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A la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial de la Vila de Maçanet de 
Cabrenys, essent les 18:30 hores del 
dia 2 de maig de 2022, es reuneix 

Mercè Bosch i Romans, amb 
 

Interventor Joan Cano i Yáñez i 
demés membres anotats al marge, a 

ordinària, que ha estat convocada en 
legal forma, amb distribució de 

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. Assumptes urgents.  
5. Precs i preguntes 

 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 

 
de la sessió plenària del dia 28 de març de 2022, preguntant si hi ha alguna 
al·legació al respecte.  
 
 
2.  
 

a partir del 28 de març i 
fins al 20 d , segons el següent detall: 
 
Nom del document   Data 
 

DEC BONIFICACIONS FOTOVOLTAIQUES 20042022                                                                                                                                                                                                                 
DEC SOL·LICITUD BESTRETA XALOC 13042022                                                                                                                                                                                                             
DEC CONTRACTE MENOR TEATRE SETMANA SANTA 12042022                                                                                                                                                                                       
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR CONCERT MINI STRESS 12042022                                                                 
DEC APROVACIO FACTURES MENJADOR MARÇ 11042022                                                                                                                                                                   
DEC APROVACIO FACTURES BENZINERA FEBRER I MARÇ 11042022                                                                                                                                                                                                   
DEC CONCESSIO LLICENCIA 24 2022 NEDGIA CONNEXIO BURRIANA 08042022                                                            
DEC CONCESSIO LLICENCIA 23 2022                                                                                                                                                                               
DEC CONCESSIO LLICENCIA 22 2022 PLAQUES FOTOVOLTAIQUES                                              
DEC APROVACIO QUOTES CCAE 07042022                                                                                                                                                                              
DEC APROVACIO FACTURES MARÇ 2022 07042022                                                                                                                                                           
DEC MODIFICACIO DE CREDIT 3 2022 05042022                                                                                                                                                                                                                 
DEC AUTORITZACIO ENDURO SALINES 2022 05042022                                                                                                                                                                                                             
DEC CONCESSIO LLICENCIA 21 2022 PISCINA 2                                                                                                                                                                                      
DEC HORES EXTRAORDINARIES MARÇ 2022 04042022                                                                                                                                                                                            
DEC ALCALDIA CONTRACTACIO ASFALT 04042022                                                                                                                                                                                   
DEC APROVACIO NOMINA MARÇ 28032022                                                                                                                                                                              

 
 
3. 
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espanyol, van estar afectades greument pel temporal de baixes temperatures i 
fort vent. Aquest episodi va provocar danys molt importants en les produccions 
dels cultius llenyosos, sobretot als fruiters i als ametllers i avellaners de les 
províncies de Lleida i Tarragona, però també en els conreus herbacis.  
 
Els danys en aquestes zones comportarà una davallada molt important de la 
propera collita, en força casos aquesta podria ser nul·la o gairebé nul·la, afegint-
se a les conseqüències que el sector agrari ve suportant de sequera, de 

e producció i al seu agreujament a causa de la 
lamentable invasió de Rússia a Ucraïna i la seva cruenta guerra.  
 

ctes 
socioeconòmics a les zones greument afectades, que han patit danys pel 
temporal de baixes temperatures i fort vent, establint, entre altres, un conjunt de 

zones, obviant les gre  
 

 
 

1) -llei on 
ó de les gelades de 

 
a. Ajuts directes per a les explotacions agràries amb preferència a les 

que estan a mans de la pagesia professional, tant per a les que 

en el marc del previst al Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, 
de 25 de juny del 2014, pel qual es declaren determinades 

rícola i forestal i en zones rurals 
compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 
108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 

b. Finançament per a totes les explotacions afectades que ho 
CA. 

c. Mesures fiscals:  
i.  
ii.  
iii. 

assegurances agràries i dels ajuts públics obtinguts en dos 
exercicis fiscals.  

iv. 

ingressos.  
d. Mesures socials:  

i. 
Social. 
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ii. Atesa la causa de força major, que els 
derivin mantinguin en el major nivell les prestacions als 
treballadors afectats al llarg de tota la seva durada i es 
bonifiqui al 100% els pagaments a la Seguretat Social a 
càrrec de les empreses.  

 
2) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a promulgar urgentment 

 
a. Ajuts directes per a les explotacions agràries amb preferència per 

a les que estan a mans de la pagesia professional, tant per a les 

disposaven, en el marc del previst al Reglament (UE) 702/2014 de 
la Comissió, de 25 de juny del 2014, pel qual es declaren 

zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels 
articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 

b. Finançament per a totes les explotacions afectades que ho 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  
 

- Accelerar el pagament dels ajuts vinculats al Contracte Global 

agràries i la incorporació de joves.  
- Ampliar les operacions financeres vinculades al Contracte Global 

establint convenis amb les entitats financeres.  
 

3) 

gelades de principi
capital assegurat a la producció real, en actualització de rendiments i amb 

càrrec de la pagesia. 
 
Votació: La moció és aprovada per unanimitat dels Assistents. 
 
 
4. Assumptes Urgents 
 

 
 

assistents. 
 

locals 2022 
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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: 
 

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. 
 

 
 
Acords 
 
Primer.- Aprovar presentar la sol·licitud de subvenció per a la compensació de 

 
 
Nom: Mercè Bosch Romans 
Càrrec: Alcaldia 
Import total retribució anual sol·licitada: 13.129,29 euros 
 
Votació: La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
Precs i preguntes 
 
I no havent-hi més intervencions per part dels Regidors, la Sra. Alcaldessa
Presidenta alçà la sessió a les 19:50 
que signa la Sra. alcaldessa, amb mi, el secretari - interventor, que certifico. 


