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 12
DE NOVEMBRE 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
Roser Calderón Fàbrega
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 12 de novembre 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:
1. Presa de possessió d’una regidora
2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 27 de setembre al 2 de
novembre.
4. Proposta d’aprovació del Compte General 2020.
5. Moció en relació a la sentència que anul·la el mètode de determinació de
la base imposable de l’impost de la plusvàlua
6. Assumptes urgents.
7. Precs i preguntes.

1.

Presa de possessió d’una regidora.

Presa de possessió de la senyora Roser Virginia Calderón Fàbrega com a
regidora de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, que pertany a la llista
electoral de Més Per Maçanet AM-ERC,
La regidora promet per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDORA de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys,
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental
de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
2.

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 24 de setembre de 2021, preguntant si hi ha
alguna al·legació al respecte.
3. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia
Es dona compte de les resolucions d’Alcaldia dictades a partir del 27 de setembre
al 2 de novembre, segons el següent detall:
Nom del document

Data

DEC CONCESSIO LLICENCIA 48
DEC APROVACIO NOMINA SETEMBRE 2021 27092021
DEC SOL POLISSA 28102021
DEC ASSUMPCIO DESPERFECTES 28102021
DEC GENERACIO CREDIT 3 2021 26102021
DEC APROVACIO NOMINA OCTUBRE 25102021
DEC CONCESSIO US ESPAI RECTORIA AMPA 22102021
DEC CONCESSIO LLICENCIA 38 2021 18102021
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE DUS 5000 18102021
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DEC RETORN AVAL MOTONATURA 15102021
DEC AUTORITZACIO MARXA OLLA 07102021
DEC APROVACIO FACTURA CERTIFICACIO 1 SANEJAMENT 05102021
DEC CONCESSIO LLICENCIA 50 2021
DEC DESPLAÇAMENTS MERCE 04102021
DEC CONCESSIO LLICENCIA 49 2021 COBERT AGRICOLA
DEC ESPAI RECTORIA AMPA 04112021
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE CONTROLADORS FESTA MAJOR HIVERN 2021 02112021

4. Proposta d’aprovació del compte general 2020
Relació de fets
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2020 s’ha elaborat el compte general de
l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència i se n’ha de retre compte a
la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Vist l’informe de l’Interventor.
D’acord amb el contingut dels articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals; la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut.
Acord
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici
2020, integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- La memòria
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat
local i de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici
i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre
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els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació,
autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció
de comptabilitat.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a
resultat de l’exercici econòmic 2020, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb
el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

5. Moció en relació a la sentència que anul·la el mètode de determinació de
la base imposable de l’impost de la plusvàlua municipal
L’anunci del Tribunal Constitucional conforme estima la qüestió
d’inconstitucionalitat número 4433-2020, anul·lant diversos apartats de l’article
107 de la Llei d’Hisendes Locals, comportaria a la pràctica la supressió de
l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la
plusvàlua. La sentència ho argumenta pel fet que s’empra un mètode objectiu
de determinació de la base imposable que pressuposa que sempre es produeix
un increment de valor dels terrenys només pel simple pas dels anys, sense
considerar si realment s’ha produït aquest increment ni la quantia real d’aquest.
Per tant, el que es posa en qüestió novament no és l’impost com a tal sinó el
mètode de càlcul emprat per a determinar la base imposable.
I aquí sí entenem que la responsabilitat d’haver arribat a aquesta situació és
única i exclusivament del govern de l’Estat en la mesura que no va abordar
la reforma legislativa que instava a fer el propi TC en l’anterior sentència de l’any
2017, amb l’objectiu de corregir els supòsits en que es liquidava l’impost sense
existir un increment real de valor dels terrenys. En una situació idèntica la
Diputació Foral de Guipúscoa (que disposa d’una Llei d’Hisendes locals pròpia
sustentada en el règim foral) va adequar el mètode de càlcul de l’impost en tan
sols dos mesos, evitant així arribar a la situació en que es troben ara tots els
ajuntaments subjectes al règim comú.
La plusvàlua és un impost d’aplicació potestativa que actualment tenen
incorporat la gran majoria d’ajuntaments i que forma part indestriable del model
de finançament local, contribuint a assolir la suficiència financera necessària per
atendre el conjunt de competències municipals. Amb les dades de la liquidació
2019 els ajuntaments catalans van ingressar 590 milions d’euros d’aquest
impost, 2.675 milions al conjunt de l’Estat, arribant a representar en alguns
casos més del 10% del pressupost municipal.
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En un moment en que els ajuntaments centren els esforços en la recuperació
econòmica i es troben immersos en l’elaboració dels pressupostos per al 2022,
la pèrdua dels ingressos provinents d’una figura tributària tan cabdal com la
plusvàlua desmuntaria totes les previsions pressupostàries i obligaria a
emprendre retallades precisament quan la pròpia Comissió Europea
defensa que el que calen són polítiques expansives. És particularment greu
si considerem que l’actual situació es genera a causa de la inacció de l’Estat,
que en quatre anys ha estat incapaç d’adequar la normativa del tribut.
Davant aquesta situació l’Estat ha d’adoptar d’urgència els mecanismes
necessaris per dotar de plena seguretat jurídica la liquidació de la plusvàlua,
garantint que no es pugui generar l’obligació quan efectivament no s’ha produït
un increment de valor i evitant que en cap cas la base imposable resultant acabi
sent superior a l’increment real de valor.
Per tot l’exposat, prenem els següents acords:
Primer. Reprovar la inacció i deixadesa de funcions dels successius governs de
l’Estat que han estat incapaços d’adequar el mètode de càlcul de l’impost als
requeriments que feia la sentència del Tribunal Constitucional i a les pròpies
demandes que van fer les entitats municipalistes, amb la Federació de Municipis
i l’Associació Catalana de Municipis al capdavant,
Segon. Exigir al govern de l’Estat que adeqüi d’urgència, via RDL, la metodologia
de càlcul de la base imposable per tal de dotar de plena seguretat jurídica la
liquidació de l’impost.
Tercer. Instar a la creació d’un fons extraordinari per a compensar la pèrdua
d’ingressos que ocasioni aquesta sentència sobre les finances municipals
mentre no entri en vigor el nou mètode de determinació de la base imposable.
Quart. Instar a la creació d’un fons permanent de compensació en favor dels
ajuntaments per la reducció d’ingressos que generi el nou mètode de
determinació de la base imposable, en compliment del principi de suficiència
financera.
Cinquè. Comunicar aquesta acords a la FMC, a l’ACM, al govern de la
Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat.
Votació
La moció s’aprova per unanimitat dels assistents.

6. Assumptes urgents.
No n’hi ha.
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7. 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.

