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Correu-e: ajuntament@massanet.org
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 25 DE
FEBRER 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
Excusen la seva presència:
Assumpció Bellmunt Baixauli
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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 25 de febrer 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. Proposta d’aprovació de l’adhesió al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia
Sostenible.
4. Moció comarcal en suport de les energies renovables i la implantació de criteris
d’integració paisatgística, protecció agrícola i equilibri territorial a la comarca de
l’Alt Empordà.
5. Moció de suport a l’amnistia.
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 28 de gener 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.
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2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia
Es dona compte de les resolucions d’Alcaldia dictades a partir del 17 de desembre de
2020, segons el següent detall:
Nom del document

Data

18/01/202
DEC APROVACIO NOMINA GENER 2021 28012021
DEC APROVACIO HORES EXTRES GENER 2021 28012021
DEC CONCESSIO PRORROGA LLICÈNCIA 3 2018 19022021
DEC COMUNICACIO PLÀNOLS CADASTRALS LA CARDONA 17022021
DEC CONCESSIO LLICNCIA 9 2021 14022021
DEC CONCESSIO LLICENCIA 8 2021 14022021
DEC CONCESSIO LLICENCIA 7 2021 14022021
DEC CONCESSIO LLICENCIA 6 2021 14022021
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE REDACCIO PROJECTE PUOSC CAMI SANT ANDREU 11022021
DEC INDEMNITZACIONS CARRECS ELECTES 25012021
DEC ALCALDIA CONTRACTACIO URGENT PERSONAL NETEJA 05022021
DEC RESOLUCIO AUTORITZACIÓ FILMACIONS 05022021

3. PROPOSTA D'ACORD DE PLE D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES PEL
CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel
Clima i l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme
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de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
Les autoritat locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació
geogràfica, encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant les
diferents conseqüències del canvi climàtic. Encara que ja s’hagin endegat accions per
reduir les emissions, l’adaptació continua essent un complement a la mitigació
necessari i indispensable.
Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia
segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir,
d’aquesta forma, a reduir la dependència energètica i a protegir als consumidors més
vulnerables.
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El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És
per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques
energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de
polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport
urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees
urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (octubre 2015) que es
compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, així com
augmentar la seva resiliència amb l’adaptació als impactes del canvi climàtic.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys fa seus els objectius de la Unió
Europea per l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el
seu territori en més del 40 per cent per a l’any 2030 mitjançant la millora de l’eficiència
energètica i un major ús de fonts d’energia renovables i l’augment de la resiliència
mitjançant l’adaptació als impactes del canvi climàtic.
Segon.- L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys es compromet a elaborar un Pla
d’Acció pel Clima i l’Energia en un termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió
al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de
la Comissió d’Energia de la Unió Europea i inclourà un inventari base d’emissions i una
avaluació de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic. Per la realització d’aquestes
tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial
del Pacte a les Comarques Gironines.
Tercer.- L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys es compromet també a elaborar un
informe de seguiment cada dos anys des de la data d’enviament del Pla d’Acció pel
Clima i l’Energia que avaluï, monitoritzi i verifiqui els objectius.
Quart.- Facultar l'alcalde/alcaldessa per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte.
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Cinquè.- Estic d'acord amb que l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys serà suspès de
la iniciativa - subjecte a la comunicació prèvia per escrit per l'Oficina del Pacte - en cas
de no presentació dels documents esmentats anteriorment (és a dir, Pla d’Acció pel
Clima i l’Energia i informes de seguiment) dins els terminis establerts.
Sisè.- Comunicar-ho a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) mitjançant el registre
a la plana web i a la Diputació de Girona per fer possibles les tasques de suport i
coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
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4. MOCIÓ COMARCAL EN SUPORT DE LES ENERGIES RENOVABLES I LA
IMPLANTACIÓ DE CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA, PROTECCIÓ
AGRÍCOLA I D’EQUILIBRI TERRITORIAL A LA COMARCA DE L’ALT
EMPORDÀ
Primer.- L’any 2012, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà va constituir l’Agència
Comarcal de l’Energia i Clima amb l’objectiu d’establir prioritats al territori en l’estalvi
energètic i la implantació d’energies renovables. Actualment, la preocupació entre els
municipis sobre aquesta temàtica és evident i un 93 % dels municipis estan adherits al
Pacte d’Alcaldes per una energia local sostenible. Els ajuntaments alt empordanesos
treballen doncs en el desenvolupament de les accions planificades en els PAES
municipals, entre elles la implantació descentralitzada de les energies renovables.
Vista la situació actual, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà vol contribuir al
desplegament ordenat de les energies renovables al territori i a la reducció de les
emissions globals.
Segon.- La transició energètica té un paper destacat davant els reptes de la crisi
climàtica que vivim. Des de Catalunya hem de generar estratègies efectives que ens
ajudin a assolir els objectius sobre energia renovable estipulats per la Unió Europea
per al 2030.
Per fer-ho, hem de passar d’un model energètic centralitzat i basat en els estocs de
combustibles fòssils i no renovables (carbó, petroli, gas i urani), per avançar
decididament cap a un nou model digitalitzat i basat a captar els fluxos naturals
d’energia renovable (sol, aigua i vent), on la ciutadania ha de tenir un paper central
com a productors, gestors i no només com a consumidors d’energia. Un model de
distribució i equilibri territorial, al servei de les persones, no de l’oligopoli energètic.
Tercer.- L'any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, de l'1
d'agost, del canvi climàtic, per tal d'assolir la reducció de les emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle, fer front a la vulnerabilitat derivada dels impactes del canvi climàtic
i afavorir la transició vers una economia neutra en emissions de CO2, competitiva,
innovadora i eficient en l'ús dels recursos. La Llei del canvi climàtic recull l'objectiu
específic d'assolir un sistema energètic amb energies cent per cent renovables,
fonamentalment de proximitat, desnuclearitzat i neutre en emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle en l'horitzó 2050.
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La Generalitat de Catalunya, amb voluntat d'accelerar el desenvolupament dels
instruments de la llei del canvi climàtic, va elaborar el Decret Llei 16/2019, de 26 de
novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies
renovables.
El Decret llei 16/2019 estableix un nou marc legislatiu que regula la tramitació i
aprovació de les actuacions per a la implantació de parcs eòlics o plantes solars
fotovoltaiques, principalment en sòl no urbanitzable, amb potències superiors a 100
KW i inferior o iguals a 50 MW.
Quart.- Abans de l’entrada en vigor del Decret Llei 16/2019, per la implantació de
parcs solars fotovoltaics o parcs eòlics en sòl no urbanitzable, era exigible que el
planejament urbanístic municipal qualifiqués urbanísticament les zones on es volien
instal·lar com a sistema (mitjançant una modificació puntual del planejament urbanístic
o un pla especial urbanístic autònom). En aquest sentit, els Municipis tenien potestat
per decidir si promovien la modificació puntual del planejament o si aprovaven el pla
especial urbanístic autònom, perquè la iniciativa sorgia del mateix ajuntament a petició
d’empreses o titulars privats.
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Amb l’entrada en vigor del Decret Llei 16/2019, s’anul·la aquesta autonomia que tenien
els municipis per decidir en relació a instal·lacions d’aquest tipus, i la participació
municipal en el procés d’autorització es limita a les aportacions que es vulguin fer en el
procés de consulta de la viabilitat de l’emplaçament, i a les al·legacions que es
presentin en el tràmit d’audiència de l’autorització administrativa que du a terme la
Ponència d’energies renovables.
Cinquè.- El 17 d’octubre de 2017, el Govern de Catalunya va acordar elaborar
l’estratègia SOLARCAT, els objectius dels quals es van modificar segons acord de
Govern del 9 de juliol de 2019. En aquest sentit, un dels nous objectius era iniciar, per
part de l’ICAEN i en el decurs del 2019, els treballs previs per a la definició de
l’estratègia territorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya.
Sisè.- Malgrat l’exposat en el punt anterior, la Generalitat de Catalunya no disposa
d’un model de desplegament de parcs solars fotovoltaics o parcs eòlics (centralitzat o
distribuït), ni de cap Pla Director Urbanístic que en reguli la seva implantació en tot el
territori.
Setè.- La falta d’estratègia territorial i l’aprovació del Decret Llei 16/2019 de 26 de
novembre, ha generat incertesa i indefensió als ajuntaments de la comarca enfront a
l’interès de grans empreses energètiques per establir-se en grans extensions de
terreny del seu municipi.
El planejament urbanístic de la gran majoria dels municipis de l’Alt Empordà no regula
específicament aquest tipus d’instal·lacions, ni analitza en quines zones s’ha de
considerar compatible i en quines altres no.
A la vista d’aquests fets, i davant la inactivitat de la Generalitat envers l’elaboració d’un
pla director urbanístic que reguli la implantació de parcs d’energies renovables, els
ajuntaments es veuen gairebé obligats a modificar el planejament urbanístic municipal
per regular (no prohibir) aquestes instal·lacions, en virtut de les seves competències.
Vuitè.- En la definició de les estratègies de desenvolupament territorial de l'Alt
Empordà hi juga un paper central el sector turístic. Representa un 20 % del PIB
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comarcal i en els darrers 50 anys, ha evolucionat la seva estratègia fins al punt de
construir una identitat de destinació basada en la qualitat del territori, a més dels
serveis oferts.
La qualitat del seu patrimoni natural la posen de relleu, entra altres elements, els
quatre parcs naturals de l'Empordà: Alberes, Cap de Creus, Aiguamolls de l'Empordà i
Montgrí Medes i baix Ter. La qualitat del seu patrimoni cultural, essent especialment
rellevants el patrimoni megalític, el deixat per les colonitzacions gregues i romanes, els
elements del patrimoni medieval que configuren encara viles de la comarca i elements
de l'arquitectura i de l'art contemporanis amb Dalí a Figueres i Port Lligat com a
referència indefugible. I amb aquesta riquesa com a base, s'ha desplegat una oferta de
serveis estretament associats al paisatge i compromesos amb la seva conservació i
custòdia com les articulades entorn al senderisme, el ciclisme, les activitats al mar,
entorn a vi i l'enologia, a una producció agrícola i de pesca de qualitat.
El paisatge, en el seu sentit més ampli, és sens dubte el principal actiu de la indústria
turística d'aquest territori. La instal·lació de parcs eòlics a l'Empordà suposa un risc per
aquest actiu en la mesura que situarà elements d'un impacte notable en el paisatge.
La manca d'una lectura de conjunt com la que hauria permès el Pla Director Urbanístic
esmentat, no es pot substituir per una anàlisi parcial i segmentada de les
implantacions. És imprescindible avaluar els efectes individuals i de conjunt que
suposa aquesta implantació de parcs. Cal una avaluació d'uns riscos, que van més
enllà de l'impacte sobre els valors del medi natural. Cal avaluar com afectarà també un
sector clau de l'economia empordanesa i en conseqüència és necessari definir la
resposta més adequada de correcció d'impactes que tingui en consideració també
aquesta dimensió clau per al futur del territori i que partint de l'anàlisi al medi, consideri
també com minimitzar o evitar, els efectes negatius d'aquesta infraestructura sobre
l'economia i sobre els elements que defineixen la identitat d'aquest territori.
Per tots aquests motius, el PLENARI de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys
proposa els següents acords:
1 Reiterar l’aposta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per les energies renovables,
com a eina fonamental en el canvi energètic, per deixar de dependre de les energies
d’origen fòssil i nuclear.
2 Establir un pla comarcal de transició energètica, liderat per la Generalitat i que reculli
estudis de zonificació de la UdGi (sota encàrrec de la Diputació de Girona), i que
aquest sigui consensuat amb el territori, tenint en compte criteris socials, paisatgístics,
ambientals, agrícoles, d’equilibri territorial i de conservació de la biodiversitat, fent
especial atenció a aquelles espècies i hàbitats singulars i a l’impacte sobre
biodiversitat marina i impacte paisatgístic.
3 Que de la mateixa manera que s’està procedint amb la regulació de les activitats de
càmping a través del PDUAC (Pla director urbanístic de les activitats de càmping), o
amb la revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí (PDUSNS), la Generalitat de
Catalunya elabori un Pla Director Urbanístic per la implantació de parcs d’energies
renovables.
4 Que conjuntament amb la tramitació d’aquest Pla Director Urbanístic, s’aprovi una
moratòria de llicències per la implantació de parcs d’energies renovables al territori i
que permeti una implantació ordenada, juntament amb una visió de país i no només
comarcal.
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5 Demanar a la Ponència d’Energies Renovables i per extensió als Departaments de la
Generalitat que la formen, que estableixi la participació dels municipis en tots els
òrgans d'informació i de presa de decisió relativa a la ubicació d'instal·lacions
energètiques al seu terme municipal.
6 Demanar a la Ponència d’Energies Renovables i per extensió al Departaments de la
Generalitat que la formen, la creació d’un servei de suport tècnic-jurídic per als
municipis, gratuït, amb la finalitat de facilitar suport tècnic i jurídic durant la tramitació
de qualsevol projecte d'implantació energètica que considerin que no s'ajusta als
interessos públics del municipi.
7 Establir com a base de qualsevol projecte d’energies renovables la priorització de les
zones antropitzades, la protecció de l’interès públic i dels espais agrícoles, protecció
de zones d'interès faunística, florística o per la seva biodiversitat i l’equilibri territorial.
L'aprofitament i gestió de l'entorn natural del terme municipal, l'aprofitament
d'infraestructures ja existents, la participació dels municipis, la priorització dels
projectes relacionats amb l'autoconsum davant els oligopolis, els espais per la
generació d’energia amb voluntat de contribuir a la transició de país i la distribució de
proximitat i en la dinamització del primer sector.
8 Que es modifiqui la norma que regula les anàlisis d'impacte de les instal·lacions com
la que ens ocupa per tal d'ampliar l'àmbit de les seves avaluacions i incloure-hi
l'impacte sobre els efectes que produeixen aquestes infraestructures sobre el paisatge,
l'economia i la societat del territori de l'Alt Empordà. Aquesta modificació ha de traduirse en que aquestes anàlisis siguin objecte de lectures globals, d'àmbit almenys
comarcals; han d'incloure una definició detallada de les mesures de correcció dels
efectes sobre el paisatge amb les previsions pressupostàries que correspongui amb la
seva programació de calendaris d'execució. Es sol·licita també la definició d'un
sistema de governança de l'execució del desplegament d'aquestes mesures que
inclogui els governs locals i comarcal. Mesures, pressupostos, programació de depesa
i governança han de passar a formar part dels documents que requereix la tramitació
de la implantació de parcs eòlics.
9 Sotmetre aquest acord a la consideració del Consell d’Alcaldies de l’Alt Empordà.
10 Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i a les diferents empreses que han presentat i presentin projectes a la
nostra comarca.
Votació
La moció s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

5. MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern
catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.
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Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat,
la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar
l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou
democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la
consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les
eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un
procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que
així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de
judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili,
multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són
moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020
hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la
participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de
l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del
dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han
obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes
locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de
procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici
del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la
causa, manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de
garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada,
etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació
de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que
suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència
dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup
de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar
l’alliberament immediat de les persones empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades
davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i
actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però
serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol.
Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única
solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una
qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars
de països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint.
L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política
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tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà
per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització,
convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del
Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com
del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o
de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat
perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat
referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització,
en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que
quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de
reunió i d’associació.
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L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític.
Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes
les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per
garantir la vida democràtica que ens permeti avançar.
Per aquests motius, l’equip de govern de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys
proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta
la via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de
participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa
d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat
democràtica.
SEGON.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia
que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació,
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa
la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o
símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats
des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia,
qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta
amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb
l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de
Catalunya.
TERCER.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics,
així com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves
famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en
relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.
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QUART.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a
mobilitzar-se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i
presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests
motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta
proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils
i polítics.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a
l’Associació de Municipis per la Independència.
Votació
La moció s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
6. Assumptes urgents
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S’aprova la urgència per tal d’incloure a l’ordre del dia la proposta.

Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys pel cofinançament i les condicions d’execució
del projecte de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic a la
urbanització Casanova i a Can Coll
Parts
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del Ple
de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la pujada Sant Martí, 4-5,
17004 - Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, Jordi
Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord del Ple de la Diputació de Girona.
La Sra. Mercè Bosch i Romans, alcaldessa de Maçanet de Cabrenys, per nomenament
del Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili al carrer Paret Nova,
14, 17720 - Maçanet de Cabrenys, amb NIF P1710800B.
Antecedents
1. Vista l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i
vista la Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre la
convocatòria per part del Departament de Presidència.
2. Vist que la Diputació de Girona, el dia 19 de desembre de 2017, BOP núm. 4,
anunci 3, va aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció i
d’execució dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens
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locals a presentar a la segona convocatòria (Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol)
del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 6 del
FEDER.
3. Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 57, anunci 2526, de 21 de març de
2018 i BOP Núm. 72, DE 13 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Maçanet de
Cabrenys va presentar el projecte “Millora eficiència energètica enllumenat
públic urb. Casanova i Can Coll”.
4. Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018,
en que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte, en
cas de ser aprovat per la Generalitat de Catalunya, en els següents termes:
Expedi

Entitat

NIF

ent
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2018/
5801

AJ. DE DE
MAÇANET DE
CABRENYS

Puntuació

Pressupost

Despesa

Aportació de la

obtinguda

(€) (IVA inclòs)

subvencionable

Diputació (25 %

(€) ( sense IVA)

despesa elegible)

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 9 pto

P1710800B

7,97

512.990,74

150.000,00

37.500,00

5. Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de
les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels
corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris.
6. Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, (PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 7892,
de data 7 de juny de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de les
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un
cofinançament FEDER de 75.000,00 €.
7. Vist que de forma posterior a la resolució de convocatòria l’import d’execució
del projecte s’eleva a 160.298,31 € sense IVA i que l’Ajuntament de Maçanet de
Cabrenys està disposat a assumir aquest increment sobre la despesa
subvencionable, no afectant d’aquesta manera als imports amb cofinançament
FEDER.
8. Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que
es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions d’execució
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i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat per ell (el
25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).
9. Vist que la Diputació de Girona, per al bon funcionament del projecte, portarà a
terme, amb els seus propis recursos, la direcció de les obres i el seguiment
administratiu i econòmic del projecte.
10. Vist que el model proposat és innovador des del punt de vista de l’organització
ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes s’estructuren en
les següents prestacions:
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Prestació P1 – Gestió energètica
L’empresa adjudicatària serà responsable de mantenir un consum anual objectiu de les
instal·lacions d’enllumenat públic. A l’auditoria es detalla el perfil de consum anual que
s’ha d’assolir a partir del primer any de contracte, i que servirà com a referència per a
calcular l’estalvi teòric, mantenint en tot moment els nivells lumínics exigits per
normativa.
Aquesta prestació comprèn les tècniques de gestió energètica i explotació necessàries
pel correcte funcionament de les actuacions, que són:
- Control energètic
- Gestió de la instal·lació
- Control de nivells lumínics
Prestació P2A – Manteniment preventiu
El manteniment preventiu té com a objectiu mantenir les instal·lacions d’enllumenat
públic dins d’un adequat nivell de funcionament, controlant els seus elements i
realitzant operacions generals per tal de reduir al mínim les avaries i les operacions no
programades, garantint així un alt rendiment de les instal·lacions.
Prestació P2B – Servei de Manteniment
Servei de manteniment de les possibles reparacions i reposicions de components de
les instal·lacions d’enllumenat públic que no queda inclòs dins les prestacions P2A i P3.
Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats instal·lats per l’empresa
adjudicatària a les instal·lacions segons es regula al Plec de prescripcions tècniques
sota la modalitat de garantia total.
Prestació P4 – Renovació de l’enllumenat públic exterior
Subministrament i instal·lació de components de l’enllumenat públic exterior.

Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm, Espacio Después:
10 pto, Ajustar espacio entre texto latino y asiático, Ajustar
espacio entre texto asiático y números
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11. Per tal de garantir la gestió energètica integral i fomentar l’estalvi és necessari que
la mateixa empresa que dugui a terme les accions de millora de l’eficiència energètica
de l’enllumenat públic, sigui l’encarregada dur a terme les prestacions definides en el
punt anterior. Per aquest motiu, la Diputació de Girona durà a terme una licitació
conjunta que inclourà totes les prestacions: P1, P2A, P2B, P3 i P4. La Diputació de
Girona, com a únic òrgan adjudicador administrarà tot el procediment, per compte
propi i per compte de l’Ajuntament conveniat. Per tant, redactarà i aprovarà els plecs
per la licitació, adjudicarà el contracte com un tot únic i indivisible i el formalitzarà al
seu nom. La cobertura legal de l’esmentada previsió es troba recollida a l’article 38.2
de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, que regula la contractació conjunta
esporàdica en relació a l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
12. Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les quatre prestacions és:
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PRESTACIONS
CONTRACTE

Prestacions a càrrec de
l’Ajuntament

Preus anuals sense
IVA (€/any)

Preus anuals amb
IVA (€/any)

P1

Gestió energètica

200,000,00

0242,00

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro

P2A

Manteniment preventiu

1.110,00

01.343,010

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro

P2B

Servei de manteniment

440,00

532,40

P3

Garantia total

2320,050

2810,0033

1.982,50,00

02.398,8300

TOTAL PRESTACIONS (€/any)

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro

PRESTACIONS
CONTRACTE
P4

Prestació a càrrec de la
Diputació de Girona

Preu sense IVA (€)

Preu amb IVA (€)

Renovació de l’enllumenat
423160.959298,2931 511923.996090,9674
públic exterior

Vist que el consum energètic de l’enllumenat públic inclòs a l’actuació i que es
determina a l’auditoria energètica ha estat el següent:
Tipologia de consum

Mitjana de consum
(kWh/any)

Consum elèctric

0,00

Vist que el cost anual associat a la gestió energètica i manteniment de l’enllumenat
públic ha estat el següent:

Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro
Con formato: Fuente: 10 pto, Color de fuente: Negro
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conveni, d’acord amb els següents
Pactes
Primer. Objecte.
El presentAquest conveni de col·laboració té per objecte:
a) Que l’Ajuntament signant d’aquest conveni autoritzi a realitzar la contractació i
adjudicació de les quatre prestacions (P1, P2A, P2B, P33 i P4) a la Diputació de
Girona.
b) Regular les condicions d’execució i lliurament de les actuacions de millora de
l’enllumenat públic exterior (prestació núm. 4) de Maçanet de Cabrenys, abans
de l’inici del procediment de contractació conjunta esporàdica.
c) Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària
les prestacions 1, 2A, 2B i i 3.
d) Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per
l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució
material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, la
totalitat de l’increment de la despesa subvencionable i més el 21 % d’IVA del
total del projecte, als efectes del que disposen els articles 116.5 i 323.5 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’article 8 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general
de la Llei de Contractes de les AAPP.
A efectes indicatius, el pressupost d’execució de les prestacions P1, P2A, P2B i P3 que
servirà per establir el preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que
haurà d’assumir l’Ajuntament, és el següent:
Taula 1
PRESTACIONS
CONTRACTE
P1P1
P2AP2

Prestacions a càrrec de
l’Ajuntament
Gestió energètica Gestió
energètica
Manteniment
preventiuManteniment
preventiu

P2B

Servei de manteniment

P3P3

Garantia totalGarantia total

Preus anuals sense
IVA (€/any)

Preus anuals amb
IVA (€/any)

200,000,00

242,000,00

1.110,000,00

1.343,100,00

440,00

532,40

232,500,00

281,330,00

Con formato: Fuente: Cursiva
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TOTAL PRESTACIONS (€/any)TOTAL
PRESTACIONS (€/any)

2.398,830,00

Con formato: Fuente: 10 pto, Negrita

A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el
preu de licitació del projecte (prestació núm. 4), el seu valor estimat i la distribució de
finançament entre les parts signants és la següent:
Taula 2
Auditoria energètica (Prestació núm. 4)
Renovació de l’enllumenat públic exterior
TOTAL DESPESES

FINANÇAMENT
FEDER
Ajuntament
Diputació de Girona
TOTAL

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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1.982,500,00

TOTAL

193.960,96181.500,00 €
19381.50960,0096 €

TOTAL

75.000,00 €
6981.00460,0096 €
3737.500500,0000 €
181931.50960,0096 €

El contracte preveurà clàusules específiques per tal que l’empresa garanteixi, com a
mínim, el percentatge d’estalvi definit a la memòria. El procediment de mesura i
verificació d’aquest estalvi anirà a càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un
informe anual. L’Ajuntament haurà de facilitar les factures i/o registres de consums
corresponents al consum elèctric anuals a la Diputació de Girona.
Segon. Obligacions econòmiques.
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestacions P1, P2A,
P2B, P3 i la part corresponent de la P4), en els exercicis pressupostaris corresponents,
mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació de la despesa.
L’import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del projecte d’acord
amb la certificació final i liquidació del contracte. Respecte a la prestació núm. 4, en el
cas d’existir majors despeses per a la realització del projecte indicat, degudament
tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per
l’Ajuntament. En el cas que es produeixi una menor despesa, les quantitats sobrants es
disminuiran en proporció a les respectives aportacions fixades a la taula 2.
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament
al finançament del contracte objecte d’aquest conveni.

Con formato: Fuente: Cursiva

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

AJUNTAMENT

X2021000051

Codi Segur de Verificació: b794e805-7375-4124-b636-b77b2219fc40
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_11549982
Data d'impressió: 12/06/2021 08:07:27
Pàgina 16 de 20

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Aquest document és una còpia simple 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.

Ìb794e805-7375-4124-b636-b77b2219fc405Î

DOCUMENT

Cap signatura aplicada

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

L’ajuntament de Maçanet de Cabrenys es compromet a notificar a la Diputació de
Girona la generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del
Reglament (UE) 1303/2013.
Tercer. Terminis i forma de pagament.
Un cop adjudicades les prestacions P1, P2A, P2B, P3 i P4, la Diputació de Girona
comunicarà a l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a
abonar per l’Ajuntament en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs
establerts en el punt primer i segon d’aquest conveni. L’Ajuntament es compromet
doncs a abonar les despeses de les prestacions P1, P2A, P2B i P3 directament a
l’empresa adjudicatària contra la presentació de la corresponent factura fins que la
Diputació de Girona cedeixi la titularitat del bé a l’Ajuntament.

Con formato: Fuente: Cursiva

En relació a la prestació núm. 4, en el termini de dos mesos des de la notificació de
l’acord d’adjudicació i, en tot cas, dintre de l’anualitat 2021, l’ajuntament de Maçanet
de Cabrenys haurà d’abonar a la Diputació de Girona el primer pagament (2020)
corresponent a un terç de la quantitat a pagar. El pagament del segon terç es farà
abans del 30 de juny de 2022 i Ll’import corresponent al tercer i últim pagament
(20223) haurà de ser ingressat a la Diputació de Girona en el termini de dos
mesosabans del 30 de juny de 2023 sempre i quan s’hagi notificat la des de la
notificació de la certificació final d’obra, on s’ajustarà al cost d’aquesta., la quantitat
corresponent a la primera anualitat (2020). L’import corresponent a la resta
d’anualitats (2021 i 2022) haurà de ser ingressat a la Diputació de Girona i abans del
mes de juny de cada any. Per a la realització de l’últim pagament, s’abonarà en el
termini de dos mesos des de la notificació de la certificació final d’obra, on s’ajustarà al
cost d’aquesta.
En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació, l’ajuntament
d’Hostalric haurà d’abonar a la Diputació de Girona el primer pagament (2020)
corresponent a la meitat de la quantitat a pagar. L’import corresponent al segon i últim
pagament (2021) haurà de ser ingressat a la Diputació de Girona en el termini de dos
mesos des de la notificació de la certificació final d’obra, on s’ajustarà al cost
l'Ajuntament, per a la justificació d'aquesta despesa.
Quart. Titularitat.
D’acord amb la base 21.1.b) de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, la qual dóna
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013,, la Diputació de Girona serà

Con formato: Fuente: Cursiva
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titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera durant un
termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta.
L’Ajuntament posa a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i
gravàmens, les instal·lacions i, també, els permisos necessaris per dur a terme el
projecte.
L’Ajuntament també es compromet a fer funcionar el bé objecte d’aquest conveni
durant tot el període en que aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona. Per
tant, durant els primers 5 anys a comptar des de la recepció del bé (prestació núm. 4)
la Diputació de Girona el posarà a disposició de l’Ajuntament conveniat.

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la
titularitat de la instal·lació al municipi signant. Si cal, aquesta operació s’haurà de
reflectir en el corresponent inventari de béns municipal.
Cinquè. Interlocutor, Responsableresponsable del contracte i direcció tècnica.
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona serà
l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes
d’aquesta.
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada,
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del
contracte. El responsable de contacte, amb constant comunicació amb l’interlocutor
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del
contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la
correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució.
La Diputació de Girona assumirà la direcció tècnica de l’execució de l’obres i els treballs
tècnics de seguretat i salut laboral amb recursos propis. La direcció de l’obra comporta
la comprovació i la vigilància de la correcta realització.
Els responsables del contracte en el marc de les seves respectives competències seran
els responsables de l’estricta subjecció de les actuacions a les estipulacions
contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de

Con formato: Fuente: Cursiva
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base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del Títol II de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i demés normativa
concordant.
Sisè. Seguiment.
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de
Programes Europeus.

Con formato: Fuente: Cursiva

Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com a
finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no
tindrà personalitat jurídica.
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La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries.
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de Programes
Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els
acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni.
Setè. Durada.
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada inicial
prevista és pels anys 202119, 20220 i 20231.

Con formato: Fuente: Cursiva

El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 2022
2024 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini
d’un any. La pròrroga serà excepcional.
Vuitè. Normativa legal.
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Novè. Publicitat del Conveni.
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de

Con formato: Fuente: Cursiva
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finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació
de Girona.
Desè. Formes d’extinció del Conveni.
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per
les següents causes:
a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit.
b) Per finalització de la seva vigència.
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció
d’oposar-se a la pròrroga.

Con formato: Fuente: Cursiva

Onzè. Compensació i reintegrament.
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet el
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol
concepte, amb la Diputació de Girona.

Con formato: Fuente: Cursiva

Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són objecte
d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per part de
l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes de control
previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració,
d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquests nova
obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en els capítols I i II
del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n
pugui derivar.
Dotzè. Litigis.
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa de naturalesa administrativa derivada
d’aquest acord, les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa, un
cop s’exhaureixi la via de resolució pactada que preveu la comissió mixta paritària.Per
a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta paritària.
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Con formato: Fuente: Cursiva
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Tretzè. Clàusula d’atribució de competències
En relació a aquest conveni, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i de l’ajuntament
de Maçanet de Cabrenys, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori correccions
d’errades materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre
per resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del
procediment administratiu.
Votació
La moció s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
7. Precs i preguntes
I no havent-hi més intervencions per part dels Regidors, la Sra. Alcaldessa–Presidenta
alçà la sessió a les 20:00 hores, de la qual s’estén la present acta, que signa la Sra.
alcaldessa, amb mi, el secretari - interventor, que certifico.

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Aquest document és una còpia simple 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.

L’Alcaldessa
Mercè Bosch Romans.
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