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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
DE GENER DE 2021

ASSISTENTS:
ALCALDESSA:
Sra. Mercè Bosch i Romans
REGIDORS/ES:
Javier Molina Mejuto
Segimon Baulenas i Raurell
Anna Maria Estrada Faig
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Excusen la seva presència:
Marc Bosch Cañas
Assumpció Bellmunt Baixauli
SECRETARI:
Joan Cano i Yáñez

A la Sala de Plens de la Casa
Consistorial de la Vila de Maçanet de
Cabrenys, essent les 19:15 hores del
dia 28 de gener 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 les actes de les sessions anteriors.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Proposta d’aprovació inicial del projecte de millora de l’enllumenat de les
urbanitzacions Casanova i Can Coll de Maçanet de Cabrenys.
4. Proposta de supressió d’un complement retributiu.
5. Proposta d’aprovació del codi de conducta dels càrrecs electes
municipals.
6. Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit 1/2021.
7. Precs i preguntes

1.
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1.- MERCÈ BOSCH ROMANS (SIG) (Alcaldessa), 23/02/2021 15:10

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 17 de desembre de 2020 i la de 19 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.
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

DEC PEL NO TANCAMENT DE LA GI503-Z
DEC APROVACIO INICIAL PROJECTE PUOSC XARXA AIGUA
DEC APROVACIO INICIAL PROJECTE PUOSC SANEJAMENT
DEC SOL BESTRETA XALOC
DEC DANYSVEHICLE
DEC CONCESSIO LLICENCIA 1 2021
DEC CONCESSIO LLICENCIA 4 2021
DEC LLICENCIA 3 2021
DEC LLICENCIA 2 2021
DEC CONCESSIO LLICENCIA TANCAMENT EL GRAU
DEC APROVACIO HORES EXTRES DESEMBRE 2020
DEC APROVACIO NOMINA DESEMBRE

Data

18012021
15012021
15012021
12012021
08012021
08012021
05012021
05012021
05012021
05012020
28122020
22122020
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DEC GENERACIO CREDIT 9 2020
DEC RECONEIXEMENT ERRORS LECTURA AIGUA
DEC LLICENCIA
DEC APROVACIO NOMINA EXTRA DESEMBRE

22122020
18122020
18122020
17122020

3. Proposta d’aprovació del projecte de millora de l’enllumenat de les
urbanitzacions Casanova i Can Coll de Maçanet de Cabrenys.
1.- Antecedents
Vist el projecte d’obra titulat Projecte de millora de l’enllumenat de les urbanitzacions
Casanova i Can Coll de Maçanet de Cabrenys, redactat pel tècnic Eduard Duran
Plana.
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Vist que el projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les
prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i
requisits que exigeixen la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i
els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995.
Que el pressupost d’execució per contractar del projecte és de 193.960,96 euros, fet
que determina la competència és del Ple de l’Ajuntament segons allò que disposa
l’article 52 i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
2.- Fonaments de dret
El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereixen, segons l’article
37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, la seva aprovació inicial, la submissió a informació
pública per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui
aplicar en el present cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions
menors i de conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37,6
de l’esmentat Decret 179/1995.
El Ple de la corporació és competent per aprovar el citat projecte de conformitat amb
l’article 52 i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres municipal denominat ”Projecte de
millora de l’enllumenat de les urbanitzacions Casanova i Can Coll de Maçanet de
Cabrenys", redactat pel tècnic Eduard Duran Plana, amb pressupost d’execució de
160.298,31€ més 33.662,65€ d'IVA.
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Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de trenta dies, a
comptar des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i
al tauler d’anuncis de la corporació.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
4. Proposta d’eliminació del complement salarial d’un lloc de treball de la
brigada municipal
Relació de fets
Per acord de Ple de data 27 de març de 2020 es va aprovar l’establiment del
complement de disponibilitat de la plaça de agutzil/peó de brigada que constava a la
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament per un total de 2.229,50 euros anuals
bruts (que equivalia a 159,25 euros/mes bruts per 14 pagues).
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El Ple de data 17 de desembre de 2020 va aprovar inicialment el pressupost municipal
i la plantilla de personal de 2021, que es va sotmetre a exposició pública, elevant-se a
definitiu després que no s’hagin presentat al·legacions; a l’esmentada aprovació es va
realitzar una modificació de la plantilla respecte l’existent al 2020; passant a existir
dues places d’agutzil/peó de brigada, fent innecessària l’existència de cap complement
retributiu al haver-hi un repartiment de tasques a realitzar.
Acords
PRIMER.- APROVAR l’eliminació del complement de disponibilitat de la plaça de
Agutzil/peó de brigada que consta a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament per
un total de 2.229,50 euros anuals bruts.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
5. Proposta acord de ple aprovació codi de conducta
D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de
conducta de llurs alts càrrecs.
En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC),
integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de
Catalunya (Consorci AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), es va crear un grup de treball
per elaborar un model de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Administració local
que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya.
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El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts càrrecs
de l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què
s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals
s’han de regir, que inclouen, a més d’uns compromisos generals, els compromisos en
relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació
amb la ciutadania.
El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del país
juntament amb una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren oportú,
l’adoptin com a propi introduint-hi, si escau, les modificacions que creguin necessàries.
Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de
Catalunya es considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts
càrrecs d’aquest ens local, amb les modificacions introduïdes per adaptar-lo a la
realitat d’aquesta corporació, així com per complir amb el mandat contingut a la Llei
19/2014, de, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents:
ACORDS

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
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Primer. Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Maçanet de
Cabrenys, el text íntegre del qual s’annexa a la present resolució.
Segon. Fer públic aquest acord, el codi de conducta i els reglaments annexos al Portal
de la transparència de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys i comunicar-ne
l’aprovació a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.
Votació
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents.
6. Proposta d’acord a Ple per a l’aprovació inicial de la modificació de crèdit
1/2021 de transferència entre partides
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:
Les actuacions previstes són: L’adquisició d’un vehicle.
Les partides a minorar són corresponents al fons de contingència inclòs al Capitol V de
despeses.
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
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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.

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.
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4. Que existeix crèdit suficient a les aplicacions a minorar.
Acords
Primer.- APROVAR inicialment l’expedient de transferència de crèdit 01/2021 del
pressupost de despeses de la Corporació, que tot seguit es detalla:
APLICACIONS QUE ES PROPOSEN MINORAR
Aplicació
Denominació
01.929.50000

Fons de contingència

Import
5.000,00 €

APLICACIONS QUE ES PROPOSEN AUGMENTAR I/O CREAR
Aplicació
Denominació
Org Prog Eco

Import

01.920.62601

5.000,00€

Adquisició d’un vehicle

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.
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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.
7. Precs i preguntes
Es realitza un aclariment en relació al punt 4 del ple, d’eliminació d’un complement
retributiu, aclarint-se, tal i com es descriu a la proposta d’acord, que la supressió ve
generada per l’existència de dues places d’agutzil/peó de brigada en comptes d’una,
degut a la modificació de plantilla aplicable a partir l’aprovació definitiva del pressupost
municipal de l’anualitat 2021.
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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.

