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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 18
DE MARÇ DE 2021

ASSISTENTS:
ALCALDESSA:
Sra. Mercè Bosch i Romans
REGIDORS/ES:
Javier Molina Mejuto
Segimon Baulenas i Raurell
Anna Maria Estrada Faig
Marc Bosch Cañas
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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 19:30 hores del
dia 18 de març 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.
La sessió es realitza de forma
telemàtica degut a les restriccions del
Procicat.
L’alcaldia disposa dels mitjans
necessaris per enregistrar la sessió a
l’Ajuntament.
Constituint els reunits nombre
suficient dels membres de dret que
integren el Plenari, per celebrar la
sessió, en primera convocatòria, la
Sra. Presidenta la declara oberta,
passant-se a tractar els següents
assumptes inclosos al següent
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ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Esmena del model de taxa per a l’aprofitament especial del domini públic
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general.
4. Aprovació del Projecte de reforma del Passeig de la Muralla.
5. Donar compte al Ple de la liquidació de l’anualitat 2020.
6. Proposta d’aprovació de la sol·licitud de subvenció per a càrrecs electes
2021.
7. Proposta d’adhesió al CILMA.
8. Proposta de suport al manifest: Obrim els passos de frontera!!!
9. Precs i preguntes.

1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
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El secretari fa constar que s’han enviat amb antelació als regidors i regidores
l’acta de la sessió plenària del dia 25 de febrer de 2021, preguntant si hi ha
alguna al·legació al respecte. Sense que hi hagi intervencions s’aproven les
actes esmentades per assentament de tots els assistents.
2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia
Es dona compte de les resolucions d’Alcaldia dictades a partir del 4 de març de
2021, segons el següent detall:
Nom del document

Data

DEC CONTRACTACIO MENOR CONCERT SETMANA SANTA 15032021
DEC ADQUISICIO DE MATERIAL MEDIC PEL DISPENSARI 15032021
DEC APROVACIO FACTURES FEBRER 2021 15032021
DEC APROVACIO DESPESA FACTURES BENZINERA GENER 2021 15032021
DEC APROVACIO FACTURES RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I ANIMALS ABANDONATS 15032021
DEC APROVACIO PAGAMENT AJUT MENJADOR
DEC CONCESSIO LLICENCIA 12 2021 APORTACI
DEC CONCESSIO LLICENCIA CANVI BANYERA P
DEC CONCESSIO LLICENCIA 10 2021 OBERTUR
DEC APROVACIO FACTURES BENZINERA GENER 2021 09032021
DEC PAGAMENT FORM 4T 09032021
DEC APROVACIO FACTURES ENLLUMENAT 05032021
DEC APROVACIO FACTURES OBLIGACIONS 4 7 8 I 9 2021 05032021
DEC DESPERFECTES MOTOR PISCINA 04032020
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3. Proposta d’aprovació de l’ordenança reguladora de taxa per l’aprofitament
especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general.
“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
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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.
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.
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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.
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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.
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.
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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.
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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 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.

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://macanetdecabrenys.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

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.
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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.
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
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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.
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.
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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.
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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
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el ... i que ha quedat definitivament aprovada en data...., regirà des del
dia 1 de gener de 20xx i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació
expressa.”
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
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4. PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA
DEL PASSEIG DE LA MURALLA
1.- ANTECEDENTS.
Vist el projecte d’obra titulat Projecte de reforma del Passeig de la Muralla de Maçanet
de Cabrenys, redactat pel tècnic Eduard Duran Plana.
Vist que el projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les
prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i
requisits que exigeixen la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i els articles
24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya,
aprovat mitjançant el Decret 179/1995.
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Que el pressupost d’execució per contractar del projecte és de 143.153,89 euros més
iva, fet que determina la competència d’aquesta Alcaldia segons allò que disposa l’article
52 i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
2.-FONAMENTS DE DRET.
El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereixen, segons l’article 37
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per
un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el
present cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de
conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37,6 de l’esmentat
Decret 179/1995.
El Ple de la corporació és competent per aprovar el citat projecte de conformitat amb
l’article 52 i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres municipal denominat ”Projecte de
reforma del Passeig de la Muralla de Maçanet de Cabrenys", redactat pel tècnic Eduard
Duran Plana, amb pressupost d’execució de 118.309,00 euros més 24.844,89€ d’iva.
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de quinze dies, a
comptar des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i
al tauler d’anuncis de la corporació.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
5. Es dóna compte al ple del Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost
general de l´Ajuntament de Maçanet de Cabrenys de l’exercici 2020
Tal i com estableix l’article 193.4 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 (RDLeg 2/2004),
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De la liquidació de cada un dels pressupostos que integren el pressupost general i dels
estats financers de les societats mercantils dependents de l’entitat, una vegada
realitzada la seva aprovació, es donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebrarà.
Caldrà remetre la còpia de la liquidació del pressuposts a l’Administració de l’Estat i a la
Generalitat abans de finalitzar el mes de març de l’exercici següent al que correspon.
L’esmentada liquidació es va aprovar mitjançant decret d’alcaldia el passat 12/3/2021.
Seguidament es transcriu la resolució:
“RESOLC
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament
de Maçanet de Cabrenys, de conformitat amb el detall que s’indica a continuació:
1. Liquidació del pressupost de despeses
1.1. Resum
Descripció

Import

Crèdits inicials

1.141.819,33
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Modificacions de despeses

139.511,50

Crèdits definitius

1.281.330,83

Despeses autoritzades

1.217.249,82

Despeses compromeses

1.217.249,82

Obligacions reconegudes

1.217.249,82

Operacions de corrent

1.056.309,50
Inversions reals

82.604,13

Transferències de capital

0,00

Operacions de capital

82.604,13
Actius financers

0,00

Passius financers

78.336,19

Operacions financeres

78.336,19

Pagaments ordenats

1.217.249,82

Pagaments realitzats

1.214.910,91

Reintegrament de pagaments

0,00

Pagaments líquids

0,00

Obligacions pendents de pagament
Pagaments ordenats pendents pagar

0,00
2.338,91
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1.2. Detall d’execució per capítols
Capíto l

Crèdits
inicials

M o dificacio ns Crèdits to tals
de crèdit
co nsignats

Despeses
auto ritzades

Despeses
co mpro meses

Obligacio ns
reco negudes

P agaments
o rdenats

Reintegrament
de pagaments

P agaments
líquids

Estat
d´execució

1

400.461,80

-20.901,18

379.560,62

366.954,42

366.954,42

366.954,42

366.954,42

0,00

366.954,42

0,00

12.606,20

2

520.270,08

131.729,14

651.999,22

649.465,26

649.465,26

649.465,26

647.126,35

0,00

647.126,35

2.338,91

2.533,96

3

6.993,97

0,00

6.993,97

6.633,17

6.633,17

6.633,17

6.633,17

0,00

6.633,17

0,00

360,80

4

20.582,33

15.190,42

35.772,75

33.256,65

33.256,65

33.256,65

33.256,65

0,00

33.256,65

0,00

2.516,10

5

5.316,87

0,00

5.316,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.316,87

6

115.066,76

8.284,45

123.351,21

82.604,13

82.604,13

82.604,13

82.604,13

0,00

82.604,13

0,00

40.747,08

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

73.127,52

5.208,67

78.336,19

78.336,19

78.336,19

78.336,19

78.336,19

0,00

78.336,19

0,00

0,00

T o tal

1.141.819,33

139.511,50

1.281.330,83

1.217.249,82

1.217.249,82

1.217.249,82

1.214.910,91

0,00

1.214.910,91

2.338,91

64.081,01

2. Liquidació del pressupost d’ingressos
2.1. Resum
Descripció

Import

Previsions inicials

1.141.819,33

Modificacions d’ingressos
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Obligacio ns
pendents de
pagament

139.511,50

Previsions definitives

1.281.330,83

Drets reconeguts totals

1.198.209,90

Drets anul·lats

6.973,79

Drets cancel.lats

0,00

Drets reconeguts nets

1.191.236,11

Operacions de corrent

1.018.029,86

Alienació d'inversions reals

0,00

Transferències de capital

173.206,25

Operacions de capital

173.206,25
Actius financers

0,00

Passius financers

0,00

Operacions financeres
Drets recaptats
Devolució d’ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament

0,00
1.075.304,86
3.001,78
1.072.303,08
118.933,03
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2.2. Detall d’execució per capítols
Capíto l

P revisio ns
inicials

To tal
mo dificacio ns

P revisio ns
to tals

Drets
reco neguts
to tals

Drets anul·lats

Drets
cancel·lats

Drets
reco neguts
nets

Drets
recaptats

Devo lució
d'ingresso s

Recaptació
líquida

Drets
pendents de
co brament
65.207,69

1

514.566,69

0,00

514.566,69

533.909,93

2.656,99

0,00

531.252,94

467.958,48

1.913,23

466.045,25

2

5.000,00

0,00

5.000,00

6.687,89

0,00

0,00

6.687,89

6.687,89

0,00

6.687,89

0,00

3

304.322,22

0,00

304.322,22

270.340,58

3.228,25

0,00

267.112,33

237.926,49

0,00

237.926,49

29.185,84

4

212.334,17

51.815,00

264.149,17

214.065,25

1.888,55

0,00

212.976,70

214.065,25

1.088,55

212.976,70

0,00

5

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

105.591,25

7.000,00

112.591,25

173.206,25

0,00

0,00

173.206,25

148.666,75

0,00

148.666,75

24.539,50

8

0,00

80.696,50

80.696,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T o tal

1.141.819,33

139.511,50

1.281.330,83

1.198.209,90

7.773,79

0,00

1.191.236,11

1.075.304,86

3.001,78

1.072.303,08

118.933,03

3. Magnituds pressupostàries
3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent

Import
118.933,03

b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat
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Total (a+b)
Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats
Total (c+d)

0,00
118.933,03
Import
2.338,91
0,00
2.338,91
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3.2. Resultat pressupostari de l’exercici
Capítol

Descripció

Import

Capítol

Descripció

Import

1

IMPOSTOS DIRECTES

531.202,73

2

IMPOSTOS INDIRECTES

6.687,89

1

DESPESES PERSONAL

379.560,62

2

DESPESES CORRENTS

634.402,96

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

267.162,54

3

DESPESES FINANCERES

6.573,17

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

212.976,70

4

TRANSFERENCIES CORRENTS

35.772,75

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

0,00

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

0,00

+

a) INGRESSOS CORRENTS

1.018.029,86

-

a) DESPESES CORRENTS

1.056.309,50

6

ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS

0,00

6

INVERSIONS REALS

82.604,13

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

173.206,25

7

TRANSFERENCIES CAPITAL

0,00

+

b) INGRESSOS CAPITAL

173.206,25

-

b) DESPESES CAPITAL

82.604,13

+

TOTAL INGRESSOS NO
FINANCERS (a+b)

1.191.236,11

-

1) TOTAL DESPESES NO
FINANCERS (a+b)

1.138.913,63

8

c) ACTIUS FINANCERS

0,00

8

c) ACTIUS FINANCERS

0,00

9

d) PASSIUS FINANCERS

0,00

9

d) PASSIUS FINANCERS

78.336,19

+

TOTAL INGRESSOS FINANCERS
(c+d)

0,00

-

2) TOTAL DESPESES
FINANCERES (c+d)

78.336,19

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)

-

26.013,71
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AJUSTOS:
(+) 3.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

80.696,50

(+) 4.Desviacions de finançament negatives de l'exercici

-

(-) 5.Desviacions de finançament positives de l'exercici

-

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5)

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

80.696,50

54.682,79
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3.3. Romanents de crèdit
TOTAL DE ROMANENTS DE CRÈDIT

64.081,01

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ

23.333,93
Total despesa
pendent

2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA
(Projectes amb finançament afectat)

0,00
0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00
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0,00
0

0,00

0

0,00

3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ

40.747,08

a. Crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit, així com transferències de crèdit que hagin estat
autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.
b. Despeses compromeses

0,00

c. Operacions de capital (Cap. 6, 7, 8 i 9)

40.747,08
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3.4. Romanent de tresoreria
Descripció

Import

1. FONS LÍQUIDS

124.331,46

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

687.352,35
(+) del Pressupost corrent

118.933,03

(+) de Pressupostos tancats

482.494,33

(+) d´Operacions no pressupostàries

85.924,99

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

416.278,53
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d´Operacions no pressupostàries

4. PARTIDES PENDENTS D´APLICACIÓ

2.338,91
410.850,40
3.089,22

-78.333,37

(-) cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva

83.247,23

(+) pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva

4.913,86

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

400.319,14

0,00
Quin criteri voleu aplicar?

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)

Sindicatura
0,00

400.319,14

SEGON. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió ordinària que se
celebri.
TERCER. Trametre l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de
Catalunya.
Votació
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La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
6. PROPOSTA ACORD PLE d’Aprovació de la sol·licitud de subvenció de
càrrecs electes locals 2021
Antecedents
El sistema de compensacions econòmiques per a càrrecs electes locals té com a
objectiu donar suport a la tasca dels alcaldes del país, dignificar la professionalització
dels càrrecs electes locals i fomentar l'accés a l'activitat política.
Poden concórrer a la convocatòria per atorgar les compensacions econòmiques els
municipis que no ultrapassin els 2.000 habitants (en el padró de dos anys abans) i que
la totalitat dels drets reconeguts i liquidats del pressupost de l'ens no superi en un 75%
el valor mitjà del seu tram de població. S'utilitzen les dades del padró i els ingressos
liquidats de dos anys abans perquè és l'últim pressupost que s'ha liquidat quan es
comença a tramitar.
Fonaments de dret
La normativa general que regeix aquestes convocatòries és:
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Decret Legislatiu 3/2002, (Capítol IX) de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya, d'incompatibilitats del personal al servei
de l'Administració de la Generalitat.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Decret 69/2008, d'1 d'abril, de regulació d'un sistema de compensacions econòmiques
a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals.
L’alcaldessa proposa al Ple de la Corporació l’aprovació dels següents,
Acords
Primer.- Aprovar presentar la sol·licitud de subvenció per a la compensació de
retribucions de l’Alcaldia en els següents termes:
Nom: Mercè Bosch Romans
Càrrec: Alcaldia
Import total retribució anual sol·licitada: 13.129,29 euros
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
7. Proposta d'adhesió a l’òrgan consultiu de la Diputació de Girona Consell

d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona
(CILMA)
La Diputació de Girona, en la sessió de Ple de 16 d’abril de 2019 va aprovar el
Reglament de constitució del nou Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les
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comarques Gironines, com a òrgan consultiu per a facilitar i potenciar la consulta i la
participació dels ens locals de la demarcació de Girona en les polítiques de sostenibilitat
de la Diputació.
Segons recull l’article 3 de l’esmentat Reglament en podran ser membres tots els
municipis, entitats municipals descentralitzades i Consells Comarcals de la demarcació
de Girona que lliure i voluntàriament vulguin adherir-s’hi. D’acord amb l’article 4, caldrà
que l’ens local adopti un acord per majoria absoluta i cursar la corresponent petició a la
Diputació de Girona, que resoldrà havent escoltat el plenari del Consell.
El Ple de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, acorda:
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona l’adhesió de l’Ajuntament de Maçanet de
Cabrenys al Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona
(CILMA).
SEGON.- NOMENAR representant de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys al senyor
Marc Bosch Cañas i com a substituta la senyora Mercè Bosch Romans,
QUART.- FACULTAR l’alcaldessa perquè signi la documentació necessària per al
desplegament dels acords precedents.
CINQUÈ.- TRAMETRE certificació d'aquest acord a la Diputació de Girona.
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Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
8. Proposta de suport a la moció “OBRIM ELS PASSOS DE FRONTERA!!!”

El passat dilluns 11 de gener es van tancar per ordre de la prefectura dels
Pirineus Orientals 5 passos fronterers que facilitaven la comunicació entre les
comarques del Rosselló, el Vallespir i l'Alta Cerdanya amb les de l'Alt Empordà i
la Cerdanya. El Prefecte va justificar aquest tancament al·legant mesures
antiterroristes i per evitar la immigració il·legal i en contradicció total amb les
disposicions del tractat de Schengen.
La realitat és que aquest tancament ha tingut un impacte en les activitats
econòmiques i essencials entre pobles veïns. Anar al lloc de treball o satisfer un
servei qualsevol comporta un cost afegit que no té cap mena de justificació. Per
no fer referència a la impossibilitat d’oferir serveis d’emergència amb unes
carreteres tallades amb blocs de formigó.
Ni els motius expressats per la Prefectura ni la situació sanitària actual justifica
la decisió de tancar vies de comunicació.
Històricament els pobles d'aquestes comarques comparteixen moltes més coses
que el veïnatge. I si la voluntat és de subvertir els llaços de catalanitat, afirmem
que el que no es va aconseguir amb el Tractat dels Pirineus no ho aconseguiran
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un grapat de blocs de formigó. Al contrari, ens conjurem a insistir fins aconseguir
la normalització de les vies.
És per això que demanem a la Prefectura dels Pirineus Orientals l’obertura
immediata dels passos fronterers que va tancar.
Demanem també a les autoritats locals i comarcals afectades que es mobilitzin
per aconseguir-ho.
I demanem que tots aquests passos transfronterers siguin considerats com a
vies necessàries i que se garanteixi el seu manteniment.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
Precs i preguntes
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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.

