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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 24 
DE SETEMBRE 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 24 de setembre 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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.  
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 16 de juliol al 21 de setembre. 
3. Proposta d’aprovació d’ordenances fiscals. 
4. Prendre coneixement de la renúncia voluntària de la senyora Assumpció 

Bellmunt Baixauli al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Maçanet de 
Cabrenys. 

5. Moció referent a la liquidació del model de finançament de l’exercici 2020. 
6. Moció per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat. 
7. Moció per al retorn a l’IVA reduït del 10% del sector de la perruqueria, 

barberia i estètica. 
8. Moció de suport a la declaració del Consell d’Alcaldies de l’Alt Empordà 

en relació a la supressió definitiva del peatge de l’AP-7. 
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 23 de juliol de 2021, preguntant si hi ha alguna 
al·legació al respecte.  
 
 
2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia 
 
Es dona compte de les resolucions d’Alcaldia dictades a partir del 22 de juliol de 
2021, segons el següent detall: 
 
Nom del document   Data 
 

DEC CONCESSIO LLICENCIA 40 2021 29072021                                                                                                                                                                                                                        

DEC APROVACIO HORES EXTRES JUNY JULIOL 2021 26072021                                                                                                                                                                                                            
DEC APROVACIO NOMINA JULIOL 2021 22072021       
                                                                                                                                                                                                                 

DEC APROVACIO FACTURES AGOST 2021 31082021                                                                                                                                                                                                                      

DEC APROVACIO FACTURES JULIOL 2021 31082021                                                                                                                                                                                                                     

DEC APROVACIO PLA SEGURETAT ZONA ESPORTIVA 27082021                                                                                                                                                                                                             

DEC APROVACIO NOMINA AGOST 2021 26082021                                                                                                                                                                                                                        

DEC CONCESSIO LLICENCIA OBRES 42 2021 25082021                                                                                                                                                                                                                  

DEC APROVACIO DESPESES DIVERSES AGOST 24082021                                                                                                                                                                                                                  

DEC APROVACIO PROJECTE CEMENTIRI 17082021                                                                                                                                                                                                                       

DEC ADJUDICACIO OBRA PASSEIG DE LA MURALLA 06082021                                                                                                                                                                                                             

DEC CURSA DEL FAU 2021 04082021                                                                                                                                                                                                                                 
DEC CONCESSIO LLICENCIA 41 2021 28072021           
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DEC APROVACIO PLA DE SEGURETAT I SALUT CAMI SANT ANDREU PERFO ROCA 15092021                                                                                                                                                                                     

DEC AUTORITZACIÓ CAMINS COLLA COREANS 10092021                                                                                                                                                                                                                  

DEC ADJUDICACIO CONTRACTE HAVANERES 10092021                                                                                                                                                                                                                    

DEC ADJUDICACIO CEMENTIRI 03092021                                                                                                                                                                                                                              

DEC CONCESSIO LLICENCIA 47 2021 02092021                                                                                                                                                                                                                        

DEC CONCESSIO LLICENCIA 46 2021 CANVI BANYERA 02092021                                                                                                                                                                                        

DEC CONCESSIO LLICENCIA FRANCISCA PAVIMENT 02092021                                                                                                                                                                                                     

DEC CONCESSIO LLICENCIA 44 2021 02092021                                                                                                                                                                                                                        

DEC CONCESSIO LLICENCIA 43 2021 PLAQUES SOLARS 02092021                                                                                                                                                                                            

DEC REQUERIMENT PROPIETAT 01092021                                                                                                                                                                                                                 

 
 
3. 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 
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: 
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• 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. 

 

• Per la realització del fet imposable 2.b), els propietaris de les parcel·les 
interiors.  

 

• 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. 
2.1.a.1. Només seran susceptibles d’aquesta taxa els immobles 
que tinguin un valor cadastral igual o superior a 3.530,00€. 
Per cada finca de la urbanització i nucli de població, 70.000€/936 
finques = 74,78€/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: 

  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. 
2.2.a.2. Només seran susceptibles d’aquesta taxa els immobles 
que tinguin un valor cadastral igual o superior a 3.530,00€. 
Per cada finca de la urbanització, nucli de població: 40.000€/936 
finques = 42,73€/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: 

mailto:ajuntament@massanet.org


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

 

  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. 
 
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 
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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. 
 
Votació  
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents. 
 
 
4. Prendre coneixement de la renúncia voluntària de la senyora Assumpció 
Bellmunt Baixauli al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Maçanet de 
Cabrenys 
 
La senyora Assumpció Bellmunt Baixauli ha presentat, davant la Secretaria de 
l'Ajuntament en data 20 de setembre de 2021, registre d’entrada número 
E2021001282, un escrit mitjançant el qual expressa la seva renúncia al càrrec 
de regidora de l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys.  
 
Fonaments de Dret  
 
Article 9.4 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals 
2568/1986 de 28 de novembre.  
 
Article 182 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Regim Electoral General.  
 
L’ajuntament en Ple acorda:  
 
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia voluntària a la condició de regidora 
d'aquest ajuntament per part de la senyora Assumpció Bellmunt Baixauli. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que remeti 
la credencial de la persona a qui correspongui per ordre numèric, inscrita en la 
llista de la candidatura MxM – ERC - AM, que va concórrer a les eleccions locals 
del 26 de maig de 2019, per tal que pugui prendre possessió del càrrec. 

 

Tots els assistents prenen coneixement de la renuncia. 
 
 
5. Moció referent a la liquidació del model de finançament de l’exercici 2020 
 
L’esclat de la pandèmia va comportar una recessió econòmica sense precedents 
que ha impactat sobre les finances públiques de totes les administracions. D’una 
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banda l’aturada de nombrosos sectors econòmics ha comportat una reducció 
dels ingressos tributaris. Per contra, la necessitat d’atendre l’emergència social 
derivada de la crisi ha comportat una major despesa pública. Com a resultat de 
tot plegat hem assistit a un desajust dels comptes públics de l’any 2020 i, 
vista l’evolució de les diferents onades de contagis, probablement tancarem el 
2021 amb un escenari similar. 
 
L’actual estructura territorial consta de diferents nivells d’administració que tenen 
assignades competències pròpies i per tant han d’assumir despeses, però en 
canvi es troben limitades per la banda dels ingressos per un model de 
finançament autonòmic i local clarament insuficient i per una normativa bàsica 
que limita l’autonomia financera de CCAA i ajuntaments.  
 
A priori, la lògica del model de finançament és que les diferents administracions 
han de tenir garantit el principi de suficiència financera. És a dir, que amb els 
recursos provinents del model de finançament més els ingressos propis han de 
poder finançar les necessitats de despesa derivades de les seves competències. 
Doncs bé, si en condicions normals ja es compleix més aviat poc, en un context 
de recessió econòmica sobtada, provocada per una pandèmia mundial, és 
evident que aquest principi de suficiència financera es trenca completament 
i en aquest cas es fa necessari recórrer a mecanismes excepcionals per poder 
ajustar els recursos a les necessitats. És a dir, cal recórrer als mercats financers 
per finançar els dèficits, traslladant les actuals càrregues a exercicis futurs.  
 
Aquí és on ens trobem que la pròpia estructura del model de finançament fa que 
només l’Estat disposi de les eines necessàries per finançar aquest dèficit 
a llarg termini, restablint així el principi de suficiència financera per al conjunt de 
les administracions. Si bé l’Estat va articular un mecanisme en favor de les 
CCAA, probablement insuficient, en el cas dels ajuntaments no va transferir ni 
un euro addicional al que ja estava previst abans de la pandèmia. Això malgrat 
s’havia compromès inicialment a transferir un fons COVID de 5.000 milions 
d’euros. Així doncs, els ajuntaments han hagut d’assumir una caiguda dels 
ingressos propis, particularment de taxes i preus públics, alhora que han 
incrementat la despesa social i han destinat recursos al teixit econòmic davant la 
inoperància de l’Estat. 
 
Ara en canvi ens trobem que, sense haver transferit un euro addicional als 
ajuntaments per preservar el principi de suficiència financera, l’Estat començarà 
a reclamar les liquidacions del model de finançament del 2020, és a dir, la 
diferència entre allò que va transferir en base a les previsions d’ingressos prèvies 
a la pandèmia i el que efectivament va ingressar per les grans figures tributàries 
com són l’IRPF, l’IVA o Societats. És a dir, que a la pràctica l’Estat ni tan sols 
estaria assumint el dèficit resultant de les seves pròpies figures tributàries, sinó 
que en part l’estaria traslladant directament als ajuntaments. La Federació de 
Municipis ja ha avançat que serien al voltant de 3.000 milions d’euros el que 
haurien de retornar els ajuntaments. 
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Sí bé aquesta lògica del model de finançament és aplicable en un context de 
reducció d’ingressos fruit del cicle econòmic, en el qual les diferents 
administracions poden fer ajustos progressius dels seus comptes, entenem que 
en cap cas ha de ser aplicable en una situació d’excepcionalitat com la que 
encara estem transitant i que requereix de disposar del màxim de recursos per 
abordar les conseqüències socials i la necessària i urgent recuperació dels 
sectors econòmics. Limitar-nos a una aplicació estricta del que recull el model de 
finançament condemnarà els ajuntaments a aplicar retallades immediates 
sobre els seus pressupostos, cosa que xoca frontalment amb el consens polític 
de que cal afrontar aquesta crisi amb una recepta ben diferent al que es va fer a 
la crisi del 2008 i que ens va condemnar a una recessió estructural que es va 
allargar en el temps. Si bé en la crisi iniciada el 2008 es va fer un primer intent 
de polítiques expansives, de seguida l’Estat va imposar una austeritat extrema 
que va endarrerir la recuperació econòmica. L’austeritat ja no ha de ser una opció 
i seria deslleial imposar-la a la resta d’administracions. 
 
En la mateixa línia de donar continuïtat a polítiques expansives que acompanyin 
i reforcin la reactivació econòmica, i davant l’anunci de la Comissió Europea de 
mantenir suspès el Pacte d’Estabilitat, és imperatiu que l’estat espanyol prorrogui 
la suspensió de les regles fiscals i que ho faci amb la màxima celeritat per facilitar 
una òptima planificació de cara al pressupost 2022 que ja estan treballant els 
ajuntaments. 
 
Atès que els ajuntaments estan donant resposta des de la proximitat a les 
necessitats socials sorgides de la pandèmia. 
 
Atès que els ajuntaments també ha patit una reducció del seus ingressos propis, 
particularment de taxes i preus públics. 
 
Atès que el govern de l’Estat no va complir amb la seva promesa de transferir 
un fons COVID de 5.000 milions en favor dels ajuntaments. 
 
Atès que l’emergència sanitària continua vigent i el ritme de la recuperació 
econòmica es veurà afectat per les successives onades de contagis. 
 
Atès que la Comissió Europea ja ha anunciat que prorrogarà per al 2022 la 
suspensió del Pacte d’Estabilitat, de manera que les regles fiscals continuaran 
sense vigència, i a més proposa la revisió del marc d’estabilitat pressupostària a 
partir del 2023. 
Atès que els ajuntaments han de poder planificar els seus pressupostos per al 
2022 amb el màxim de certeses i amb l’objectiu de preservar els serveis públics 
i de seguir contribuint a la resposta social i a la reactivació econòmica. 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Que l’Estat absorbeixi l’import resultant de les liquidacions negatives 
corresponents al model de finançament local dels anys 2020 i 2021 i aprovi una 
disposició legal per formalitzar-ho. 
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SEGON.- Que l’Estat articuli el fons COVID de 5.000 milions d’euros en favor 
dels ajuntaments, tal com es va comprometre a fer la Ministra d’Hisenda. 
 
TERCER.- Que el Consell de Ministres sol·liciti al Congrés dels Diputats la 
pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2022. 
 
QUART.- Que l’Estat defineixi l’import dels lliuraments a compte per al 2022 i 
que en cap cas sigui inferior al del 2021. 
 
CINQUÈ.- Traslladar aquest acord al Ministeri d’Hisenda, a les entitats 
municipalistes representatives i al Govern de la Generalitat. 
 
Votació 
La moció s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
6. Moció per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat 
 
L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que 
arrossega l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i 
també al teixit empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la 
mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua de competitivitat. 
 
Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquest estiu hem assistit a 
una escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 
140€/MWh, molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de 
gener, en aquell cas a causa dels efectes del temporal Filomena.  
 
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé 
considerat essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la 
Ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença 
decebedora, sense anunciar cap mesura addicional per contenir l’escalada de 
preus i de la qual en va transcendir mediàticament la petició a les elèctriques 
d’aplicar una major “empatia social” mentre reconeixia explícitament que durant 
el 2021 les famílies veuran incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem 
que és d’una enorme irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que 
els poders públics no poden fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat 
de les gran empreses energètiques que actuen amb una lògica de mercat 
oligopolístic. 
 
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles 
estrets amb els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència 
de diversos exMinistres en consells d’administració de les elèctriques, la 
ciutadania no acceptarà de cap manera que el govern de l’Estat es desentengui 
davant els abusos tarifaris que estem veient els darrers mesos per part 
d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques com les efectuades per algunes 
companyies elèctriques consistents en buidar els embassaments per generar 
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energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu més elevat possible, 
entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció del regulador 
públic. 
 
Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, 
consistents en la rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la 
generació, s’han demostrat clarament insuficients i no entren en el problema de 
fons, els enormes beneficis que generen les elèctriques a partir d’un bé 
essencial. 
 
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de 
l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies 
no puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran 
doncs els ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des 
dels serveis socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder públics de 
l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric. 
 
Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines 
disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per 
ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes en base 
a criteris de renda i la situació personal i familiar. 
 
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar 
que aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un 
model oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més 
diversificat amb participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls de 
les comunitats energètiques locals, l’autoconsum basat en energies renovables 
i la participació en petits projectes en forma de cooperatives energètiques, així 
com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada territorialment de les 
energies renovables. 
 
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en 
aquest canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del 
mercat, l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables. 
 
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint 
nous mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus 
just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.  
 
Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de 
reduir la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus 
com els que hem viscut aquest estiu. 
 
Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels 
ajuntaments per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els 
serveis socials. 
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Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social 
i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i 
eficiència energètica. 
 
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en 
energies renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o 
ICIO en favor de la ciutadania i empreses que disposin de sistemes 
d’aprofitament d’energies renovables. 
 
Sisè. L'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en 
els equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a 
empreses i ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls 
d’una comunitat energètica local que permeti fer arribar energia neta i de 
proximitat a tota la població. 
 
Setè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next 
Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica 
i alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament 
oligopolístic. 
 
Votació 
La moció s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
7. Moció per al retorn a l’IVA reduït del 10% del sector de la perruqueria, 
barberia i estètica 
 

En l'últim trimestre del 2012, per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica, el 

govern espanyol va augmentar fins al 21% l’IVA del sector de la imatge personal, 

amb la promesa per part del llavors ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, de 

retornar a la situació d’IVA reduït tan bon punt millorés l’economia. D’aquesta 

manera, les perruqueries, barberies i certs serveis d'estètica van passar d’un IVA 

del 8%, en tant que serveis essencials, al tipus general del 21%. 

  

Aquesta pujada de l'IVA havia de ser temporal i així ho van assumir la majoria 

de professionals del ram, que davant les dificultats econòmiques que patia la 

ciutadania van fer un gran esforç perquè la pujada de l’impost no repercutís en 

els clients i clientes. Lluny del que va prometre el govern del Partit Popular, vuit 

anys després la pujada de l’IVA persisteix. És per aquest motiu que el sector de 

la imatge personal s’ha unit a nivell estatal, mitjançant plataformes com “Creure 

en Nosaltres”, per a reclamar el retorn a l’IVA reduït aplicat als sectors 

essencials.  

 

mailto:ajuntament@massanet.org


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

 

L’any 2018, el PSOE (llavors a l’oposició) va presentar una proposició no de llei 

(PNL) per a restituir l’IVA reduït al sector. Malgrat comptar amb el suport de la 

majoria de partits, a dia d’avui aquesta no ha estat aplicada, davant la negativa 

del propi PSOE —ara a govern— de retornar a la forma reduïda de l’impost. En 

la mateixa línia, els socialistes han donat l’esquena a una nova PNL presentada 

per ERC amb el suport de l’Aliança Empresarial per la Perruqueria i l’Estètica.  

 

Atesa la dificultat del moment actual, el sector necessita més que mai que 

aquesta reivindicació es faci realitat. Si la pujada de l’IVA del 2012 ja dificultava 

considerablement la viabilitat de molts d’aquests negocis, amb l’arribada de la 

pandèmia va ploure sobre mullat: primerament, amb el tancament total de 

l'activitat durant tres mesos, i posteriorment amb les restriccions sanitàries. Es 

calcula que, els darrers nou mesos de 2020, la facturació de les perruqueries va 

caure un 38,9% respecte del mateix període de l’any anterior (xifra que, en el 

67,8% dels negocis, arribà al 50%), i que més de 18.000 establiments han hagut 

d’abaixar persianes arreu de l’Estat.  

 

El sector s’ha mostrat totalment comprensiu davant la realitat de la pandèmia i, 

un cop més, ha estat a l’alçada de les circumstàncies, invertint importants sumes 

econòmiques en protocols de seguretat i d’adaptació. Per aquest motiu és 

necessari que, en vista de la delicada situació que viuen molts d’aquests negocis, 

es recuperi l’IVA reduït i s’acabi amb aquest greuge comparatiu. En cas contrari, 

s’estima que més de la meitat dels salons tindran problemes per a sobreviure. 

 

Cal tenir en compte la rellevància social i econòmica d’aquest àmbit. Aquest no 

només ofereix un servei de primera necessitat àmpliament sol·licitat per la 

ciutadania, sinó que també dona feina a més de 150.000 professionals, 

majoritàriament dones joves d'entre 20 i 35 anys, i genera uns 50.000 llocs de 

treball indirectes. 

 

Per a reivindicar el retorn a l’IVA reduït, el sector ha dut a terme des de l’estiu de 

2020 actes de protesta arreu del territori espanyol, arribant a més d’una 

norantena de municipis. En el cas de Girona, els representants del ram s’han 

mobilitzat en més d’una ocasió; l’última, a mitjans del mes de maig.  

   

Per tot l’exposat, l’equip de Govern de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys 

proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:   

 

Primer.- Instar el govern espanyol a complir les PNL aprovades per a la restitució 

de l’IVA reduït del 10% al sector de les perruqueries, barberies i estètiques, ja 

que d’això en depèn la viabilitat de molts d’aquests negocis. 
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Segon.- Notificar aquest acord al govern espanyol, concretament, al seu 

President, a la ministra d'Hisenda i a la ministra de Treball i Economia Social. 

 
Votació 
La moció s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
8. Moció de suport a la declaració del Consell d’Alcaldies de l’Alt Empordà 
en relació a la supressió definitiva del peatge de l’AP-7 
 
Davant l’aixecament de peatges a l’AP-7, i atesa la seva incidència directa en la 
mobilitat de la comarca i en la recaptació d’impostos per part dels ajuntaments 
per on l’autopista travessa els seus termes municipals, el Consell d’Alcaldies de 
l’Alt Empordà vol expressar públicament el següent: 
 
-L’històric alliberament dels peatges, produït el passat dimecres dia 1 de 
setembre de 2021, ha de representar una oportunitat per al desenvolupament de 
la mobilitat al nostre territori, tot i que cal una acció decidida per part de les 
administracions directament implicades a l’hora de resoldre els reptes que 
planteja aquesta nova situació. 
 
-En aquest sentit, el Consell d’Alcaldies de l’Alt Empordà fa seves les demandes 
que va fer públiques, fa poques setmanes, la Diputació de Girona i la Cambra de 
Comerç, amb el suport d’altres corporacions professionals del sector econòmic i 
del transport, en el sentit de crear cinc noves sortides a la demarcació (entre 
elles, una a Capmany i una altra a Figueres oest que entronqui amb Vilafant) i 
potenciar l’accessibilitat a les àrees logístiques que es consideren estratègiques 
(la Jonquera sud i Figueres-Llers) així com completar els enllaços d’entrada i 
sortida a la zona de la Jonquera. També reclamem que l’N-II s’adapti en funció 
de cada tram i que els pressupostos estatals incloguin una partida per al 
desdoblament de la ronda de Figueres. 
 
-Atès el previsible increment de trànsit que registrarà d’immediat tot el tram de 
l’AP-7 a la zona de l’Alt Empordà, i la seva incidència directa en el trànsit fronterer 
i, per tant, potencialment turístic, demanem el degut manteniment dels vials i de 
totes les àrees de servei i de descans. 
 
-Finalment, reclamem una compensació per la pèrdua d’ingressos en concepte 
d’IBI als ajuntaments afectats, que són tots aquells pels quals la concessionària 
de l’autopista abonava anualment centenars de milers d’euros com a tribut per a 
la seva explotació. La desaparició d’aquest ingrés implicarà dificultats afegides a 
les sempre migrades arques municipals. 
 
El Consell d’Alcaldies de l’Alt Empordà farà arribar el text d’aquest declaració a 
les administracions i estament directament implicats en les diferents 
problemàtiques que s’hi exposen i als representants parlamentaris gironins i 
empordanesos al Congrés de Diputats, Senat i Parlament de Catalunya. 
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Votació 
La moció s’aprova per unanimitat dels 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. 
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