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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 28
D’ABRIL DE 2021

ASSISTENTS:
ALCALDESSA:
Sra. Mercè Bosch i Romans
REGIDORS/ES:
Javier Molina Mejuto
Segimon Baulenas i Raurell
Dolors Quintana Cairó
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 19:00 hores del dia
28 d’abril 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.
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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 26 de març al 26 d’abril.
Proposta d’aprovació del Pla d’usos de l’embassament de Darnius Boadella.
Proposta d’adhesió a la xarxa d’espais de memòria del Memorial Democràtic.
Proposta d’acord d’aprovació del conveni per l’adhesió a la xarxa Rescat.
Proposta d’aprovació del Conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i
gestió de la seva xarxa.
7. Proposta d’acord de delegació a la Diputació de Girona de les facultats de gestió,
recaptació i inspecció de la taxa d’obertura i manteniment de la franja de
protecció contra incendis.
8. Moció 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.
9. Moció d’adhesió al Manifest de la Plataforma “Stop al macroparc eòlic marí de
la Costa Brava nord”.
10. Precs i preguntes.
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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 18 de març de 2021, preguntant si hi ha alguna al·legació al
respecte. Sense que hi hagi intervencions s’aproven les actes esmentades per
assentament de tots els assistents.
2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia
Es dona compte de les resolucions d’Alcaldia dictades a partir del 4 de març de 2021,
segons el següent detall:
Nom del document

Data

DEC APROVACIO PROJECTE PASSAIG DE LA MURALLA 30032021
DEC APROVACIO FACTURES MARÇ 2021 30032021
DEC APROVACIO NOMINA MARÇ 2021 26032021
DEC CONCESSIO LLICENCIA 13 2021
DEC APROVACIO NOMINA ABRIL 202
DEC SOL ENDURO SALINES 22042021
DEC AUTORITZACIO PARADA SANT JORDI 21042021
DEC PETICIO PRORROGA PUOSC 16042021
DEC APROVACIO INICIAL PROJECTE PUOSC CAMI SANT ANDREU 08042021
DEC APROVACIO INICIAL PROJECTE MILLORA DE LA ZONA ESPORTIVA 01042021
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3. Proposta d’aprovació del Pla d’Usos de l’embassament de Darnius Boadella.
Vist que el terme municipal de Maçanet de Cabrenys s’estén, en el seu límit sud –
est fins al Pantà de Darnius Boadella, incloent una part de l’esmentat embassament
dintre del terme municipal de Maçanet de Cabrenys;
Vist que per a la gestió, control i explotació de les diverses activitats i usos de
l’embassament és necessària l’aprovació d’un Pla d’Usos;
Vista la proposta de Pla d’usos de l’embassament de Darnius Boadella tramesa pel
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, redactada per l’empresa Quaderna, estratègia
corporativa, SLU per tal que es procedeixi a la seva aprovació per part dels municipis
Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació de la proposta de pla d’usos de
l’embassament de Darnius Boadella.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
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4. PROPOSTA D’ACORD D’INCORPORACIÓ DE LES RUTES DELS EXILIS DE
MAÇANET DE CABRENYS A LA XARXA D’ESPAIS DE MEMÒRIA DEL
MEMORIAL DEMOCRÀTIC.
Atès que al municipi de Maçanet de Cabrenys van posar-se en funcionament 3 rutes
dels exilis l’any 2019.
Atès que considerem que aquesta figura és destacable en la memòria Democràtica de
Catalunya.
Per part de la senyora alcaldessa es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Sol·licitar l’adhesió de les Rutes dels Exilis de Maçanet de Cabrenys a la Xarxa
d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic.
Segon.- Aprovar la signatura del conveni d’adhesió amb compromisos per la Junta de
Govern del Memorial Democràtic i l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys.
Tercer.- Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni d’adhesió.
Quart.- Comunicar aquest acord al Memorial Democràtic.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
5. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB EL DEPARTAMENT
D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER L’ADHESIÓ DE
MAÇANET DE CABRENYS A LA XARXA RESCAT
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Fets.
El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix en matèria
de seguretat i emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (d’ara endavant xarxa
RESCAT).
La xarxa RESCAT és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada mitjançant el
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya, que dona servei de manera transversal a diferents col·lectius en l’àmbit de
la seguretat i les emergències. La seva finalitat és facilitar la tasca de cadascun
d’aquests col·lectius, augmentant-ne la seva eficàcia i eficiència, i permetre’n una millor
coordinació entre ells.
La xarxa RESCAT es basa en la tecnologia TETRA i es caracteritza per un ús eficient
de la banda de freqüències de seguretat i emergències, la possibilitat de comptar amb
comunicacions xifrades, una bona cobertura en els àmbits urbà i rural i la capacitat
d’establir comunicacions entre grups d’usuaris de forma independent, o bé activar grups
comuns per a facilitar-ne la coordinació.
La xarxa RESCAT és propietat de la Generalitat de Catalunya i la seva gestió tècnica
ha estat encomanada pel Departament d’Interior al Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) mitjançant conveni
de data de 21 de desembre de 2012 que formalitza l’encàrrec de gestió i la cessió d’ús
onerosa dels actius de la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de
Catalunya. En data 28 de juliol de 2014, el CTTI i el Departament d’Interior han
formalitzat una addenda a aquest conveni amb l’objectiu d’adequar-lo al nou model de
relació entre la Generalitat i el CTTI, aprovat per acord de Govern en data 30 de juliol
de 2013.
Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/78/2019, de 4 de juny,
s’estableix que el Consell Rector de la xarxa RESCAT n’és el seu màxim òrgan de
direcció, en defineix les seves funcions i determina la forma de representació de
l’Administració Local de Catalunya en aquest òrgan col·legiat.
La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
estableix que integren el sistema de seguretat pública de Catalunya les autoritats amb
competències en la matèria i els serveis dependents de les administracions respectives,
i també, els òrgans de coordinació i participació ciutadana. El sistema de seguretat
pública de Catalunya té per finalitat contribuir al desenvolupament de polítiques
públiques de prevenció i protecció eficaces en l’assegurament dels drets i les llibertats
dels ciutadans, la preservació de la convivència i el foment de la cohesió social. Així
mateix, l’apartat 5 de l’article 5 de la Llei, estableix que el Govern, sobretot per mitjà del
departament titular de les competències en matèria de seguretat pública, i els
ajuntaments han de promoure, en el si dels òrgans conjunts, la planificació operativa de
llurs serveis de seguretat i l’assignació eficient i l’aprofitament conjunt dels recursos, la
integració dels sistemes d’informació policial i l’homogeneïtzació dels estàndards
organitzatius i operacionals.
L’any 2013 es va aprovar un Conveni de col·laboració entre les parts intervinents que
establia les condicions d’adhesió de l’Ajuntament de la Maçanet de Cabrenys a la Xarxa
RESCAT creada pel Departament d’Interior. Això no obstant, les modificacions
normatives introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, fan necessari modificar l’instrument de col·laboració entre les
parts intervinents.
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La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la disposició
Addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol
Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o
dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Pel que fa als convenis que no tinguin determinat un
període de vigència o aquest sigui per un temps indefinit, el termini és de quatre anys a
comptar de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei.
Atès que la vigència del conveni de col·laboració establert entre les parts es veu
afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
s’ha d’establir un nou conveni d’adhesió a aquesta corporació local.
Fonaments de dret.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil a Catalunya.
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Per tot això per la present es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de la Maçanet de Cabrenys i el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a l’adhesió de la corporació a
la xarxa RESCAT, per una vigència de 4 anys, des de la data de la signatura del conveni,
prorrogable expressament pel mateix període.
Segon.- Notificar els presents acords al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer.- Autoritzar l’alcaldia-presidència perquè realitzi tants actes i gestions com
calguin per a l'execució dels presents acords.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
6. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB DIPSALUT PER LA
RENOVACIÓ DE LA CESSIÓ I GESTIÓ DE LA XARXA DE DESFIBRIL·LADORS
Antecedents
En data 12 d’abril de 2021, registre E2021000564, l’ORGANISME DE SALUT PÚBLICA
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT) va comunicar a l’ajuntament de Maçanet
de Cabrenys que, en el marc del programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit”, és
necessari renovar el “Conveni de cessió d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa”
entre ambdues parts.
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L’any 2013 es va signar un Conveni entre DIPSALUT i l’Ajuntament de Maçanet de
Cabrenys per a la cessió gratuïta d’un desfibril·lador fixe i que establia els termes i les
condicions de la cessió del desfibril·lador.
Això no obstant, les modificacions normatives introduïdes amb l’entrada en vigor de la
Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic dels sector públic, fan necessari modificar
l’instrument de col·laboració entre les parts intervinents.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la disposició
addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol
Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o
dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Pel que fa als convenis que no tinguin determinat un
període de vigència o aquest sigui per un temps indefinit, el termini és de quatre anys
comptats de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei.
Atès que la vigència del conveni de cessió i gestió gratuïta establert entre les parts es
veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic dels sector
públic, s’ha d’establir un nou conveni d’adhesió a aquesta corporació local.
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Fonaments de dret.
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
 Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil a Catalunya.
Per tot això per la present es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el Conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva
xarxa entre l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys i l’ Organisme de Salut pública de la
Diputació de Girona (DIPSALUT).
D’acord amb el pacte 7è del conveni marc, aquest entrarà en vigor el dia de la seva
signatura i tindrà una durada de 4 anys. En qualsevol moment abans de la finalització
d’aquest, les parts podran acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a 4
anys addicionals o la seva extinció.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona (DIPSALUT) als efectes
oportuns.
Tercer.- Autoritzar l’alcaldia-presidència perquè realitzi tants actes i gestions com
calguin per a l’execució del present acord.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
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7.

PROPOSTA D’ACORD DE DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE
DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS
I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS, QUE HA D’ADOPTAR EL
PLE MUNICIPAL

ACORD
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant
LRBRL), article 36.1.b) i f), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres,
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, així com la
prestació dels serveis de gestió de la recaptació tributària, en període voluntari i
executiu. En el mateix sentit, l’article 141.1.d) la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del Sector Públic, estableix que les administracions públiques prestaran en l'àmbit
propi, l'assistència que les altres administracions poguessin sol·licitar per a l'eficaç
exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta
aquesta assistència disposant que les entitats locals podran delegar en altres entitats
locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa
Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran importància
que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió
econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats mecanismes de
delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti l’abast i contingut de les
delegacions que es volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i
que aquesta realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària.
Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent debat, amb la
majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la Llei 57/2003,
el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del
TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al document que
s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a continuació
s’especifiquen:
TIPUS D'INGRÉS

GESTIÓ

Taxa per la prestació dels serveis
d’establiment/obertura i manteniment X
anual d'una franja exterior de protecció al

RECAPTACIÓ
Voluntària

Executiva

X

X
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voltant de les urbanitzacions, nuclis de
població, edificacions i instal·lacions
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 22
de desembre de 2009.
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, l’organisme
autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà XALOC qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i
traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions de conformitat amb
l’establert al Pla de de serveis per la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció
dels tributs i altres ingressos de dret públic delegats a la Diputació de Girona aprovat
pel Consell Rector en data 7 de juliol (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol).
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SEGON. La present delegació romandrà vigent fins que no es REVOQUI TOTALMENT
la competència de tots els ingressos de dret públic per part de l’Ens delegant o per
renuncia de la Diputació de Girona tot respectant el que es recull al Pla de serveis per
la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de
dret públic delegats a la Diputació de Girona (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol).
TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el
present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament
dels imports especificats en cada moment a l’Ordenança Fiscal vigent de prestació de
serveis encomanats a XALOC, de la Diputació de Girona.
QUART. Per a realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la seva normativa interna, en virtut
del que preveu l’article 7.3 del TRLRHL, i de les seves pròpies facultats
d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
CINQUÈ. Aprovar conforme la delegació es regeix per l’establert al Pla de serveis per la
prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de
dret públic delegats a la Diputació de Girona vigent en cada moment.
SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï l’acceptació
de la delegació conferida.
SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga,
publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que
disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
ANNEX I
La gestió tributària comporta, respecte dels ingressos de dret públic delegats, la
realització de les actuacions següents:
1. Determinar els calendaris fiscals dels tributs i altres ingressos de
cobrament periòdic per rebut.
2. Determinar el deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes
de cobrament o padrons fiscals, la possibilitat de tramitar altes, baixes
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

i modificacions en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i
exposició pública.
Practicar les liquidacions dels deutes tributaris.
Resoldre les sol·licituds en matèria d’exempcions, reduccions i
bonificacions establertes legalment.
Practicar els prorratejos en els supòsits establerts legalment.
Resoldre i executar els expedients de devolució d’ingressos, deguts i
indeguts.
Resoldre els recursos contra els actes de gestió tributària realitzats
en l’àmbit d’aquest Pla de Serveis.
Prestar assistència al contribuent i informar-lo sobre les matèries
anteriors.
Realitzar qualsevol altra actuació d’aplicació dels tributs no integrada
en les funcions d’inspecció i recaptació.

La recaptació comporta, respecte dels ingressos de dret públic delegats, la realització
de les actuacions següents:
Quan la delegació de competències inclou la recaptació voluntària i executiva:
1. Conferir i revocar a les entitats de dipòsit el caràcter d’entitats
col·laboradores i establir els límits de la col·laboració.
2. Recaptar els deutes en període voluntari i en període executiu.
3. Practicar les notificacions col·lectives, en valors rebut, i individuals, en
les liquidacions per ingrés directe.
4. Aprovar els actes de compensació de deute en període voluntari i
executiu de pagament.
5. Resoldre els recursos contra els actes de recaptació dels ingressos
delegats.
6. Dictar la provisió de constrenyiment dels valors sobre els quals s’hagi
realitzat la gestió recaptadora en voluntària i liquidar recàrrecs,
interessos de demora i costes.
7. Notificar la provisió de constrenyiment de tots els valors sobre els
quals es realitzin actuacions en executiva.
8. Resoldre els recursos contra la provisió de constrenyiment i les
diligències d’embargament.
9. Realitzar totes les actuacions del procediment de constrenyiment
encaminades al cobrament dels deutes.
10. Resoldre les sol·licituds d’ajornament i fraccionament presentades
tant en període voluntari com en període executiu.
11. Rebre i custodiar garanties de deutes o dispensar-les.
12. Ordenar la constitució d’hipoteques especials.
13. Adoptar les mesures cautelars en els termes que estableix l’article 81
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (en
endavant, LGT).
14. Executar les garanties conforme al que estableixen els articles 168 de
la LGT i 74 del Reglament general de recaptació (RGR).
15. Acordar la declaració de fallit i crèdit incobrable.
16. Acordar la declaració de derivació de responsabilitat.
17. Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
18. Subhastar electrònicament els béns i adjudicar-los, si s’escau.
19. Acordar la suspensió del procediment.
20. Resoldre terceries de domini i de millor dret.
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21. Proposar l’adjudicació de béns a l’ens creditor, i expedir els certificats
necessaris per a la seva inscripció als registres públics.
22. Declarar la prescripció del deute.
23. Qualsevol altra facultat establerta en el RGR o en una altra normativa
aplicable; en particular, realitzar les funcions de recerca i comprovació
de la situació dels béns o drets dels obligats tributaris recollides en
l’article 162 de la LGT, que condueixin a la realització del deute.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

8. MOCIÓ 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
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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.
És amb aquest objectiu que s’aprova el Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, que s’emmarca en la Llei de
Canvi Climàtic al Parlament de Catalunya el 2017 i totes les directrius europees al
respecte, inclosa la Winter Package.
La comarca de l’Alt Empordà està formada per 68 municipis, amb característiques i
realitats econòmiques, demogràfiques i paisatgístiques molt diverses, sent cabdal el seu
equilibri territorial. Un dels valors més importants que té l’Alt Empordà és la seva riquesa
patrimonial, natural i paisatgística, elements que formen part del seu motor econòmic i
que cal preservar.
Tampoc podem obviar la preocupació de molts ajuntaments, especialment els més
petits, que s’han vist superats davant l’allau de propostes de projectes per a la
instal·lació d’aerogeneradors i camps de plaques fotovoltaiques.
És necessari un pla comarcal estratègic de transició energètica amb visió integral de
territori, que escolti la veu dels municipis que reclamen la creació d’aquest pla amb
criteris de proximitat, d’aprofitament de sostre existent, d’integració paisatgística, de
protecció d’espais agraris, de conservació de la biodiversitat, i que fomenti la
participació.
Són molts els municipis que reclamen donar valor decisori a les opinions dels
ajuntaments i no perpetuar una situació d'indefensió. Per, tant que es tinguin en compte
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la participació dels Ajuntaments en la planificació de la implantació d'energies
renovables com a coneixedors del seu territori i de la realitat socioeconòmica.
El dia 23 de febrer de 2021, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà aprova per
unanimitat la 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.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM proposa els
següents acords:
Reiterar l’aposta de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys per les energies
renovables, com a eina fonamental en el canvi energètic, per deixar de dependre
de les energies d’origen fòssil i nuclear.
Demanar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que estableixi un pla comarcal de
transició energètica que reculli la zonificació apta per la instal·lació d’energies
renovables segons l’estudi anomenat «Proposta de criteris per a la ubicació
d’instal·lacions d’energia renovable solar en sòls no urbanitzables a la província
de Girona» redactat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la
Universitat de Girona a encàrrec de la Diputació de Girona.
Demanar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que el Pla comarcal de transició
energètica sigui consensuat amb el territori, que les beneficis i els costos siguin
distribuïts en el territori afectat, i es tinguin 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.
Demanar al govern de la Generalitat que fixi el mapa d'energies renovables per a
cada territori i de la seva distribució en funció de la capacitat de producció i
consum de cada zona, compensant aquells territoris que produeixen més energia
renovable de la que consumeixen.
Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa i
Coneixement, 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.
Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa i
Coneixement, 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.
Demanar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà diligència en el suport tècnic i jurídic
per als municipis de la seva comarca, fent especial atenció als pobles que no
disposen d’un cos tècnic especialitzat.
Establir com a base de qualsevol projecte d’energies renovables al municipi la
priorització de les zones antropitzades, la protecció de l’interès públic i dels
espais agrícoles, 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

DOCUMENT

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

AJUNTAMENT

X2021000129

Codi Segur de Verificació:
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_12724015
Data d'impressió: 12/06/2021 07:36:03
Pàgina 12 de 15

SIGNATURES

1.- MERCÈ BOSCH ROMANS (SIG) (Alcaldessa), 31/05/2021 08:54

Ìb80b8c68-27e8-4f2d-a665-2c7e

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

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.
Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i a les diferents empreses que
han presentat i presentin projectes al nostre municipi.
Votació
La moció s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

9. MANIFEST DE LA PLATAFORMA “STOP AL MACROPARC EÒLIC MARÍ DE LA
COSTA BRAVA NORD” PER UN MODEL DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA
DESCENTRALITZAT I PARTICIPATIU
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Un cop conegut el projecte de MACRO PARC EÒLIC MARÍ a la Costa Brava Nord
constatem que ens trobem davant d’una agressió sense precedents i de conseqüències
irreversibles als valors mediambientals, paisatgístics, socials i econòmics de tot
l’Empordà.
Amb el present manifest els col·lectius i les persones adherides a la plataforma STOP
MACRO PARC EÒLIC MARÍ DE LA COSTA BRAVA NORD, volem mostrar i argumentar
la nostra contundent oposició al projecte. Al mateix temps, som plenament conscients
de la urgència i la necessitat del canvi de les energies fòssils i nuclears a les renovables.
Per la qual cosa, agafem de referència els models de Plans de transició energètica com
els que ja han aprovat Figueres i Roses on s'aposta, d'acord amb les directrius de la
Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, per l'aplicació del model de transició
energètica descentralitzat i participatiu; el qual pugui aportar rendiments directes a les
empreses i ciutadania del territori, basat, a l'Empordà, principalment per l'obtenció
d'energia solar en espais de generació en zones ordenades urbanísticament i amb el
menor impacte ambiental possible, a prop dels grans llocs de consum, al mateix temps
que amb la constitució de comunitats locals d'ús compartit tal com les promou la
Unió Europea, entre d'altres mesures que voldrem conèixer.
La Carta Europea d’Ordenació del Territori defineix aquest concepte com l’expressió
espacial de la política econòmica, social, cultural i ecològica de tota la societat; i planteja,
com a objectius fonamentals de l’ordenació del territori, el desenvolupament equilibrat
de les regions, la millora de la qualitat de vida, la gestió responsable dels recursos
naturals i la protecció del medi ambient, i la utilització racional del territori. Tot això,
establint com una de les seves característiques principals que ha de ser plenament
democràtica i participativa.
El MACRO PARC EÒLIC MARÍ destrueix tots aquests principis.
Rebutgem el projecte pels següents motius:


Perquè suposarà la destrucció total del paisatge emblemàtic marítim i terrestre
de l’Empordà, tal i com el coneixem, i la pèrdua de l’essència d’aquest territori.
El projecte representarà la desaparició de l’horitzó natural del mar, provocant
unes dràstiques i irreparables conseqüències des del Cap de Creus, passant pel
Golf de Roses, la plana Empordanesa i el Montgrí. Bona part dels nuclis urbans
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de Sant Pere Pescador, Empúries, Cadaqués, Roses, Castelló d’Empúries,
l’Escala, Torroella amb l’Estartit, Pals i Begur quedaran perfectament encarats
al macroparc. Les cales i paratges de gran interès de tota la Costa Brava Nord,
mundialment reconegudes, perdran el seu horitzó.




Perquè tindrà un enorme impacte visual. Es proposa un macroparc de 18 km
de llarg davant la costa per 10 km d’ample, i cada un dels 80 aerogeneradors
que es planteja tindrà una alçada de 258 metres i 236 metres de diàmetre
d’aspes (amb il·luminació nocturna). També hi haurà 320 macro àncores i el
cablejat generant la corresponent malla en el fons marí; i un mínim de 40 o 45
km de línia de molt alta tensió travessant el golf, el parc natural dels Aiguamolls
de l’Empordà i la plana fins a les subestacions de la MAT. Perquè ens en fem
una idea: tindrem davant per davant 80 torres de Collserola amb aspes
il·luminades girant amb una superfície d’afectació de 25.000 camps del Barça.
Perquè suposarà un impacte molt negatiu en el medi natural, marí, cultural,
social i econòmic que són indestriables.
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El macroparc causarà un gran afectació en les migracions locals i estacionals
de cetacis i aus marines que hi ha a la zona.
L’activitat pesquera també patirà un greu perjudici a causa de l’impacte sonor i
visual del macroparc fins el punt que els pescadors asseguren que hauran de
plegar. L’emplaçament es situa en una zona actualment en reserva de pesca
per una gestió sostenible dels caladors i el projecte suposarà la pèrdua d’uns
caladors històrics molt importants d’alevinatge de peix .
El sector turístic i nàutic es veuran també molt afectats ja que es malmetrà el
seu principal actiu que és el paisatge i que, entre els seus elements destacats,
té la badia de Roses, considerada oficialment de les més belles del món. Ens
preocupa l’impacte del projecte en l’economia local si tira endavant el que
considerem un gran negoci a costa del territori.


El projecte impactarà definitivament en l'essència de l'Empordà, patrimoni de la
cultura i de la història de la mediterrània, que ha inspirat escriptors de renom
com Josep Pla, i artistes genials com Salvador Dalí, Josep Pla, Lluís Llach,
Ferran Adrià, i tants altres, que l'han fet universal i immortal. Només hi ha un
Empordà, el que ens han regalat els avantpassats, el que fem tots els que hi
vivim i els que d'arreu ens visiten; i l'hem d'estimar com s'estima la terra, el mar,
el poble, la casa o la mare.

Per tot plegat, considerem que:


El fet que l’energia produïda sigui verda no vol dir que la megainstal·lació
industrial proposada sigui en cap cas sostenible.
La proposta del macroparc eòlic marí respon a un model d’explotació de les
grans multinacionals que controlen el mercat de l’energia i venen la producció a
l’autopista energètica explotant sense miraments el territori. Des de la
Plataforma “Stop al macroparc eòlic marí” apostem per un model que ha de
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tendir a la democratització de l’energia a partir de l’autogeneració adequada a
les necessitats i més respectuosa en la seva implantació.
Cal aplicar els Plans de transició energètica de manera coherent als principis de
respecte pels ecosistemes naturals, la biodiversitat i nosaltres dins d’ells com a
part fràgil i alhora destructiva que som. I emplacem als ajuntaments afectats a
presentar aquests plans de transició energètica com han fet els de Figueres i
Roses.



Ens diuen que és impossible produir l’energia renovable necessària sense
aquestes macroinstal·lacions, que necessitem consumir gran quantitat de sòl i
amb les cobertes dels edificis no en fem prou. Des de la Plataforma pensem que
la solució no són aquestes macro instal·lacions que no responen a cap
planificació i que no respecten cap ordenació racional; estem repetint els errors
que hem fet amb els cementiris industrials com el Castor, les nuclears i les
tèrmiques.



No és cert que el projecte generarà 6.000 llocs de treball al territori. En aquests
tipus d’instal·lacions només intervenen empreses especialitzades, un
aerogenerador és un element tecnològicament complex amb múltiples
components industrialitzats subministrats pel fabricant. La construcció i
manteniment d’aquestes macroindústries només és a l’abast de les grans
corporacions. Tampoc és cert que la factura de la llum sortirà més barata.



És totalment fals que siguem uns insolidaris i uns Nimbys (not in my back yard)
perquè rebutgem aquest projecte. Cal recordar que tenim la línia de la MAT, el
gran corredor d’infraestructures, i ens ha costat anys de lluita i combat continu
preservar de l’especulació urbanística les fràgils joies de la natura i el paisatge
com són el Montgrí-Medes, els Aiguamolls, el Massís de Cap de Creus, l’Albera
i Salines. I també hem mostrar una solidaritat infinita amb el transvasament de
l’aigua del Ter a Barcelona. L’Empordà és reserva natural i paisatgística de
Catalunya!



Diuen que un cop s’acabi el període de vida de la instal·lació -estimen uns 30
anys- la retiraran completament, inclosos els ancoratges; i que el mar quedarà
com si aquí no hagués passat res. No hi ha cap garantia de que això serà així!
Ens aboquen a tenir un mega cementiri industrial muntat per a centenars d’anys.

Per tot això, els col·lectius i les persones adherides a aquest Manifest estem convençuts
que projectes com el macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord no és l’únic camí
cap a les energies renovables. Com tampoc ho és la proliferació descontrolada de
molins sense cap criteri, més enllà que el del negoci que es vol implantar a l’Albera, amb
qui ens agermanem en la lluita per un model democràtic i participatiu.
El nostre plantejament és molt clar: SÍ a les energies renovables però amb SENY i NO
amb megainstal·lacions com la que es projecta! Volem un model per tot l’Empordà i un
model global. Considerem que abans de comprometre el territori amb projectes tan
agressius cal estudiar a fons alternatives de producció energètica que siguin viables i
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sostenibles i que no posin en perill l’economia de la zona i els valors paisagístics i
mediambientals que són molt importants per al territori i que ha costat tant protegir.

Us necessitem! Hi ha en joc TOT L’EMPORDÀ!
Per tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys l'adopció dels
següents
acords:
PRIMER- Adherir-se al Manifest de la plataforma “Stop al macroparc eòlic marí de la
Costa Brava Nord”.
SEGON- Donar suport a les accions que s’endeguin des de la plataforma “Stop al
macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord”.
TERCER- Difondre a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials l’adopció
d’aquests acords.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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QUART - Comunicar el resultat d’aquestes votacions
macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord”

a la plataforma “Stop al

CINQUÈ. Fer arribar aquesta moció i el resultat de la seva votació a la presidència del
govern de l’Estat espanyol, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i
a la seva presidència, a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i al Senat,
així com a les entitats municipalistes.
Votació
El manifest s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
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.

