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 21 DE
JULIOL 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 19:00 hores del
dia 21 de juliol 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
M. Dolors Quintana i Cairó
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
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ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Donar compte de l’informe de l’estat d’execució trimestral del pressupost
Aprovació del compte general de 2019
Sol·licitud de subvenció de compensació de retribucions dels càrrec electes
Aprovació del calendari de festes locals 2021
Convocatòria de la plaça de jutge de pau
Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de TRFO
Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2020 transferència a Inversions
de dinamització territorial
10. Moció contra la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes
11. Moció en defensa de l’espai públic
12. Moció urgent
13. 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 29 de maig 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 , segons el
següent detall:

Nom del document

DEC LLICENCIA 8 2020 LA QUADRA 18052020
DEC ADQUISICIO RETRO 14052020
DEC APROVACIO NOMINA MAIG 2020 27052020
DEC ALCALDIA CONVOCATORIA PLE ORDINARI MAIG 27052020
DEC ALCALDIA CONVOCATORIA COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES 27052020
DEC CONTRACTE MENOR HOSTING WEB 28052020
DEC ALCALDIA APROVACIO DESPESA RELACIO O/2020/10 02062020
DEC INDEMNITZACIONS REGIDORS GENER-MARÇ 2020 03062020
DEC APROVACIO DESPESES TORRE CARLINA I CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA 04062020
DEC ALCALDIA INICI CONCERTACIO POLISSA TRESORERIA 12062020
DEC APROVACIO NOMINA EXTRA JUNY 17062020
DEC ADJUDICACIO OBRA DINAMITZACIO TERRITORIAL 18062020
DEC ACCEPTACIO PAES L1 25062020
DEC APROVACIO NOMINA JUNY 2020 25062020
DEC CONCESSIÓ LLICENCIA OBRES
DEC CONCESSIO LLICENCIA TEULADA
DEC ALCALDIA EURODISTRICTE 2019 30062020

Data

18/05/2020
18/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
28/05/2020
02/06/2020
04/06/2020
05/06/2020
13/06/2020
17/06/2020
18/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
30/06/2020
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DEC CONCESSIO LLICENCIA
DEC LLICENCIA ADAPTACIO
DEC LLICENCIA PICA 01072020
DEC CONCESSIO LLICENCIA 13 2020 02072020
DEC PARTICIPACIO TRFO COVID 03072020
DEC PAS CURSA DEL FAU 07072020
DEC APROVACIO PLA SEGURETAT 08072020
DEC ALCALDIA APROVACIO DESPESES JUNY 10072020
DEC ALCALDIA APROVACIO LIQUIDACIO BENZINERA 14072020
DEC CONTRACTACIO CASAL 14072020
DEC REPRESA PROCÉS SELECTIU 15072020
DEC ALCALDIA APROVACIO DESPESES CASAL ESTIU JULIOL 16072020
DEC ALCALDIA APROVACIO DESPESES ENERGIA ELECTRICA JULIOL 16072020
DEC ALCALDIA APROVACIO MODIFICACIO CREDIT 03/2020 SOCORRISME PISCINA 16072020

01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
02/07/2020
03/07/2020
07/07/2020
08/07/2020
10/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020

3. Donar compte de l’informe de l’estat d’execució trimestral del pressupost
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 segon trimestre de l’exercici 2020 segons
informació de la comptabilitat i previsions fins a finals d’any.
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.
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Es dona informació del Període mig de pagament a proveïdors.
4. Aprovació del compte general de 2019
Relació de fets
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2019 s’ha elaborat el compte general de
l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2019 es van sotmetre a informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en
data 29 de maig del 2020.
Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 111 de
10 de juny de 2020, pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions,
al·legacions ni observacions.
Vist l’informe de l’Interventor.
D’acord amb el contingut dels articles 208 a 212 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; la
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants
en relació amb la tramitació i el contingut.
Acord
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019,
integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- La memòria
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats
per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
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Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2019, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
5. Sol·licitud de subvenció de compensació de retribucions dels càrrec electes
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:
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.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
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6. Aprovació del calendari de festes locals 2021
Antecedents
Vist l’escrit del Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de
Catalunya informant que s’havia publicat l’Ordre de festes laborals per l’any 2021 i que
s’iniciava la preparació del calendari de festes locals.
L’article 37.2 de l’Estatut de treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues
tindran caràcter local, i que d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, dues
festes locals seran fixades per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i
Família, a proposta dels municipis respectius i mitjançant acord de Ple.
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’aprovació del següent,
Acords
Primer.- Aprovar com a dies de festa local per el proper 2021 els dies 5 DE JULIOL i
15 DE NOVEMBRE.
Segon.- Notificar aquesta proposta al Departament de Treball, Afers Social i Família de
la Generalitat de Catalunya.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
7. Convocatòria de la plaça de jutge de pau
Relació de fets
Donat que les places de jutge/ssa de Pau titular i substitut han acabat el seu mandat
durant la durada de l’estat d’alarma degut a la pandèmia de la Covid-19, resulta
procedent obrir una nova convocatòria per cobrir ambdues places.
D’acord disposa l’article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, es
procedeix a la convocatòria pública per a cobrir les places que properament quedaran
vacants de Jutge/essa de Pau titular i Substitut/a d’aquest municipi.
Acords
Primer.- Aprovar les bases i obrir convocatòria per cobrir les places de Jutge/essa de
Pau titular i substitut del municipi de Maçanet de Cabrenys.
Segon.- Publicar edicte al tauler d’anuncis municipal, al BOP de Girona i al tauler
d’anuncis dels jutjats del partit judicial de Figueres.
“BASES PER LA CONVOCATÒRIA PEL NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU
TITULAR I SUBSTITUT DEL MUNICIPI DE MAÇANET DE CABRENYS”
1. Règim Jurídic
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La convocatòria del present procediment selectiu està subjecta a la Llei Orgànica del
Poder Judicial, al Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau i als principis
d’objectivitat, transparència, lliure concurrència i publicitat que es desprenen de la Llei
40/2015 de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La tramitació administrativa municipal, en allò que no s’especifiqui en aquestes
disposicions, es regirà per la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú i la citada Llei 40/2015 de 2 d’octubre del Règim Jurídic del Sector
Públic.
2. Aspirants
Podran ser aspirants els ciutadans de nacionalitat espanyola, majors d’edat no
incursos en cap de les incapacitats contemplades a l’article 303 de la Llei orgànica del
poder judicial, i que són:
1. Els impedits física o psíquicament per a la funció judicial.
2. Els condemnats per delicte dolós, mentre no hagin obtingut la
rehabilitació.
3. Els processats o inculpats per delicte dolós mentre no siguin absolts o
es dicti interlocutòria de sobreseïment.
4. Aquells que no gaudeixin de l’exercici ple dels seus drets civils.
3.

Sol·licituds

Les sol·licituds o instàncies per tal de participar al present procediment selectiu i ser
elegit Jutge de Pau Titulat o Substitut es presentaran al registre general municipal o
qualsevol dels registres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú, i tindran el contingut següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom civil.
Número del DNI.
Domicili a efecte de notificacions.
Data de naixement.
Nacionalitat.
Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les causes que
incapacitin per a l’ingrés a la carrera judicial citats a l’article 303 de la
Llei orgànica del poder judicial.
7. Petició de ser proposat com a jutge de pau titular o bé com a jutge de
pau substitut.
8. Lloc professional o càrrec professional que s’ocupa actualment.
9. Lloc, data i signatura original de l’aspirant.
A la sol·licitud s’acompanyaran els documents següents:
a. Còpia compulsada del DNI o autentificada notarialment.
b. Currículum sobre formació i activitats professionals de l’aspirant, signat
originalment per aquest, fent especial menció a si s’ha exercit
prèviament com a jutge de pau titular o substitut en altres municipis, i
les raons per les quals es vol presentar pel càrrec.
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El termini de presentació serà de 15 dies hàbils des de la publicació de l’anunci
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Les Bases
d’aquesta convocatòria i el seu anunci també es publicaran en el tauler d’edictes
municipal.
Tanmateix de conformitat amb l’article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau, l’anunci d’aquesta convocatòria es publica al taulers d’edictes
municipal, del Jutjat de Primera instància de Figueres i del Jutjat de Pau de Maçanet
de Cabrenys.
4.

Procediment
1. Un cop exhaurit el termini per presentar les sol·licituds de participació
en el present procediment selectiu, el secretari - interventor municipal
actuarà com a instructor del expedient i, amb aquesta condició,
requerirà l’esmena d’aquelles deficiències que es detectin en les
sol·licituds concedint un termini breu per a la seva esmena.
2. No s’admetrà cap tipus de documentació no requerida per l’instructor
del procediment ni s’admetran sol·licituds de participació en aquest
procediment selectiu un cop exhaurit el termini inicial de 15 dies hàbils
per presentar la sol·licitud de participació.
3. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, si aquestes es
consideren correctes i no cal procedir a requerir-ne cap esmena,
l’instructor elevarà a l’alcaldia d’aquest ajuntament les sol·licituds
presentades amb una relació de sol·licituds admeses i excloses. Es
consideraran excloses aquelles sol·licituds que no reuneixin els requints
de l’apartat 2 i 3 d’aquestes Bases o que no hagin atès al requeriment
d’esmena notificat per l’instructor del procediment dins del termini
concedit.
4. El termini per posar a disposició de l’alcalde la relació d’admesos i
exclosos serà de 10 dies des de la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds o del darrer dels atorgats per a l’esmena de
deficiències, si aquestes s’escauen.
5. Correspon a l’alcalde formular la proposta d’acord per a la selecció dels
candidats que han d’ocupar les places de Jutge de Pau titular i substitut
entre els aspirants admesos. Per a formular aquesta proposta d’acord
l’alcalde pot recavar o sol·licitar l’assessorament que consideri oportú
sota els principis d’objectivitat i transparència i en la proposta d’acord
només es podrà designar a un sol candidat per a cada plaça, si bé es
podrà preveure com a suplent un segon candidat per a cada plaça en
cas que el primer proposat renunciï a la seva designació.
6. Aquesta proposta d’acord serà elevada immediatament al Ple de
l’Ajuntament per a la seva aprovació per majoria absoluta dels
assistents. La proposta d’acord haurà de ser elevada a la sessió
ordinària o extraordinària que s’hagi de celebrar un cop s’hagin posat a
disposició d’alcaldia la relació d’admesos i exclosos i s’inclourà un punt
de l’ordre del dia referit a la selecció dels Jutges de Pau titular i
substitut.
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7. L’acord del Ple de l’Ajuntament, juntament amb el currículum i la copia
compulsada o autenticada del DNI dels candidats seleccionats per a
cada plaça, seran elevats a l’òrgan judicial corresponent per als seus
nomenaments. L’acord plenari també es notificarà als candidats elegits
per ser Jutge de Pau Titular i Substitut respectivament i es comunicarà
al Jutjat de Pau.
8. En cas de no presentar-se sol·licituds de participació, correspon al Ple
de l’Ajuntament elegir, lliurement, a les persones que, reunint els
requisits de capacitat i aptitud establerts per l’ordenament jurídic, han
d’ocupar els càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut.
5.- criteris de selecció.
Seran criteris que es podran valorar positivament per a formular la proposta de
selecció que s’elevarà al Ple de l’Ajuntament els següents: la titulació universitària dels
candidats que hagin presentat sol·licitud de participació, la experiència prèvia com a
Jutge de Pau titular o substitut en qualsevol terme municipal de Catalunya i
l’experiència professional prèvia en qualsevol àmbit relacionat en dret que es reflecteixi
en la documentació aportada per cada candidat, l’exposició de les raons per les quals
es presenta.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
8. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de TRFO
8.1.- Aprovació del Conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i els Ajuntaments participants, per a la realització del Programa
Extraordinari COVID19 Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de
Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà.
Vista la resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per mitjà de la qual s'obre la
convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions del
Programa Treball i Formació, que preveu el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de
mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter
social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19;
Vist que aquesta línia serà gestionada des de l’àrea de Promoció Econòmica del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà;
Vist que l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys en data 3 de juliol de 2020, per mitjà de
resolució d’alcaldia va sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que inclogui a la
candidatura del programa Treball i Formació que preveu el Decret Llei 16/2020, de 5
de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de
caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, la contractació
d’una persona a jornada complerta durant 9 mesos pel lloc de treball de peó - agent
cívic de la Línia Covid-19.
Vista la necessitat d’aprovar el Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà i els Ajuntaments participants, per a la realització del Programa
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Extraordinari COVID19 Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de
Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà.
Acords
Primer.- Aprovar el Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
i els Ajuntaments participants, per a la realització del Programa Extraordinari COVID19
Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de
l'Alt Empordà.
Segon.- Comunicar l’aprovació del present conveni al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
8.2.- Aprovació del Conveni de delegació de competències entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments participants, per a la realització del
Programa Extraordinari COVID19 Treball i Formació Alt Empordà del Servei
d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà.
Vista la resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per mitjà de la qual s'obre la
convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions del
Programa Treball i Formació, que preveu el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de
mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter
social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19;
Vist que aquesta línia serà gestionada des de l’àrea de Promoció Econòmica del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà;
Vist que l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys en data 3 de juliol de 2020, per mitjà de
resolució d’alcaldia va sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que inclogui a la
candidatura del programa Treball i Formació que preveu el Decret Llei 16/2020, de 5
de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de
caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, la contractació
d’una persona a jornada complerta durant 9 mesos pel lloc de treball de peó - agent
cívic de la Línia Covid-19.
Vista la necessitat d’aprovar el Conveni de delegació de competències entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments participants, per a la realització del
Programa Extraordinari COVID19 Treball i Formació Alt Empordà del Servei
d'Ocupació de Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà.
Acords
Primer.- Aprovar el Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal
de l'Alt Empordà i els Ajuntaments participants, per a la realització del Programa
Extraordinari COVID19 Treball i Formació Alt Empordà del Servei d'Ocupació de
Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà.
Segon.- Comunicar l’aprovació del present conveni al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.
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Tercer.- Aprovar la despesa i reconèixer l’obligació de pagament de l’import de 356,88
€ euros a favor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 01.231.46500.- Conveni Consell Comarcal Serveis Socials.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
9. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2020 transferència a Inversions
de dinamització territorial
Relació de fets
L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys ha de tramitar aquest expedient de modificació
de crèdit per tal de poder assumir la despesa corresponent a diferents àrees de
despesa que seguidament es detallen:
Una de les actuacions previstes en aquesta inversió és l’arranjament de vials públics a
través de la realització de reparacions puntuals de forats existents a l’asfaltat dels
carrers. Inicialment s’havia previst executar obra per import aproximat de 11.000 euros
per aquesta actuació i així es va dotar pressupostàriament.
No obstant, una vegada valorades tècnicament les actuacions a realitzar s’ha acreditat
que l’abast de les reparacions hauria de major de l’inicialment previst, havent
d’incrementar en 13.000 euros l’import destinat a aquesta inversió.
Per aquest motiu, s’opta per no executar la inversió dedicada a millora dels parcs
infantils que estava dotada en 13.000 euros, i transferir aquest import a l’aplicació de
inversió dinamització territorial.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb l’article 40 del Reial Decret 500/1990, la transferència de crèdit
és aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar
la quantia del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions
pressupostàries amb diferent nivell de vinculació jurídica.
2. L’article 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i l’article 41.1 del Reial Decret
500/1990, estableixen que les transferències de crèdit estaran subjectes a les
següents limitacions:
I. Les transferències proposades NO afecten als crèdits ampliables, ni els
crèdits extraordinaris atorgats durant l’exercici.
II. Les aplicacions que es proposen minorar NO han estat incrementades per
suplements o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal,
tampoc poden ser incrementades amb crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos
tancats.

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

III. Les aplicacions que es proposen incrementar NO han sofert cap
transferència negativa. Aquesta limitació no afectarà a crèdits de personal.
3. L’apartat 41.2 del Reial Decret 500/1990, disposa que les limitacions esmentades
no afectaran als programes d’imprevistos i àrees de despesa no classificades, ni
seran d’aplicació en els supòsits de reorganitzacions administratives aprovades pel
Ple de la Corporació.
4. Que existeix crèdit suficient a les aplicacions a minorar.
Acords
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de transferència de crèdit 04/2020 del
pressupost de despeses de la Corporació, que tot seguit es detalla:
APLICACIONS QUE ES PROPOSEN MINORAR
Aplicació
Denominació
01

1621 62200

01.337.62500

Edificis i altres construccions:tancaments
contenidors. Fons cooperació
Mobiliari. Parc infantil Tapis i Font de Xampi.
Fons de cooperació

Import
8.858,28 €
4.151,72 €

APLICACIONS QUE ES PROPOSEN AUGMENTAR
Aplicació
Org
Prog Eco
01.439.61000

Denominació
Inversió dinamització territorial

Aprovar el nou Annex d’inversions del pressupost modificat:

Import
13.000,00 €
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42.700,00

0,00

0,00

88.708,48

0,00

1.800,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.800,00

0,00

0,00

12.000,00

62500 MOBILIARI. PARC INFANTIL TAPIS I FONT DE XAMPI. FONS DE COOPERACIO

8.858,28

885,83

0,00

0,00

0,00

0,00

7.972,45

0,00

0,00

8.858,28

62600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ: NOVES TECNOLOGIES

1.500,00

689,68

0,00

0,00

0,00

0,00

810,32

0,00

0,00

1.500,00

62900 ALTRES INVERSIONS. LIMITADOR DE SO. FONS DE COOPERACIÓ

2.000,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

0,00

0,00

2.000,00

115.066,76

9.475,51

0,00

0,00

0,00

39.708,48

65.882,77

0,00

0,00

115.066,76

import

TOTAL
Finançament

39.708,48

0,00

Préstec
inversions

0,00

0,00

Transf, de
capital de
particulars

Subvencions
Diputació

0,00

0,00

PUOSC

0,00

200,00

aportació
Consell
Comarcal

6.300,00

2.000,00

contribucions
especials

88.708,48

QUADRE FINANÇAMENT INVERSIONS 2020 MODIFICAT

recursos
propis

Subvencions
Generalitat

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

org. programa economica descripció
01

439

61000 PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DEL TERRITORI

01

161

62100 TERRENYS I BÉNS NATURALS. BOMBES DE PRESSIÓ AIGUA POTABLE FONT D'EN COLL. FONS DE COOPERACIÓ

01

1621

01

171

62308 ADQUISICIÓ PALA BRIGADA FONS DE COOPERACIO

01

337

01

920

01

172

62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS:TANCAMENTS CONTENIDORS. FONS COOPERACIÓ
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SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari,
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
QUART.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat,
resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
10. Moció contra la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes
El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, de la mà del
ministre José Luis Ávalos, va tancar la porta, l’abril passat, a compensar les empreses
concessionàries que exploten la gestió de les autopistes per les eventuals pèrdues
provocades per una disminució de la mobilitat vial com a conseqüència de la covid-19.
Aquest anunci es va produir mentre les empreses concessionàries com Abertis
reclamaven que el govern espanyol compensés les pèrdues que es poguessin produir
per la disminució del volum de trànsit al llarg d’aquest període de la pandèmia.
La realitat ha estat que, malgrat l’anunci inicial, el govern espanyol ha autoritzat per
decret llei que aquestes empreses puguin demanar a l’Estat una pròrroga en els
contractes de concessió per compensar les pèrdues ocasionades per les mesures per
frenar l’expansió de la pandèmia durant l’estat d’alarma.
A Catalunya aquesta mesura podria afectar a les concessions del tram d’AP-7
comprès entre Cambrils i La Jonquera i del tram de l’AP-2 entre El Vendrell i Lleida. En
tots dos casos, el contracte amb Abertis expira l’1 de setembre de 2021, però amb el
nou decret es podria allargar.
La finalització de les concessions de l’AP-2, en els trams Mediterrani-Saragossa, i de
l’AP-7, en els trams de Tarragona-Alacant i Tarragona-La Jonquera, suposen una gran
oportunitat per desfer l’embolic viari català i per postar definitivament per un model de
mobilitat sostenible en el qual els catalans i catalanes no hagin d’estar pagant
mitjançant peatges infraestructures que ja han estat sobradament amortitzades per
unes concessionàries que han rebut beneficis milionaris. Per exemple, el tram de l’AP7 entre Molins de Rei i Martorell ja ha estat pagat més de 80 vegades, i els seus
usuaris encara segueixen pagant un preu molt per sobre al que hauria de ser un preu
mínim, atès que no es tracta de pagar unes infraestructures pagades ja diverses
vegades sinó de cobrir els costos de manteniment associats a aquestes.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa l’adopció
dels següents acords:
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PRIMER. Instar el govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas, les
concessions de l’AP-2 i l’AP7.
SEGON. Instar el govern espanyol a no ampliar, en cap cas, les tarifes i preus dels
peatges de l’AP-7 i AP-2 al llarg de la concessió encara vigent fins l’1 de setembre de
2021.
TERCER. Instar el govern espanyol a fer efectiu el rescat de les autopistes
esmentades en el termini establert en les concessions vigents.
QUART. Fer arribar aquests acords a la presidència del govern espanyol, al ministeri
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, i als grups
parlamentaris del Congrés i Senat.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
11. Moció en defensa de l’espai públic
En data 26 de maig de 2020, el Tribunal Suprem ha dictat una sentència que anul·la
l’acord del ple de l’Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife del 30 de setembre de 2016
on es reconeixia la bandera nacional de les Canàries com un dels símbols del poble
canari, i, al mateix temps, s´aprovava que s’hissés en un lloc destacat de l’edifici de la
pròpia casa consistorial.
La sentència del TS estableix com a doctrina que ‘l’ús, fins i tot ocasional, de banderes
no oficials a l’exterior dels edificis i espais públics no resulta compatible amb el marc
constitucional i legal vigent, i en particular, amb el deure d’objectivitat i neutralitat de
les administracions públiques’. Segons el Suprem, aquesta ‘incompatibilitat’ amb el
marc legal es manté encara que aquestes banderes ‘no oficials a l’exterior dels edificis
i espais públics’ no substitueixin, sinó que concorrin, ‘amb la bandera d’Espanya i les
altres legal o estatutàriament instituïdes’.
Donat que aquesta sentència de ben segur afectarà a altres símbols utilitzats als
edificis i espais públics de Catalunya, àmpliament utilitzats, com poden ser les
banderes estelades o les banderes del col·lectiu LGTBI, i altres que puguin
representar sensibilitats diverses, l’Associació de Municipis per la Independència vol
fer les següents reflexions a partir de les següents bases:
1. Autonomia local. Els ens locals són primerament administracions autònomes que
tenen assignades unes competències de gestió i serveis vers la ciutadania
reconegudes per la Llei i emparades en la Carta Europea d’Autonomia Local amb
l’objectiu de descentralitzar les administracions estatals i oferir una administració
propera a la ciutadania i ràpida en la gestió. En els darrers anys, s’ha vist com, de
forma barroera i poc ortodoxa s’han envaït reiteradament per l’Estat Espanyol, les
competències locals i també les autonòmiques, mostrant una manca de lleialtat
institucional, respecte i incompliment del marc constitucional de l’Estat Espanyol per
part del propi Estat Espanyol.
2. Representació política. Així mateix, de forma clara i inequívoca, els consistoris
representen unes opcions polítiques, escollides democràticament als plens municipals
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a través dels vots que reben les diferents candidatures. Per tant, és lògic i conseqüent,
que a l’exercir el mandat de pobles i ciutats, els equips de govern expressin i posin de
manifest la ideologia, tarannà i simbologia que els representa, recollida en programes
electorals i plans de govern. Si els ajuntaments fossin simples òrgans de gestió, sense
càrrega política, no caldria concórrer a unes eleccions, ni fer llistes electorals, perquè
diferents equips de tecnòcrates o funcionaris podrien executar, de forma automàtica,
les atribucions de gestió i serveis que li corresponen a cada ens local.
3. Llibertat d’expressió. El principi d’objectivitat de les administracions públiques, en
cap cas, pot limitar la llibertat d’expressió, la lliure expressió del pensament polític i de
les idees, sinó tot el contrari. Un ens públic ha de vetllar per la lliure expressió de
pensament i ideològica de tots els ciutadans, veïns i veïnes. Prohibir l’exhibició de
banderes legals i legítimes en edificis i espais públics, tal i com pretén el TS, és
contrari al Dret Fonamental de la llibertat d’expressió, tal i com està formulat a les
declaracions i tractats internacionals i a la pròpia Constitució espanyola. L’AMI vol
mostrar el més ferm compromís en la defensa dels drets fonamentals i les llibertats
públiques i refusa qualsevol acte de censura que pretengui impedir o restringir la
llibertat d’expressió com a valor superior de l’Estat de Dret. Aquesta exigència, la
d’optimitzar les condicions d’exercici dels drets fonamentals (art. 9.2 CE en relació
amb l’article 53.1 CE) fa que la materialització de la llibertat d'expressió per part la
ciutadania que l'exerceix, utilitzant una determinada simbologia que no sigui il·legal, no
pot ser impedida o restringida per part de qui no la comparteix.
4. Neutralitat versus objectivitat. La Resolució del Tribunal Suprem fa una
deliberada equiparació de dos conceptes que no son idèntics, tota vegada que la
mateixa Constitució no parla de “neutralitat” sinó del deure que tenen les
administracions públiques de servir amb objectivitat els interessos generals.
Precisament per complir aquest mandat les administracions públiques no són ni poden
ser neutrals o asèptiques en l’exercici de Drets Fonamentals i Llibertats Públiques,
perquè aniria contra la seva pròpia essència. Aquesta és la tasca que el legislador
encomana als poders públics: la no ingerència subjectiva en l'exercici lliure dels drets
dels ciutadans.
Des de fa uns anys, l’Estat Espanyol i una part dels seus tribunals pretenen fusionar
els dos conceptes i convertir tot l’espai públic en un monopoli de la ideologia dominant,
el que suposa una censura a la diversitat i, de facto, passar d’una impostada neutralitat
a la neutralització de l’espai públic, a favor d’uns interessos, marcadament polítics, que
es fonamenten en el centralisme i la unitat d’Espanya, interessos legítims però no
necessàriament compartits per les opcions independentistes, igualment legítimes i que
han de ser respectades en qualsevol Estat Democràtic.
5. Espai públic. Des de l'àgora de les polis gregues com a espais destinats al debat
polític i a la conversa, fins a l'actualitat, els "espais públics", més enllà de definir-se per
ser de titularitat pública, han estat indrets de debat d'idees, reivindicacions socials
(caracteritzades per la temporalitat) on els ciutadans poden i han d’exercir els seus
drets tant individuals com col·lectius: associació, reunió, manifestació i on els poders
públics, sobretot els locals, tenen el deure de garantir-ne el seu exercici. La Corporació
municipal com a institució democràtica i la més propera a la ciutadania té l’obligació
legal de respectar i fer respectar els Drets Fonamentals rectors de l'Estat de Dret per
imperatiu legal. L’espai públic és l’àmbit d’expressió del pluralisme i de les diferents
sensibilitats, una expressió que els poders públics no han d’eliminar mitjançant la
neutralització de l’espai, sinó amb la ponderació dels drets fonamentals involucrats.
ACORDS
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1. Reiterem el compromís en la defensa l’espai públic com un lloc de lliure
expressió de les diferents sensibilitats i ideologies amb un únic marc que ha de
ser el de la Democràcia i respecte als Drets i Llibertats Fonamentals.
2. Demanem el màxim respecte per l’autonomia local i les competències que ens
són pròpies. Diem prou a les intromissions de les altres administracions que
dificulten, entorpeixen i limiten el poder local que té reconeguda la seva autonomia i,
en base a això, demanem respecte i lleialtat institucional.
3. La prohibició i limitació de símbols legals però no oficials crea una confusió
deliberada i busca l’assimilació de legalitat a oficialitat quan en realitat no és així.
Per aquest motiu demanem que cessi aquesta ‘interessada limitació’ i que tots els
símbols tinguin el seu lloc a l’espai públic com a única manera d’entendre la llibertat
d’expressió i la democràcia, de les que en són garants també els Ajuntaments.
4. Fem una crida a tots els demòcrates perquè es sumin a aquesta defensa de l’espai
públic per tal que sigui un reflex de la pluralitat i de l’exercici responsable dels
Drets Fonamentals i no un espai neutralitzat per l’estat a favor de símbols imposats.
5. Comunicar els presents acords a l’Associació de Municipis per la Independència, a
la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i a al
Govern espanyol.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
12. Moció Urgent:
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat
de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les
entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem
preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora,
l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les
nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions
d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els
electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei
en benefici de les nostres respectives comunicats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats
per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures
urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la
fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos
econòmics i financers per a poder assumir les solucions de futur amb garanties.
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla
de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a
les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al
cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat
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els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament,
l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals.
Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I
menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem
acumulat gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada.
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia
crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures
efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la
greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous
instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la
conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals de
cara al futur.
La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments
jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències
pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que
estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local.
Més enllà de l’harmonització financera de totes les administracions i fixar en
coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles
que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la
ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana i, en
cap cas, a finançar altres administracions.
ACORDS:
PRIMER.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a
modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les
administracions locals en la resposta a la present crisi.
SEGON.- Reclamar al Govern de l’Estat a permetre que les administracions locals
puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinarlos a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats
locals. A la vegada, que s’estableixi un Fons Estatal per a aquells ens locals que no
tinguin aquesta possibilitat i evitar municipis de segones velocitats.
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació
extraordinari incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un
mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb
l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les
mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves
necessitats socials que ha generat la pandèmia.
QUART.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament
amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les
administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves
regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos.
L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de compensació
econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no li corresponen.
CINQUÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de
la Generalitat i al Parlament de Catalunya a regular per Llei l’obligació que qualsevol
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nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i
econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.
SISÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de
l’Estat Espanyol i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus
grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de
Municipis per a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades en les
administracions locals del nostre país.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
13. 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.

