d’una porxada destinada en planta baixa a sistema
viari i en planta pis a habitatge privatiu i en planta segona a terrassa privativa.
3.- La finca cadastral 9328203DG7992N0001OM situada en el carrer del Pont
número 6 i amb accés principal des de la Plaça Castell número 4, disposa d’una
porxada destinada en planta baixa a sistema viari i en planta pis a terrassa i
porxo d’ús privatiu. Aquests elements formaven part d’una de les portes d’accés
al nucli urbà.
4.- La finca cadastral 9329301DG7992N0001MM situada a la Pujada de can
Barris i amb accés principal des de la Plaça Castell número 7, disposa d’una
porxada destinada en planta baixa a sistema viari i en planta pis a terrassa i
porxo d’ús privatiu. Aquests elements formaven part d’una de les portes d’accés
al recinte emmurallat de la Plaça Castell.
5.- La finca cadastral 9328401DG7992N0001XM situada al Carrer de les
Domines número 2, disposava en el carrer posterior d’una porxada destinada en
planta baixa a sistema viari i en planta pis a terrassa d’ús privatiu.
6.- La finca cadastral 9329107DG7992N0001GM situada al Carrer de les
Rectoria número 4, disposa d’un passatge públic en planta baixa que connecta
el carrer de la Rectoria amb l’espai públic situat a la part de llevant de la finca.
7.- La finca cadastral 9329209DG7992N0001XM situada a la plaça Burriana
número 9, disposa d’un passatge públic en planta baixa que connecta la plaça
Burriana amb el carrer del mateix nom. En la mateixa plaça Burriana la finca
cadastral 9329208DG7992N0001DM situada al número 1, disposa d’un espai

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys
Correu-e: ajuntament@massanet.org
T: 972544005

privatiu en planta baixa i d’una escala i una terrassa a nivell de planta primera,
per accedir als habitatges.
8.- La finca cadastral 9328505DG7992N0001HM situada al carrer de Valls
número s/n i amb accés principal per la plaça de la Vila número 2, disposa d’un
passatge públic en planta baixa que permet la continuïtat del carrer de Valls.
Antic vial perimetral del nucli
emmurallat.
9.Les
finques
cadastrals
9328405DG7992N0001SM,
9328404DG7992N0001EM i 9328403DG7992N0001JM situades al carrer
Domines número 12, 10 i 8, disposa d’un passatge públic en planta baixa que
permet connectar el carrer de Valls, amb la zona de la Font de les Dómines.
10.- La finca cadastral 9328401DG7992N0001XM situada al carrer de les
Domines número 2, disposa d’un passatge públic en planta baixa que connecta
el carrer de les Domines amb les hortes situades a la part sud de la finca.
11.- La finca cadastral 9428118DG7992N0001DM situada al carrer Paret Nova
número 20, disposa d’un espai públic d’ús privatiu, que configura el final de les
cases entre mitgeres del nucli antic en aquest carrer.
12.Les
finques
cadastrals
9527123DG7992N0001KM,
9527114DG7992N0001PM,
9527113DG7992N0001QM
i
9427209DG7992N0001RM situades en el carrer Josep Irla i Bosch amb els
números 4,5 i 6, i carrer Balmes amb el número s/n, accedeixen als habitatges
per escales de pedra construïdes els segles XVI-XVII. Aquest elements formen
part de la imatge característica del nucli urbà, pel que caldria fer-los constar com
un element situat en sistema viari, però d’ús privatiu.
13a.- La finca cadastral 9427201DG7992N0001QM situada al carrer Josep Irla i
Bosch número 7, disposa d’una planta baixa i planta pis que no va ser
reconeguda en el plànol de zonificació al restar en ombra en el fotoplànol. Caldria
doncs reconèixer l’alineació consolidada.
13b:- La finca cadastral 9427202DG7992N0001PM situada al carrer Hospital
amb el número 1, disposa d’una porxada destinada en planta baixa a sistema
viari i en planta pis a terrassa d’ús privatiu.
13c-d.Les
finques
cadastrals
9427208DG7992N0001KM
i
9427207DG7992N0001OM situades en el carrer Hospital amb els números 3 i 5,
accedeixen als habitatges per escales. Aquest elements formen part de la imatge
característica del nucli urbà, pel que caldria fer-los constar com un element situat
en sistema viari, però d’ús privatiu.
L’objecte de la correcció és l’esmena de esmena d’errades materials segons
l’article 109.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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Per tot l’anterior que PROPOSO al Ple de la corporació l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la modificació de les errades gràfiques existents a les normes
subsidiàries del planejament de Maçanet de Cabrenys d’acord amb els
antecedents descrits a la memòria redactada per l’arquitecte municipal, Lluís
Rodeja i Roca.
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis municipal.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
8. Proposta d’acord a Ple per a l’aprovació de la concessió demanial
directa per la instal·lació de 2 punts de recàrrega per vehicles
elèctrics.
Per part de l’empresa ENDESA X SERVICIOS SL, (en endavant ENDESA), ha
sol·licitat llicència per instal·lar 2 punts de recàrrega per vehicles elèctrics al
municipi de Maçanet de Cabrenys. Amb la sol·licitud s’hi acompanya la Memòria
del Projecte d’aquesta instal·lació
L’esmentada instal·lació, té un evident interès públic i general i són necessàries
per garantir la mobilitat elèctrica al municipi de Maçanet de Cabrenys.
D’acord amb l’informe tècnic obrant a l’expedient, aquesta instal·lació és
compatible amb els usos permesos a la via pública (aigua, telecomunicacions,
xarxa elèctrica...).
La utilització privativa del domini públic que comporta transformació i/o
modificació del mateix resta sotmesa a concessió administrativa, d’acord amb el
que disposa l’article 218.4 del Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril), i 57.1 i 59 del Reglament del patrimoni dels
ens locals de Catalunya (Decret 336/1988, de 17 d’octubre). En concret, l’article
64 d’aquest text legal, complementat pel procediment d’adjudicació específic que
regula l’article 96 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques en el
que sigui aplicable, regula la potestat d’un tercer de demanar l’ocupació de forma
privativa d’un bé de domini públic mitjançant sol·licitud que adjunti un projecte de
concessió, que haurà de ser recollida per la corporació declarant “l’oportunitat”
de l’ocupació o “justificant la necessitat o conveniència de la mateixa pel
compliment de fins públics”, que són el redactat que fan servir alternativament
els articles esmentats per recollir l’aprovació i declaració de l’interès públic de la
proposta que presenta un particular.
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Les concessions s’atorguen d’acord amb la normativa reguladora de la
contractació administrativa en règim de concurrència, no obstant l’article 137.4.c
en relació a l’article 93 apartat 1 de la Llei 33/2003, del patrimoni de les
administracions públiques permet la utilització del procediment d’adjudicació
directa del contracte de concessió del domini públic quan sigui necessari per
donar compliment a la realització d’un fi d’interès general per persona diferent a
una administració pública o en general qualsevol persona de dret públic o privat
que pertanyi al sector públic o una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat
pública i per tant, on la llei preveu l’obertura de procediments de lliure
concurrència (concurs o invitació a tercers) s’ha d’interpretar com a procediment
d’adjudicació directa, respectant, però la regulació corresponent a terminis o
publicacions de la licitació.
El plec de clàusules administratives, que regirà aquesta contractació, caldrà
sotmetre’l al preceptiu tràmit d’exposició pública en el tauler d’anuncis de la
Corporació, al BOP i al DOGC per un termini de 30 dies des de la darrera
publicació, d’acord amb l’article 66 del Reglament del patrimoni, interpretat de
conformitat amb l’article 277.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
L’atorgament d’aquesta contractació no origina despeses a càrrec de
l’Ajuntament, per la qual cosa no s’escau efectuar la consignació pressupostària
prèvia que determina l’article 109 del Text refós de la Llei de contractes del Sector
Públic.
A l’expedient hi consta la memòria del projecte d’instal·lació de 2 punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics així com el plec de condicions reguladores de
la present contractació.
L’enginyer assessor municipal, ha informat favorablement aquesta instal·lació.
Atesos aquests antecedents, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Declarar l’oportunitat de l’ocupació sol·licitada per l’empresa ENDESA
X SERVICIOS SL, als efectes d’instal·lar 2 punts de recàrrega per vehicles
elèctrics a l’aparcament del Pont de Maçanet de Cabrenys.
Segon.- Admetre a tràmit i aprovar inicialment la Memòria del Projecte
d’instal·lació dels 2 punts de recàrrega per vehicles elèctrics presentats per
l’empresa ENDESA i el plec de clàusules administratives que han de regir la
concessió.
Tercer.- Sotmetre aquests documents a informació pública per un termini de 30
dies mitjançant la inserció d’anuncis en el tauler d’anuncis de la Corporació, al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
web municipal, en el benentès que s’entendran aprovats definitivament i sense
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necessitat d’adoptar cap altre acord de forma expressa, si durant aquest termini
no es presenten al·legacions ni reclamacions en contra.
Quart.- Acordar requerir a ENDESA X SERVICIOS SL perquè presenti la
següent documentació:
a. Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat de la persona
que legalment representi l’adjudicatari i el poder notarial de representació.
b. Declaració responsable signada pel proponent de no incórrer en cap
supòsit de prohibició per a contractar conforme a l’article 60 del TRLCSP
amb el compromís de formalitzar en cas de resultar adjudicatari, una
declaració expressa i responsable, atorgada davant d’una autoritat
municipal, segons model municipal.
c. Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions
tributàries exigides en els paràgrafs b), c) i d) de l’article 13.1 del RGLCAP,
expedida per l’òrgan competent de l’administració tributària estatal.
d. Document acreditatiu d’estar donat d’alta a l’IAE en l’exercici corrent o,
l’últim rebut degudament abonat, en l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte i en relació amb les activitats que realitzi en la data de
presentació de les proposicions.
e. Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions de
Seguretat Social de l’article 14.1 del RGLCAP, expedida per l’òrgan
competent i en iguals termes que recull l’apartat b) anterior.
f. Declaració responsable del proponent que, en relació als seus
treballadors, compleix estrictament amb les mesures de prevenció de
riscos laborals establerts per la normativa vigent, incloses les obligacions
en matèria de formació i vigilància de la salut amb el compromís de
presentar la documentació necessària i suficient que justifiqui la veracitat
de la declaració anterior.
g. Projecte detallat de la instal·lació amb les següent dades:
• Memòria justificativa complerta
• Plànols representatiu de la situació, dimensions i demés
circumstàncies de la porció de domini públic objecte d’ocupació.
• Plànols de detall de les obres.
• Valoració de la part de domini públic que s’ocupi
• Pressupost detallat.
El termini per presentar-la acabarà el mateix dia de finalització del termini
d’exposició pública del plec de clàusules administratives que regiran la
concessió. L’Ajuntament podrà requerir a l’empresa la presentació d’altres
documents i les precisions o aclariments que consideri oportuns per aconseguir
un millor anàlisi de la sol·licitud presentada.
Cinquè.- Facultar a l’alcaldessa, Sra. Mercè Bosch Romans, perquè en
l’exercici de llur càrrec formalitzi les actuacions i subscrigui els documents que
siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.
Sisè.- Traslladar el present acord a l’empresa ENDESA X SERVICIOS SL
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Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

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.

