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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 27 DE 
FEBRER DE 2020 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
ALCALDESSA: 
Sra. Mercè Bosch i Romans 
 
 
REGIDORS/ES: 
M. Dolors Quintana i Cairó 
Segimon Baulenas i Raurell 
Marc Bosch Cañas 
Javier Molina Mejuto 
Anna Maria Estrada Faig 
Assumpció Bellmunt Baixauli 
 
Excusen la seva presència:  
 
SECRETARI: 
Marià Vilarnau Massa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

A la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial de la Vila de Maçanet de 
Cabrenys, essent les 19:30 hores del 
dia 27 de febrer de 2020, es reuneix 
l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència 
de l’Alcaldessa, Sra. Mercè Bosch i 
Romans, amb l’assistència del Sr. 
Secretari–Interventor Marià Vilarnau 
Massa 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 a la següent 
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ORDRE DEL DIA: 

 
  

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia. 
3. Proposta de suport a la declaració de la Costa Brava com a reserva de la 

biosfera. 
4. Precs i preguntes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
El secretari fa constar que s’han enviat amb antel·lació als regidors i regidores l’acta 
de la sessió plenària del dia 30 de gener de 2020 preguntant si hi ha alguna al·legació 
al respecte. Sense que hi hagi intervencions s’aproven les actes esmentades per 
assentament de tots els assistents. 
 
2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia 
 
Es dona compte de les resolucions d’Alcaldia dictades els mesos de novembre i 
desembre ( des del 25 de gener de 2020 al 21 de febrer de 2020), segons el següent 
detall: 
 

Nom del document                                                  Data 
 
DEC HORES EXTRES GENER 14012020  28/01/2020 
DEC INCREMENT SALARIAL 24012020  28/01/2020 
DEC APROVACIO NOMINA GENER 2020 28012020  28/01/2020 
DEC APROVACIO DEL PLA DE DISPOSICIO DE FONS DE L'AJUNTAMENT 
DE MAÇANET DE CABRENYS 07012019  

28/01/2020 

DEC APROVACIO DE DESPESES SERVEIS SOCIALS I RESIDUS DEL 
CONSELL COMARCAL 30012020  

30/01/2020 

DEC APROVACIO RELACIO OBLIGACIONS O/2020/01 30012020  30/01/2020 
DEC LLICENCIA 37 2019 03022020  03/02/2020 
DEC LLICENCIA D'OBRES 34 2019 03022020  03/02/2020 
DEC LLICENCIA 4 2020 03022020  03/02/2020 
DEC CONCESSIO LLICENCIA 3 2020 03022020  03/02/2020 
DEC CENTRE CIVIC 07022020  07/02/2020 
DEC ALCALDIA CORRECCIO ERROR BASE 7.2 11022020  11/02/2020 
DEC ALCALDIA ABONAMENT INDEMNITZACIONS CARRECS ELECTES 
OCTUBRE-DESEMBRE 2019 11022020  

11/02/2020 

DEC ALCALDIA APROVACIO RELACIO DE DESPESES O/2020/2 11022020  11/02/2020 
DEC APROVACIO INFORME SEGUIMENT 13022020  13/02/2020 
DEC APROVACIO FITXA COMPLEMENTARIA 13022020  13/02/2020 
DEC AUTORITZACIO FRACCIONAMENT I DISPENSA D'AVAL 17022020  17/02/2020 
DEC AGRUPAMENT ESCOLTA MONTNEGRE 18022020  18/02/2020 
DEC US DE L'ANTIGA OFICINA DE TURISME 18022020  18/02/2020 
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DEC ACTIVITAT TELEFONIA MOBIL 21022020  21/02/2020 

 
3. Proposta de suport a la declaració de la Costa Brava com a reserva de la 
biosfera. 
 
La Diputació de Girona està treballant amb les administracions públiques i els agents 
del territori per preparar la candidatura per a la declaració de la zona de la Costa Brava 
com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO.  
 
Aquesta figura és un reconeixement internacional a territoris que tenen uns valors 
naturals de gran rellevància i agafen el compromís de treballar de forma sostenible 
per:  
 

 Contribuir a la conservació dels valors ambientals i ecològics afavorint la 
conservació del patrimoni natural, els paisatges litorals i marins, les espècies i 
de la biodiversitat.  

 Fomentar l'equilibri entre el desenvolupament humà, econòmic, social, cultural i 
ecològic, i promou el desenvolupament sostenible en un entorn més sa i de 
qualitat.  

 Constituir un suport fonamental a projectes de recerca i investigació, 
observació permanent del territori i el mar, l’educació i el intercanvi d'informació 
en relació amb qüestions territorials, nacionals i mundials de conservació i del 
desenvolupament sostenible.  

 Fomentar el treball conjunt cap a un model de territori sostenible dins del 
concepte d’Ecoregió. 

 
És de gran importància que aquesta candidatura estigui recolzada per un ampli suport 
social i institucional que integri tots els sectors de les administracions públiques, i 
d’una àmplia representació de col·lectius socials i econòmics implicats directament en 
la gestió d'aquest important espai litoral i marí.  
 
Per tot això, es prenen els acords següents: 
 
PRIMER.- Donar el suport del Ple municipal de Maçanet de Cabrenys a la candidatura 
de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO. 
 
SEGON.- Fer constar l’interès de l’ajuntament de Maçanet de Cabrenys en formar part 
de la Reserva de Biosfera de la Costa Brava, treballar d’acord amb els principis de 
sostenibilitat, per a que es puguin assolir a nivell de l’àmbit de la Reserva de Biosfera 
de la Costa Brava els objectius de desenvolupament sostenible del Programa de les 
Nacions Unides per al Desenvolupament. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Diputació de Girona. 
 
Sense que hi hagi intervencions s’aprova la proposta per unanimitat dels regidors 
assistents. 

 
4. TEMES URGENTS: Adhesió al conveni interoperabilitat dels sistemes 
d’informació de les administracions catalanes 
 
Sotmesa a votació la proposta es vota a favor de l’urgència de la proposta. 
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Vist el Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i 
Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat 
dels sistemes d’informació de les administracions catalanes, que permet a les entitats 
locals accedir al subministrament d’informació d’altres administracions de forma 
interoperable a través de la plataforma EACAT. 
 
Donat que l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys per tal de facilitar la tramitació de 
procediments administratius i en compliment de les obligacions imposades per les 
Lleis 39/2015 i 40/2015 considera oportú adherir-se a aquest conveni. 
 
Acords 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració entre el Departament de 
Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració 
Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la 
interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes. 
 
Segon.- Nomenar la Sra. Mercè Bosch Romans, amb DNI 77961608-A com a 
interlocutor/a únic/a de l’entitat davant el Consorci AOC. 
 
Sense que hi hagi intervencions s’aprova la proposta per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
5. TEMES URGENT: ADHESIÓ AL CONVENI AEAT –FEMP PEL 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI 
 
Sotmesa a votació la proposta es vota a favor de l’urgència de la proposta. 
 
 
Vist el conveni subscrit entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la 
Federación Española de Municipios y Provincias en matèria de suministrament 
d’informació de caràcter tributari, que permet a les entitats locals accedir al 
subministrament d’informació de l’AEAT de forma interoperable a través de la 
plataforma EACAT. 
 
Donat que l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys per tal de facilitar la tramitació de 
procediments administratius i en compliment de les obligacions imposades per les 
Lleis 39/2015 i 40/2015 considera oportú adherir-se a aquest conveni. 
 
Acords 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al conveni subscrit entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en 
matèria de suministrament d’informació de caràcter tributari. 
 
Segon.- Nomenar la Sra. Mercè Bosch Romans, amb DNI 77961608-A com a 
interlocutor/a únic/a de l’entitat. 
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Tercer.- Sol·licitar al Consorci AOC l’emissió d’un certificat de Segell Electrònic de 
nivell mig ( CDA-1_SENM o CDA-1 SGNM) i autoritzar a l’AOC per fer-ne ús als 
efectes indicats. 
 
Sense que hi hagi intervencions s’aprova la proposta per unanimitat dels regidors 
assistents. 
 
 
6. Donar compte de l’ampliació de competències en matèria de promoció 
econòmica i desenvolupament sostenible 
 
Es dona compte de la resolució d’alcaldia de data d’avui amb el contingut següent: 
 
Primer.- Delegar les competències en matèria de promoció econòmica i 
desenvolupament local de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys en favor de la 
regidora Anna Estrada Faig. 
 
Segon.-  Notificar aquesta Resolució als interessats 
 
Tercer.- La delegació serà eficaç des de l’endemà de la data d’aquesta Resolució. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
que s’efectuï, i fer-la pública mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província 
del corresponent edicte, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
7. Precs i preguntes 

 
No n’hi ha. 
 

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, la secretari-interventor, que certifico. 
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