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 MARÇ DE 2022

ASSISTENTS:
ALCALDESSA:
Sra. Mercè Bosch i Romans
REGIDORS/ES:
Javier Molina Mejuto
Segimon Baulenas i Raurell
Dolors Quintana Cairó
Anna Maria Estrada Faig
Roser Calderón Fàbrega
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 de març de 2022, 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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 25 de febrer al 22 de març.
3. Donar compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament de Maçanet de
Cabrenys dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de l’exercici
2021.
4. Proposta d’aprovació de l’expedient 2/2022 de reconeixement
extrajudicial de crèdits.
5. Manifest pel futur de les ADF’s i del nostre territori.
6. Moció per donar suport a les mesures contra l’exclusió financera.
7. Assumptes urgents.
8. Precs i preguntes
1.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors

El secretari fa constar que s’han enviat amb antelació als regidors i regidores
l’acta de la sessió plenària del dia 28 de febrer de 2022, preguntant si hi ha
alguna al·legació al respecte.
2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia
Es dona compte de les resolucions d’Alcaldia dictades a partir del 25 de febrer i
fins al 22 de març, segons el següent detall:
Nom del document

Data

DEC CONTRACTE MENOR SENYALITZACIO MEMORIAL DEMOCRATIC 22032022
DEC CONCESSIO LLICENCIA
16032022
DEC CONCESSIO LLICENCIA 19 2022 PORTA I FINESTRA
16032022
DEC CONCESSIO LLICENCIA TELEFONICA INSTAL·LACIO PALS LA CARDONA 15032022
DEC PETICIO AJUT FONS DE COOPERACIO 2022 14032022
DEC CONCESSIO LLICENCIA 16 2022
15032022
DEC CONCESSIO LLICENCIA 17 2022
15032022
DEC FUITES AIGUA 11032022
DEC APROVACIO US RECTORIA
11032022
DEC US CENTRE CIVIC CEM 11032022
DEC APROVACIO FACTURES BENZINERA FEBRER 10032022
DEC APROVACIO INCORPORACIO CREDIT 1 2022 09032022
DEC APROVACIO MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 09032022
DEC CONCESSIO LLICENCIA
HABITATGE UNIFAMILIAR 08032022
DEC CONCESIO LLICENCIA CONSORCI ALTA GARROTXA 07032022
DEC APROVACIO FACTURES MENJADOR ESCOLAR GENER 04032022
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DEC APROVACIO FACTURES PUOSC 04032022
DEC APROVACIO FACTURES MATERIAL INFORMATIC 04032022
DEC RETORN BESTRETA SUBVENCIO EURODISTRICTE 04032022
DEC APROVACIO FACTURES FEBRER 04032022
DEC APROVACIO PAGAMENT SANCIO DEPURADORA DE TAPIS 04032022
DEC CONCESSIO LLICENCIA OBRES REFORMA INTERIOR C
01032022
DEC CONCESSIO LLICENCIA 12 22
01032022
DEC CONCESSIO LLICENCIA 11 22
01032022
DEC CONCESSIO LLICENCIA 10 22
01032022
DEC CONCESSIO LLICENCIA 9 2022
01032022
DEC APROVACIO NOMINA FEBRER 2022 25022022
DEC APROVACIO LIQUIDACIO 2021 25022022

3. Es dóna compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament de Maçanet
de Cabrenys sobre els resultats del control intern, que s’estableix a
l’article 213 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
de l’exercici 2021.
I.

INTRODUCCIÓ

D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector
públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en
ocasió de l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del
control intern que assenyala l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL).
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i
a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer
quadrimestre de cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats
de les actuacions de control financer i de funció interventora dutes a terme
l’exercici anterior. L'expressió de l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació
del compte general", ha de ser interpretada en el sentit que es refereix a
actuacions a realitzar que s'emmarquen dins del procés d'elaboració, formulació
i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al ple i a la IGAE de l'informe
resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de l’exercici següent a aquell en
què s'hagin realitzat les actuacions de control que s'inclouen en el citat informe
resum.
L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat ha de dictar les instruccions a les quals s’han d’ajustar
el contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, i ha de crear un inventari
públic que reculli els informes rebuts de les entitats locals. Fent ús d’aquesta
facultat, es dicta la Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la que s’estableixen les instruccions a les quals
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s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, així com la
sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió
d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats
del sector públic local.
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 27 de juny de 2019
es va configurar el model a aplicar en aquesta entitat, informant sobre l’aplicació
del règim de control intern simplificat en els termes que preveuen els articles 39
i 40 del RCIL inclosos en el Títol V del RCIL, amb l’aprovació de la substitució
de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i
obligacions per a l’exercici de la funció interventora i, finalment, l’adhesió a
l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març de
2018 (BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018), i a les seves posteriors modificacions,
referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia aplicable als ens locals adherits al Servei d’Assistència en
l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.
En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants
novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en
l'àmbit local. Aquesta modalitat de control financer té per objecte verificar el
funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer
per comprovar el compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen
i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera,
comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia,
l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. El control financer, així definit, comprèn
les modalitats de control permanent i d'auditoria pública, incloent, en ambdues,
el control d'eficàcia referit en l'article 213 del TRLRHL.
Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum, que d’acord amb la Resolució
del 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per
la que s’estableixen les instruccions a les que s’ha d’ajustar el contingut,
estructura i format del informe resum, aquest informe no inclou la totalitat de les
conclusions derivades de les diferents actuacions realitzades i que han estat
oportunament tramitades i trameses als seus destinataris, d’acord amb el
procediment establert en la normativa vigent, sinó que conté els aspectes més
significatius, ja sigui per la seva importància quantitativa o qualitativa, per produirse de forma reiterada o per la representativitat de l'àrea o procediment analitzat,
derivats de les actuacions de control intern realitzades durant l’exercici 2021, en
les modalitats de funció interventora, control permanent, auditoria pública i
control financer de subvencions, amb l’objectiu de donar compliment al que
s’estableix en els articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL.
II. ABAST DE L’INFORME RESUM
II.1 ABAST
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Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2021, agrupades en
funció de la seva modalitat, i que constitueixen la base per a l’elaboració d’aquest
informe resum, són les següents:
1. FUNCIÓ INTERVENTORA
1.1. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries
a les objeccions efectuades per la Intervenció.
No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions i
per tant no s’han aprovat resolucions i/o decrets contraris a les objeccions
efectuades per la Intervenció.
1.2. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries
a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
Al no haver-se aprovat resolucions i/o decrets contraris a les objeccions
emeses per la Intervenció, no s’han sol·licitat opinions a la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya i no s’han aprovat resolucions i/o
decrets contraris a l’opinió d’aquest òrgan de tutela financera.
1.3. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions i
per tant no s’han aprovat acords de ple contraris a les objeccions
efectuades per la Intervenció.
1.4. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a l’opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
Al no haver-se aprovat acords de ple contraris a les objeccions emeses per
la Intervenció, no s’han sol·licitat opinions a la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya i no s’han aprovat acords contraris a l’opinió
d’aquest òrgan de tutela financera.
1.5. Informes d’omissió de la funció interventora.
No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora.
1.6. Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments
a justificar.
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels
pagaments a justificar.
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1.7. Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes
de caixa fixa.
No hi ha bestretes de caixa fixa, és per això, que no s’han emès informes
d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.
1.8. Resum de les principals anomalies detectades en matèria
d’ingressos.
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en
matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora.
2. CONTROL FINANCER
2.1. Actuacions de control permanent no planificables (article 32.1.d
RCIL):
No s’han emès informes de control permanent no planificables amb
disconformitat.
2.2. Actuacions de control permanent planificables obligatòries
(article 31.2 RCIL):
S’emetran durant el primer semestre de 2022 els informes de control
permanent planificables obligatoris que es mostren a continuació:
- L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres
comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament
que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en
particular, que no queden retingudes factures presentades al punt
general d'entrada de factures electròniques, dirigides a òrgans o entitats
de la respectiva entitat, en cap de les fases del procés, establerta en
l’article 12.3 de la Llei 25/2013.
- L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de
morositat previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013.
- La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses
realitzades o béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació
pressupostària (compte 413, només per aquelles entitats excloses
d’auditoria financera), d’acord amb la DA 3. de la LO 9/2013, de control
del deute comercial en el sector públic.
2.3. Actuacions de control permanent planificables seleccionables
(article 31.2 RCIL):
Atès que aquesta entitat va informar al ple en sessió de 27 de juny de 2019
sobre l’aplicació del règim de control intern simplificat segons el que
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s’estableix en els articles 39 i 40 del RCIL, no s’han previst actuacions de
control permanent planificables seleccionables per aquest exercici.
2.4. Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL):
En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en aquesta
matèria.
2.5. Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes
concedides (article 3.5 RCIL):
Atès que l’exercici del control financer de subvencions s’ha de modular per
cada entitat local d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i economia i
materialitat, no s’han previst actuacions en aquest matèria, per aquest
exercici, en no detectar-se riscos en aquest concepte.
III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
III.1 CONCLUSIONS
De l’anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2021, se
n’obtenen les següents conclusions:
1. FUNCIÓ INTERVENTORA
De l’exercici de la funció interventora, es conclou que no es detecten incidències
destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures correctores en
aquesta modalitat.
2. CONTROL PERMANENT
Dels treballs realitzats fins a data de l’emissió del present informe, en l’exercici
del control permanent, es conclou que no es detecten incidències destacables, i
per tant, no serà necessari l’adopció de mesures correctores en aquesta
modalitat.
III.2 RECOMANACIONS
1. FUNCIÓ INTERVENTORA
No s’efectuen recomanacions atès que no s’han detectat deficiències.
2. CONTROL FINANCER
No s’efectuen recomanacions atès que no s’han detectat deficiències.
IV. DEFICIÈNCIES
QUE REQUEREIXEN DE L’ADOPCIÓ
MESURES CORRECTORES A TRAVÉS D’UN PLA D’ACCIÓ

DE
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No s’han detectat deficiències que requereixen l’adopció de mesures correctores
a través d’un Pla d’acció.
V. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
En l’exercici anterior a què fa referència el control que s’inclou en aquest informe,
l’Alcaldessa Presidenta de la corporació, al no detectar-se debilitats, deficiències,
errors o incompliments, no va elaborar el corresponent Pla d’acció previst a
l’article 38 del RCIL.
4. Proposta d’aprovació de
extrajudicial de crèdits

l’expedient

2/2022

de reconeixement

Constatada l’existència de factures de diferents proveïdors per adquisicions,
obres i/o serveis procedents de l’exercici 2021.
Les obligacions esmentades no van poder ser tramitades seguint el procediment
d’execució de la despesa establert a les Bases d’Execució del Pressupost per
diverses causes, entre elles i principalment, per la falta de consignació
pressupostària suficient a les corresponents partides, sense que es pogués
ajornar l’adquisició o el subministrament.
El detall de les factures i proveïdors així com les partides en les quals es proposa
realitzar les corresponents aplicacions al pressupost de l’exercici 2022 és la
següent:
Aplicació

Import

Text lliure

2021 01 1531 21003

AOC:91167230 Factura corresponent a la CERTIFICACIÓ
D'OBRA dels treballs de ""MANTENIMENT"", al terme
3.849,30 municipal de Maçane

2021 01 1621 22700

AOC:93756336 Pels treballs de recollida d'escombraries
(RSU i FORM) i el seu transport a l'abocador en el decurs
3.578,18 del mes

2021 01 920 22200

AOC:111713335 Consumo P3 / Consumo P4 / Consumo P6
/ Consumo P1 / Consumo P2 / Pot. P1 / Pot. P2 / Pot. P3 /
3.605,49 Pot. P4 / P

2021 01 920 22706

AOC:112767906 DIRECCIUO D'OBRA I COORDINACIO
DE SEGURETAT DE LA ZONA ESPORTIVA ( 100% DE LA
3.932,50 OBRA )

2021 01 920 22706

1.297,73 ASSESSORAMENT TECNIC OCTUBRE 2021

2021 01 920 22706

2021 01 920 22706

AOC:112767903 DIRECCIO D'OBRA I COORDINACIO DE
726,00 SEGURETAT ( 25% DE L'OBRA )
Rect. DT 2129 / AOC:112767904 DIRECCIO D'OBRA I
COORDINACIO DE SEGURATAT I SALUT ( 25% DE
1.028,50 L'OBRA )
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2021 01 920 22706

AOC:112767905 DIRECCIO D'OBRA I COORDINACIO DE
2.480,50 SEGURETAT CEMENTIRI ( 100% DE L'OBRA )

2021 01 920 22706

AOC:112767907 DIRECCIO D'OBRA I COORDINACIO DE
2.994,75 SEGURETAT I SALUT ( 50% DE LA OBRA )

2021 01 920 22706

AOC:114744199 ASSESSORAMENT TECNIC NOVEMBRE
2021 ( 28:00 HORES DE PRESENCIALS 10:00 HORES DE
1.517,34 DESPATX )
25.010,29

Vist l’informe de l’Interventor de l’Ajuntament
Per tot això, es proposa al Ple que adopti els següents acords:
Primer.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits finançat
amb romanent de tresoreria per a despeses generals
Segon.- Aprovar, així mateix, l’expedient de modificació de crèdits 2/2022, atès
que no existeix consignació pressupostària suficient per al reconeixement
extrajudicial dels crèdits descrits anteriorment, en la següent forma:
FACTURES PENDENTS D’APLICAR (RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL)
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Aplicació
1531 21003

Import

Text lliure
AOC:91167230 Factura corresponent a la CERTIFICACIÓ D'OBRA dels
3.849,30 treballs de ""MANTENIMENT"", al terme municipal de Maçane
3.849,30 Total Partida 1531/21003

1621 22700

AOC:93756336 Pels treballs de recollida d'escombraries (RSU i FORM)
3.578,18 i el seu transport a l'abocador en el decurs del mes
3.578,18 Total Partida 1621/22700

920 22200

AOC:111713335 Consumo P3 / Consumo P4 / Consumo P6 / Consumo
3.605,49 P1 / Consumo P2 / Pot. P1 / Pot. P2 / Pot. P3 / Pot. P4 / P
3.605,49 Total Partida 920/22200

920 22706
920 22706
920 22706
920 22706

AOC:112767906 DIRECCIUO D'OBRA I COORDINACIO DE
3.932,50 SEGURETAT DE LA ZONA ESPORTIVA ( 100% DE LA OBRA )
1.297,73 ASSESSORAMENT TECNIC OCTUBRE 2021
AOC:112767903 DIRECCIO D'OBRA I COORDINACIO DE
726,00 SEGURETAT ( 25% DE L'OBRA )
Rect. DT 2129 / AOC:112767904 DIRECCIO D'OBRA I COORDINACIO
1.028,50 DE SEGURATAT I SALUT ( 25% DE L'OBRA )
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920 22706
920 22706
920 22706

AOC:112767905 DIRECCIO D'OBRA I COORDINACIO DE
2.480,50 SEGURETAT CEMENTIRI ( 100% DE L'OBRA )
AOC:112767907 DIRECCIO D'OBRA I COORDINACIO DE
2.994,75 SEGURETAT I SALUT ( 50% DE LA OBRA )
AOC:114744199 ASSESSORAMENT TECNIC NOVEMBRE 2021 (
1.517,34 28:00 HORES DE PRESENCIALS 10:00 HORES DE DESPATX )
13.977,32 Total Partida 920/22706
25.010,29

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 25.010,29 €
FINANÇAMENT – ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA: 25.010,29 €
Tercer.- Condicionar el reconeixement extrajudicial de crèdits a l’aprovació
definitiva de la modificació de crèdit.
5. Manifest pel futur de les ADF’s i del nostre territori.
Les ADF’s exposem i sol·licitem:
Les Agrupacions de Defensa Forestal, en endavant ADF’s, som entitats presents
a 39 comarques i a 670 municipis de Catalunya que el 1986 vam ser creades
amb els objectius següents:
• Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció
d‘incendis forestals.
• Col·laboració activa en l‘organització, el control i l‘execució de mesures dictades
o que es dictin per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i
competència en la lluita contra els incendis forestals.
• Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals
sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el
sector tingui un coneixement més gran.
• Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l‘ADF.
• Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d‘infraestructura, xarxa
de camins i punts d‘ aigua.
• Suport a l‘ extinció d‘ incendis forestals.
Des que vam ser creades, ha canviat considerablement l’organització de la gestió
de les emergències i es porten a terme polítiques i sistemes de prevenció que no
existien llavors. Aquests canvis necessiten ser recollits en una disposició legal
que faciliti la seva implementació, que reguli les nostres funcions, que equipari i
potencií a totes les Agrupacions existents, que regulin i fixin els objectius de les
nostres unions com son les Federacions d’ADF i el Secretariat de Federacions
d’ADF de Catalunya, i que donin suport a la nostra organització i manteniment a
fi d’incrementar l’eficàcia i el servei que prestem a la societat.
Les ADF’s estem constituïdes per propietaris forestals, ajuntaments i voluntaris
que s’enquadren dins del moviment social del voluntariat tan extens i actiu del
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nostre país. En elles s’inscriuen mes de 3.000 persones actives disseminades
en el territori i que s’han organitzat en major o menor mesura segons les
necessitats per respondre a les emergències.
L’ordre de 6 d’octubre de 1986 sobre regulació de les ADF ha estat l’única
disposició legal fins al moment sobre les ADF’s i, des de llavors, la creixent
preocupació de les administracions públiques per la prevenció i lluita contra els
incendis forestals han originat canvis en què les ADF’s hem anat creixent i
adaptant-nos a aquests canvis amb criteris individuals, amb criteris de grup o
amb criteris mes generals que en moltes ocasions no han estat regulats ni
coordinats per les administracions competents en matèria de prevenció i de la
gestió de les emergències.
El treball que realitzem actualment les ADF’s en prevenció d’incendis forestals i
en la gestió de les emergències, ha de considerar-se d’utilitat pública i són
treballs que es poden classificar d’alta sensibilitat per la projecció que tenen en
la seguretat de les persones, els béns i el patrimoni natural del país. Aquest fet
obliga a clarificar i definir uns mínims comuns en com ens hem d’organitzar, com
ens hem de coordinar entre nosaltres i amb les administracions que ens donen
suport, com hem d’actuar en les diferents tasques en que participem
voluntàriament o en les que som requerides, o com han de ser els equips de
protecció i de material que hem de tenir per no comprometre la nostra seguretat
i la dels companys amb els que estem actuant.
La intervenció en la gestió de les emergències, incendis forestals, ventades,
aiguats, nevades i altres desastres naturals, comporta un risc específic a la
seguretat vital dels voluntaris que hi participen, aquest fet és el que origina un fet
diferencial amb d’altres agrupacions de voluntaris existents al país i, per tant,
justifica àmpliament una doctrina legal concreta i dirigida a les ADF’s sobre les
accions que puguem realitzar, ja que han d’estar íntimament lligades amb els
dispositius i funcions que realitzen els equips de prevenció i els de gestió de les
emergències del país.
La nostra dualitat al considerar els treballs que realitzem en temes de prevenció,
abans de... i d’extinció, durant l’incendi forestal o altres emergències, obliga
també a una coordinació dual amb les administracions competents que ens
donen suport. En aquest sentit és necessària una normativa jurídica que
especifiqui que l’activitat que desenvolupem les ADF’s en matèria de prevenció
d’incendis forestals ha d’estar coordinada, dirigida i potenciada per
l’administració competent en aquesta matèria i en igual direcció, l’assistència i
resposta a les emergències ha d’estar coordinada, dirigida i potenciada per
l’administració competent en la matèria.
D’altra banda, també és necessari dotar a les ADF’s d’una norma jurídica d’acord
amb els canvis realitzats des de la seva creació, de tal forma que fixi i reguli com
ens hem de constituir, reconegui el voluntariat que en forma part, estableixi les
nostres finalitats, els òrgans de govern mínims, la nostra adscripció a un registre
oficial, les obligacions i compromisos a què ens comprometem, així com el
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foment i les ajudes que podem gaudir de les diverses administracions publiques
per mantenir i desenvolupar les nostres funcions.
Es per tot això que reclamem a les administracions publiques:
-

-

El treball conjunt entre ADF’s i administracions en tot el que afecti a la
regulació de les ADF’s.
El reconeixement que es mereixen les ADF’s com a entitats de voluntariat
organitzat i format al servei del país.
Es redacti una llei o decret de regulació de les ADF’s, les Federacions i el
Secretariat i que contempli entre d’altres:
o Actualització dels models d’estatuts.
o Actualitzi les nostres funcions a la realitat de serveis que donem al
país.
o El paper de les ADFs als incendis forestals com a membres del
grup d’intervenció que realitzem tasques de primera intervenció i
suport a l’extinció. Doti a les ADF’s de plena presència als diferents
òrgans com el CCB, CCA, CECAT i d’altres per una correcta
coordinació entre tots els actuants.
o Les ADF’s com a membres dels grups d’intervenció en diferents
emergències com ara de suport en ventades, nevades aiguats i
altres desastres naturals quan s’activen els plans d’emergència
municipals al territori i se’ns inclogui als plans d’emergència com el
Vencat, Neucat, Inuncat i altres.
o La relació de col·laboració amb el departament d’acció climàtica i
el departament d’interior o els departaments competents en funció
de les nostres funcions.
o La cadena de comandament i responsabilitats en les actuacions on
participem.
o Les assegurances d’accidents i responsabilitat civil, de voluntaris,
coordinadors i juntes.
Es reconegui el voluntariat dins la regulació de les ADF’s per tal que els
voluntaris tinguin veu i vot dins les juntes de les ADF’s i se’ls reconegui
com a membres de ple dret.

El manifest és aprovat per unanimitat dels assistents.
6. Moció per donar suport a les mesures contra l’exclusió financera.
En els darrers anys, les entitats financeres han anat minvant l’atenció personal
als seus clients, han tancat oficines i suprimit serveis de caixers automàtics.
Aquesta situació s’ha fet més palesa en dos grans àmbits. D’una banda, a bona
part de la gent gran del nostre país. La dificultat de conèixer i saber utilitzar
adequadament les noves tecnologies els allunya de la inclusió financera.
L’atenció personal ha estat sempre garantia de confiança i bon servei en un àmbit
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tan sensible i que afecta a la quotidianitat d’una part de la nostra societat a la
que cal facilitar el màxim possible el seu dia a dia. En aquest sentit, el fet que les
entitats bancàries hagin reduït a la meitat el número d’oficines d’atenció personal,
ha deixat bona part d’aquesta franja de població sense atenció. En la majoria de
casos, a més, la supressió de l’oficina ha anat acompanyada també de la
desaparició del servei de caixer automàtic.
I, d’altra banda, cal assenyalar que aquest risc d’exclusió financera va més enllà
de la gent gran. Tant en municipis i comarques amb poca densitat, com en zones
més poblades, però que les entitats financeres no han prioritzat, l’accés als
serveis financers cada vegada ha anat empitjorant.
La garantia de l’accés als serveis financers no es pot deixar en mans de les
pròpies entitats financeres. El fet de no incorporar el factor humà de l’atenció als
clients a la gestió de la seva activitat i prioritzar l’eficiència financera ha portat a
l’actual situació de falta d’empara de persones i territoris.
Cal afegir, en el factor territorial, la situació de les diferents ruralitats del nostre
país. La manca d’arrelament, la pèrdua de població a molts municipis i
comarques és sovint multifactorial. La falta d’oportunitats econòmiques, d’accés
als serveis de salut i socials, d’accés a la cultura, a l’habitatge, de mobilitat, etc.,
tots ells són factors que incideixen negativament. I encara, a bona part del
territori, la bretxa digital, no de coneixement i formació sinó simplement d’accés
territorial a les noves tecnologies.
Cal intervenir des de les administracions públiques per a revertir la situació
actual. I hi ha factors socials, formatius i d’acompanyament en què les
administracions poden ajudar a pal·liar la situació. Però cal intervenir també des
d’una vessant legislativa per a protegir a les persones més vulnerables, sigui per
raons d’edat, de formació o senzillament per la falta d’equitat territorial en la
implantació d’aquests serveis.
Tanmateix, cal exigir que els costos els assumeixin les pròpies entitats financeres
que no han sabut o no han volgut interioritzar i prioritzar el factor humà i territorial
en la seva gestió.
Els municipis també hem de ser part activa d’aquest moviment en defensa dels
serveis bancaris bàsics per a tothom.
És per tot això, que l’equip de govern de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys ,
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Mostrar la preocupació de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Maçanet de
Cabrenys per la situació d’exclusió financera en què es troba la gent gran del
nostre país i bona part del nostre territori.
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Segon.- Denunciar la gestió feta per part de les entitats financeres que, malgrat
tenir beneficis i en alguns casos ajuts del sector públic, no han incorporat a la
gestió de les seves entitats el dret a la inclusió financera tant de persones com
de territoris. Aquesta exclusió és la conseqüència de prioritzar els resultats
financers i obviar la responsabilitat social corporativa envers els seus clients i el
territori on viuen.
Tercer.- Instar les diferents institucions i administracions amb competències en
l’àmbit financer, a actuar de manera immediata per revertir la situació impulsant
mesures tant en l’àmbit legislatiu com en el de la gestió per revertir la situació.
Quart.- Instar al Govern de l’Estat a vetllar per al compliment per part de les
entitats financeres tant del Real Decret Llei 1/2021de protecció dels consumidors
i usuaris per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, com del
Protocol estratègic per a reforçar el compromís social i sostenible de la Banca
signat el passat 21 de febrer. L’objectiu és reforçar l’atenció a la gent gran,
especialment de manera presencial, ampliar els serveis de caixa i adaptar els
serveis bancaris a les necessitats de la gent gran.
Cinquè.- Donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat que ha
presentat una Proposició de Llei per a garantir el servei de caixer automàtic en
els municipis en risc d’exclusió financera. Aquesta garantia s’haurà de fer, tal i
com es descriu en el text de la proposta, a càrrec de les pròpies entitats
financeres de manera voluntària o a través de la creació d’un fons que hauran
de dotar les pròpies entitats. En cap cas, aquest servei bàsic ha d’estar finançat
amb diners públics.
Sisè.- Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats que
presentin, tramitin i aprovin la Proposició de Llei que impulsa el Govern de la
Generalitat.
Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, al Congrés dels Diputats i a la Federació d’Associacions de Gent
Gran de Catalunya.

7. Assumptes Urgents
No n’hi ha.
Precs i preguntes
I no havent-hi més intervencions per part dels Regidors, la Sra. Alcaldessa–
Presidenta alçà la sessió a les 20:05 hores, de la qual s’estén la present acta,
que signa la Sra. alcaldessa, amb mi, el secretari - interventor, que certifico.

