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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 29 DE 
MAIG 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 18:30 hores del 
dia 29 de maig 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. 
 
Aquesta sessió es realitza de forma 
telemàtica per part dels membres 
següents donada la situació d’estat 
d’alarma: 
 
Segimon Baulenas i Raurell 
Marc Bosch Cañas 
Javier Molina Mejuto 
Anna Maria Estrada Faig 
Assumpció Bellmunt Baixauli 
 
L’Alcaldia disposa de mitjans telemàtics 
que permeten la gravació de Ple a la 
seu de 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 

mailto:ajuntament@massanet.org


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

 

 
 
 

ORDRE DEL DIA: 

 
  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior ( inclou correcció d’errors) 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia  
3. Donar compte de l’informe de l’estat d’execució trimestral del pressupost 
4. Moció per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les prestacions 

econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de 
regulació temporal d’ocupació 

5. Moció de la societat de caçadors 
6. 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 27 de març  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 27 de març de 2020 al 27 de maig de 2020), segons el següent 
detall: 
 

Nom del document                                                  Data 
 
DEC APROVACIO NOMINA MAIG 2020 27052020  27/05/2020 
DEC ADQUISICIO RETRO 14052020  18/05/2020 
DEC LLICENCIA 8 2020 LA QUADRA 18052020  18/05/2020 
DEC PAES 30042020  30/04/2020 
DEC ALCALDIA APROVACIO RELACIO DESPESES MENORS O/2020/7 30042020  30/04/2020 
DEC APROVACIO NOMINA ABRIL 28042020  28/04/2020 
DEC ALCALDIA APROVACIO RELACIO DESPESES OPA 2019 O/2020/6 23042020  23/04/2020 
DEC ADHESIO DECALEG ACM FMC 15042020  15/04/2020 
DEC CONCESSIO LLICENCIA 15042020  15/04/2020 
DEC APROVACIO DESPESES CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA RELACIO 
O/2020/5 14042020  

14/04/2020 

DEC CONCESSIO LLICENCIA 09042020  09/04/2020 
DEC ALCALDIA APROVACIO DESPESA ADQUISICIO MASCARETES COVID19 
09042020  

09/04/2020 

DEC LLICENCIA TANCA LA GABARRA 08042020  08/04/2020 
DEC RETORN IVTM   27/03/2020 

 
3. Donar compte de l’informe de l’estat d’execució trimestral del pressupost 
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Es dóna compte del següents informe del Sr. MARIÀ VILARNAU MASSA, secretari 
interventor de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, en relació al compliment de les 
obligacions trimestrals de subministrament de la informació previst a l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,  
 
FONAMENTS JURÍDICS 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF). 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les 
operacions comercials. 
- Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF. 
- Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de 7 de novembre per la qual es modifica 
l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la LOEPSF. 
- Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 
per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 
 
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “d’Obligacions trimestrals 
de subministrament d’informació”, diu que en els tres primers trimestres de cada any, 
queden excloses del compliment de l’obligació de subministrament d’informació 
trimestral, les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte 
la informació relativa al Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i 
l’estimació de l’endeutament en els pròxims deu anys.  
 
De la documentació corresponent al primer trimestre de l’exercici 2020 (acumulat fins 
31/03/2020) segons informació de la comptabilitat i previsions fins a finals d’any, el 
resultat obtingut és el següent:  
  
En relació a l’estat d’ingressos: 

 
 
En relació a l’estat de despeses: 
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L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys presenta el següent deute viu i venciment 
mensual previst en el proper trimestre d’acord el formulari F1.1.13 
 
 

 
 
I el seu perfil de venciment del deute en els propers 10 anys serà el següent d’acord el 
formulari  F1.1.14. 
 
 
4. Moció per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les prestacions 

econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient 
de regulació temporal d’ocupació 
 

 
L’emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i crua al 
conjunt de la ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més durs ha estat la 
suspensió temporal de l’activitat laboral en molts sectors econòmics, fet que ha 
provocat, alhora, que milers de persones s’hagin vist afectades per expedients de 
regulació temporal d’ocupació (ERTO).  
 
Les dades mostren una realitat desoladora. Segons el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies informa que, fins el dia 24 de maig, s’han presentat a Catalunya 
97.531 expedients de regulació temporal d’ocupació que afecten un total de 718.801 
persones treballadores. Els ERTO per força major representen el 93,5% dels 
presentats, i afecten el 84,6% de les persones treballadores.  
 
Des de l’inici d’aquesta crisi, el govern de l’estat espanyol, liderat pel PSOE, ha 
acumulat un seguit d’errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació de les 
prestacions vinculades als ERTO. Avui, especialment, es constaten un munt 
d’incidències, com per exemple que no han computat els fills per determinar la 
prestació. En comptes de respondre amb diligència i al costat de les persones 
treballadores, l’estat espanyol està deixant desateses milers de persones que han vist 
caure els seus ingressos de forma fulminant, i provocant que s’accentuï la 
vulnerabilitat de les seves vides. El govern de l’estat espanyol està atacant la dignitat 
de totes les persones afectades per aquesta aturada de la seva activitat laboral, per 
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causes alienes a la seva voluntat. Lluny de reaccionar de forma eficient, el govern 
espanyol ha agreujat la incertesa que pateixen bona part d’aquestes persones 
treballadores, mancades sovint d’informació i desemparades envers qualsevol suport 
per clarificar les situacions personals relatives a les prestacions dels ERTO, fet que 
lamentem. Denunciem, per tant, la deixadesa i irresponsabilitat que està mostrant el 
govern de l’estat espanyol, i exigim el pagament immediat de totes les prestacions 
reconegudes en concepte d’ERTO a totes les persones afectades.  
 
El govern espanyol ha retallat el 55% dels fons destinats a Catalunya per implementar 
les polítiques actives d’ocupació, el que representa una retallada de més de 215 
milions d’euros. Això comportarà, evidentment, que la Generalitat de Catalunya tindrà 
serioses dificultats extraordinàries per recuperar el nostre teixit productiu en la situació 
posterior a l’emergència sanitària. L’Estat va retallar aquests diners que suposadament 
havien de servir per fer front al pagament de les prestacions i, malauradament, 
constatem que aquesta finalitat no s’està veient satisfeta.  
 
La Generalitat de Catalunya, i també específicament el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, ha estat exigint a la Ministra Yolanda Díaz el pagament d’aquestes 
prestacions, i ha posat a la seva disposició, de forma excepcional, els professionals, la  
infraestructura tecnològica, l’atenció telefònica i suport general en la tramitació dels 
expedients, però malauradament res ha fet canviar la realitat, que és que moltes 
persones encara no han cobrat la seva prestació econòmica.  
 
Ni tan sols s’ha materialitzat l’anunci fet el passat 1 d’abril per part del Ministeri de 
Treball i Economia Social, pel qual es comunicava que s’havia arribat un acord amb 
les entitats bancàries que, de forma excepcional, es comprometien a avançar a la seva 
clientela el pagament de les prestacions de desocupació.  
 
Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb coneixement 
directe de les difícils realitats que estan vivint molts d’ells, els electes locals sentim la 
màxima preocupació envers aquesta injusta i injustificada situació. És evident que, en 
poques setmanes, els serveis assistencials municipals, en general, i altres serveis 
concrets, com ara els bancs d’aliments, han vist augmentar les seves demandes per 
part de persones que estan vivint una situació dificilíssima des del punt de vista 
personal i econòmic.  
 
És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un posicionament ferm 
de denúncia de la situació i, alhora, de solidaritat envers les persones afectades per un 
ERTO i que no han cobrat les prestacions que els pertoca.  
 
ACORDS:  
 
PRIMER. Exigir al govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes les 
persones treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de 
forma immediata, així com que es resolguin totes les incidències i reclamacions.  
 
SEGON. Demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin el 
pagament dels ERTO que encara no han pagat.  
 
TERCER. Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del govern espanyol. 
 
Votació  
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La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents. 
 
5. Moció de la societat de caçadors 
 
 
La caça és molt més que un esport o una simple afició que es desenvolupa a l’aire 
lliure, com a mostra de la seva importància i tradició és l’única activitat amb com a 
mínim una societat a cada municipi de Catalunya. És una activitat que practiquen més 
de 63.000 catalans/es de tots els estrats socials i que contribueix de manera efectiva a 
la conservació de la biodiversitat, al desenvolupament econòmic del món rural i a la 
seva vertebració social.  
 
Segons el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborat 
per Deloitte per la Fundació Artemisan, la despesa (efecte econòmic directe, indirecte i 
induït) de l’activitat cinegètica a tota Espanya és de més de 6.475 milions d’euros a 
l’any i crea 187.000 llocs de treball. Així mateix, la despesa directa de l’activitat 
cinegètica supera els 5.470 milions d’euros, de manera que la caça representa el 0,3% 
del PIB. Això equival al 13% del sector agrícola, ramader i pesquer, al 4% del sector 
de la construcció o al 9% del sector financer.  
 
Pel que fa a la contribució a les arques públiques, aquest informe apunta que la caça 
aporta 614 milions d’euros, dels quals el 33% són aportats directament en concepte de 
taxes i impostos per caçadors/es. De la mateixa manera, l’informe conclou que els/les 
caçadors/es «inverteixen al voltant de 300 milions d’euros en actuacions de 
conservació de la natura, més de 230 milions destinats a repoblacions i altres activitats 
de conservació mediambiental, i 54 milions al manteniment d’accessos, pantans, 
podes, millores de la muntanya i tallafocs, entre altres.  
 
L’estudi de la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona 
Valoració dels costos econòmics que genera la caça del porc senglar en la modalitat 
de batuda (2015), quantifica que els 60.612 porcs senglars capturats a Catalunya la 
temporada de caça 2016/17 ha comportat per els/les caçadors/es un cost de 80 
milions d’euros que repercuteixen en benefici dels diferents sectors econòmics que 
envolten la pràctica d’aquesta modalitat.  
 
A Catalunya i segons les últimes dades aportades per el Servei d’Activitats 
Cinegètiques de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, el 
terreny cinegètic és de 2.895.299 hectàrees (sumant àrees privades i locals de caça, 
zones de caça controlada, reserves nacionals de caça i reserves de caça). Això 
significa que el 92,9% de la superfície de la nostra Comunitat Autònoma està 
destinada, entre altres aprofitaments, a la caça.  
 
Juntament a la importància econòmica, la caça es configura com una eina vital per la 
conservació de la biodiversitat i els ecosistemes afavorint el control poblacional 
d’espècies que provoquen danys a l’agricultura, a la massa forestal, ajudant a reduir el 
risc d’accidents de trànsit amb animals i reduint el risc de propagació de malalties que 
afecten als animals de granja i les persones.  
 
Segons el III Estudi Ponle Freno AXA sobre accidents amb animals, Catalunya ocupa 
la tercera posició, darrere de Castella Lleó (35,5%) i Galicia (17,6%), amb major 
percentatge de sinistres contra animals cinegètics, un 14%. D’aquests hi ha una 
incidència quasi absoluta del senglar que protagonitza un 90% dels accidents. Fins al 
31 d’octubre de 2018, els Mossos d’Esquadra han intervingut en 2.496 accidents amb 
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animals implicats. D’aquests, hi ha hagut 134 accidents amb víctimes, els quals han 
causat un total de 167 víctimes (9 greus, 158 lleus i cap víctima mortal).  
 
L’activitat dels/de les caçadors/es no finalitza amb el període hàbil de caça sinó que 
perdura al llarg de tot l’any amb tasques de gestió del territori com la recuperació de 
fonts naturals o la instal·lació d’abeuradors per facilitar punts d’aigua a les espècies de 
la fauna salvatge. Les repoblacions de perdiu roja que porten a terme els caçadors 
contribueixen eficaçment a la conservació d’una espècies protegida emblemàtica com 
és l’àguila cuabarrada. És important destacar la col·laboració del col·lectiu de 
caçadors/es en el Programa de seguiment sanitari de la fauna cinegètica de la 
Generalitat de Catalunya de manera activa, amb la recollida de mostres dels animals 
caçats. També es participa en la vigilància sanitària passiva, amb la recollida d’animals 
trobats morts o malats en el medi natural al llarg de tot l’any, que són analitzats per el 
Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFaS) de la Facultat de Veterinària de 
la UAB, mitjançant un conveni finançat per la Federació Catalana de Caça.  
 
La participació a cursos de formació en temes de seguretat en la pràctica de la caça, o 
en la millor gestió per el foment i la conservació de les espècies, formen part de les 
activitats dels/de les caçadors/es.  
 
Malgrat tot, el factor determinant de la caça és el caràcter social d’una activitat que es 
transmet com a cultura i tradició pròpia de les zones més rurals de Catalunya, 
profundament arrelada al territori i que a la nostra comunitat practiquen més de 63.000 
catalans/es de tots els estrats socials que troben en aquesta manera de viure un nexe 
d’unió. No en va, la caça és, per multitud d’aficionats, el motiu per tornar al seu entorn 
rural o poble d’origen.  
Allunyada dels prejudicis i la visió elitista (absolutament inexistent en la seva pràctica a 
Catalunya), l’activitat cinegètica genera un moviment associatiu el principal 
representant del qual és la Federació Catalana de Caça, organisme que compta amb 
40.000 caçadors/es associats/des a més de 960 societats o clubs de caça ubicats a la 
totalitat dels municipis catalans i que ostenten la titularitat de les àrees privades de 
caça, per cessió contractual dels propietaris de les finques públiques i/o privades del 
seu municipi en les que, a més de practicar la caça, porten a terme entre d’altres les 
tasques de gestió i conservació mencionades.  
 
Les dades anteriors mostren que la caça a Catalunya és una activitat fortament 
arrelada al territori que contribueix de manera efectiva a la conservació del medi 
natural i al desenvolupament econòmic del món rural català, en especial, de les 
comarques més deprimides i/o aïllades dels grans nuclis de població, construint, 
d’aquesta manera, un element essencial de vertebració social i per la conservació del 
medi ambient català.  
 
Malgrat aquesta rellevància social, mediambiental i econòmica, la caça està sent 
objecte de nombrosos atacs i crítiques destructives (cada vegada més agressives) per 
part d’associacions ecologistes, animalistes i determinats col·lectius que persegueixen 
la prohibició d’aquesta activitat, circumstància que comportaria greus prejudicis 
econòmics i socials.  
 
Per altra banda, l’activitat ocellaire és una pràctica tradicional a Catalunya (són més de 
4.000 els seus practicants) mitjançant la qual es capturen amb vida, i sense cap dany, 
exemplars de les espècies pinsans, verdums, caderneres i passerells per, 
posteriorment, ensinistrar-los en el cant. Es una pràctica totalment innòcua per el medi 
ambient i no té cap perjudici per l’entorn natural.  
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A dia d’avui no hi ha ni un sol estudi que asseguri que l’activitat ocellaire pugui ser 
perjudicial per la conservació de les espècies citades i que, per tant, justifiqui la seva 
prohibició.  
 
Malgrat això, el col·lectiu de caçadors i caçadores catalans han vist augmentades 
exponencialment les seves sancions en aplicació de la llei 5/2020.  
 
ACORDS 
 
El ple de l’Ajuntament realitza la següent declaració: 
 
Primer.- La caça és una activitat amb un fort arrelament social, cultural i econòmic a 
Catalunya que mereix i ha de ser recolzada, protegida i fomentada per els poders 
públics catalans a causa de la seva contribució a la conservació de la biodiversitat i al 
desenvolupament socioeconòmic del món rural català.  
 
Segon.- Aquesta Corporació Municipal es compromet a recolzar la Caça i l’activitat 
ocellaire, així com a instar als governs autonòmic i Estatal a recolzar ambdós activitats 
com a motors de desenvolupament socioeconòmic del món rural i eines de 
conservació ambiental. 
 
Votació  
 
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents. 
 
 
6. 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 19:15 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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