
 
 
 
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 11 
DE JULIOL DE 2022 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
ALCALDESSA: 
Sra. Mercè Bosch i Romans 
 
 
REGIDORS/ES: 
Javier Molina Mejuto 
Segimon Baulenas i Raurell 
Dolors Quintana Cairó 
Marc Bosch Cañas 
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 11 de juliol 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 27 de maig al 23 de juny. 
3. Proposta de ratificació i aprovació inicial de la modificació dels estatuts del 

Consorci Salines Bassegoda. 
4. Moció per a l’impuls de l’agenda rural de Catalunya. 
5. Assumptes urgents.  
6. Precs i preguntes 

 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
El secretari fa constar que s’ha enviat amb antelació als regidors i regidores l’acta de la 
sessió plenària del dia 30 de maig 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 27 de maig i fins al 23 
de juny, segons el següent detall: 
 
Nom del document   Data 

 
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR ACTUACIO HOMENATGE 31052022                                                                                                                                                                                                     

DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR CARTELLS 31052022                                                                                                                                                                                                               

DEC CONCESSIO LLICENCIA 31052022                                                                                                                                                                                                                                

DEC CONCESSIO LLICENCIA 25 2022 31052022                                                                                                                                                                                                                        

DEC PLACES PROCES ESTABILITZACIO 30052022                                                                                                                                                                                                                       

DEC DESIGNACIO COORDINADOR SEGURETAT FRANJA 27052022                                                                                                                                                                                                            

DEC APROVACIO NOMINA JUNY 2022 23062022                                                                                                                                                                                                                         

DEC DESIGNACIO TRIBUNAL I FIXACIO EXAMEN 21062022                                                                                                                                                                                                               

DEC CONTRACTE MENOR ADQUISICIO DE 2 CONTENIDORS DE RECICLATGE 21062022                                                                                                                                                                                          

DEC REQUERIMENT NETEJA 88 20062022                                                                                                                                                                                                         

DEC REQUERIMENT NETEJA 77 20062022                                                                                                                                                                                                       

DEC REQUERIMENT NETEJA 76 20062022                                                                                                                                                                                         

DEC REQUERIMENT NETEJA 82 20062022                                                                                                                                                                                                          

DEC REQUERIMENT NETEJA URB CASANOVA 98 20062022                                                                                                                                                                                                 

DEC REQUERIMENT NETEJA 103 20062022                                                                                                                                                                                                               

DEC REQUERIMENT NETEJA 111 20062022                                                                                                                                                                                           

DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR DJ FESTA MAJOR 17062022                                                                                                                                                                                                         

DEC APROVACIO NOMINA EXTRA JUNY 16062022                                                                                                                                                                                                                        

DEC ADMESOS I EXCLOSOS AGUTZIL 15062022                                                                                                                                                                                                                         

DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR MOBILIARI I MIRALLS 14062022                                                                                                                                                                                                    

DEC REQUERIMENT NETEJA 13062022                                                                                                                                                                                                             

DEC HABITATGE D'US TURISTIC 09062022                                                                                                                                                                                                             

DEC CONCESSIO LLICENCIA 32 2022 NEDGIA GAS 07062022                                                                                                                                                                                                             
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DEC US CENTRE CIVIC DIA 4 03062022                                                                                                                                                                                                                 

DEC LLICENCIA OBRES PLAQUES SOLARS 01062022                                                                                                                                                                                             

DEC CONCESSIO LLICENCIA PLAQUES SOLARS 01062022                                                                                                                                                                                                

DEC CONCESSIO LLICENCIA 29 2022 REFER PAVIMENT PISCINA 01062022                                                                                                                                                                                                 

DEC CONCESSIO LLICENCIA 28 2022 TANCAMENT FINCA 01062022                                                                                                                                                                                        

DEC CONCESSIO LLICENCIA 27 2022 01602022                                                                                                                                                                                                   

DEC ADHESIO PRÓRROGA SUBMINISTRE ELÈCTRIC ACM 
20062022                                                                                                                                                                                                                                            

 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
 
3. Proposta de ratificació i aprovació inicial de la modificació dels estatuts 

del Consorci Salines Bassegoda. 
 
Antecedents de fet: 
 
Vist l'acord del Consell Plenari del Consorci Salines Bassegoda de 18 de maig de 2022, 
en virtut del qual es va aprovar la proposta de modificació dels següents articles dels 
Estatuts del Consorci, quedant les seves redaccions de la següent forma: 
 
1.- Modificació de l’article 1: 
 
El Consorci Salines Bassegoda es constitueix com a entitat pública consorciada entre la 
Diputació de Girona, els ajuntaments d’Agullana, Albanyà, Darnius, Maçanet de 
Cabrenys, Sant Llorenç de la Muga, La Vajol, Navata, Avinyonet de Puigventós, Cistella, 
Biure d’Empordà, Vilanant, Pont de Molins, Cabanelles, Llers i Terrades, de conformitat 
amb els acords dels organismes respectius, a fi de complir les finalitats assenyalades 
en els presents Estatuts i de la carta programàtica. 
 
2.- Modificació de l’article 2: 
 
El Consorci s’anomena Consorci Salines Bassegoda. Té una durada indefinida. La seva 
seu social estarà ubicada a l’ajuntament al qual estigui adscrit. El Consorci resta adscrit 
a l’ajuntament que ostenti la presidència, per disposar aquesta Administració de la 
capacitat de nomenar o destituir la majoria dels membres del personal directiu, d’acord 
amb els articles 11 i 11bis dels presents estatuts, i en aplicació del criteri recollit a l’article 
120.2.c, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
3.- Modificació de l’article 10: 
 
El càrrec de president s’escollirà entre els representants dels ajuntaments que formen 
part del consorci i tindrà una durada de quatre anys si bé sempre es farà coincidir amb 
la renovació de les Corporacions Locals, i a més d’exercir la presidència del Consell 
Plenari i de la Comissió Executiva serà també el president del Consorci i, per tant, en 
serà el representant a tots els efectes i podrà comparèixer sense necessitat de poder 
previ i especial davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i 
jurisdicció, així com davant de tot tipus de persones públiques i privades, físiques i 
jurídiques. 
 
4.- Modificació de l’article 11: 
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L’exercici del càrrec de president comportarà també les funcions següents: 
a) Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari i de la Comissió Executiva. 
b) Nomenar i destituir el gerent. 
c) Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar contractes, sempre que no se superin 
les dotacions pressupostàries de l’any en curs i dins dels límits del que estableix la 
legislació local vigent pel càrrec d’alcalde. 
d) Les funcions que li siguin delegades tant pel Consell Plenari com per la Comissió 
Executiva. En els casos de vacant, d’absència, de malaltia o per perdre la condició de 
representant de l’entitat a la que representa, el president serà substituït pel vicepresident 
o pels vicepresidents designats pel Consell Plenari d’entre els membres de la Comissió 
Executiva. 
 
Article 11bis 
 
El/la gerent/a tindrà la consideració de directiu públic professional i serà nomenat per la 
Presidència de l’entitat, que n’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que tingui, 
d’acord amb els criteris d’idoneïtat, mèrit i capacitat, mitjançant un procediment de 
selecció que respecti la publicitat i la concurrència i se sotmetrà a la relació laboral de 
caràcter especial d’alta direcció. 
 
5.- Modificació de les Disposicions transitòries 
 
1. Per tot allò no previst en aquests Estatuts s’aplicarà el que disposa la llei 40/2015, d’ú 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la normativa autonòmica de 
desenvolupament i supletòriament la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, i la llei 27/2016, de 21 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local. 
2. En tant que no sigui aprovada la reglamentació interna del Consorci, serà d’aplicació 
per al funcionament dels seus òrgans el que disposa la Llei 39/2015, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Fonaments jurídics: 
 

− L'article 8.3.d) dels Estatuts del Consorci, estableix que correspon al Consell 
Plenari, amb caràcter indelegable l'aprovació i la modificació dels presents 
Estatuts, sens perjudici de la necessitat també de l'aprovació per part de 
cadascun dels ens consorciats. 

− L'article 14.2 b) dels Estatuts del Consorci estableix que en el Consell Plenari 
caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels seus components per a la 
validesa dels acords que s'adoptin sobre les matèries següents: b) Aprovació i 
modificació dels presents Estatuts. 

− L'art. 322 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, en concordança amb 
l'article 313.2 del mateix Reglament, regulen el procediment i quòrum necessari 
de modificació dels estatuts del Consorci. 

− i l'article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, que requereix majoria absoluta per modificar els estatuts. 

− l'article 118 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

 
Per tot això, el President de la Corporació, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels 
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següents ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Salines 
Bassegoda aprovada pel Consell Plenari d'aquest de 18 de maig de 2022 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Salines 
Bassegoda en els termes en què s'ha fet constar anteriorment en la part expositiva 
d'aquest acord. 
 
Tercer.- Encomanar a favor del Consorci Salines Bassegoda la realització dels tràmits 
següents: 
 
a) Publicació dels presents acords pel termini de trenta dies hàbils, a efectes 
d’al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al BOP i al DOGC, disposant que si no s’hi formula cap al·legació, 
reclamació o suggeriment durant el termini d’informació pública, la modificació 
estatutària que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
b) Publicació al BOP del text íntegre de la modificació dels Estatuts definitivament 
aprovats, així com publicació del corresponent anunci al DOGC, anunciant la referència 
del BOP en el que s’hagi publicat íntegrament el seu text. 
 
c) Remissió d’aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres del 
Consorci i els Estatuts modificats, a la Direcció General d’Administració Local a efectes 
d’inscripció de la modificació operada al Registre d’entitats Locals de Catalunya. 
 
Quart.-  Inserir els corresponents edictes d’exposició pública i publicació del text final, 
respectivament, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als mateixos efectes que els 
assenyalats en l’anterior apartat i pels mateixos terminis. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al Consorci Salines Bassegoda. 
 
Votació: La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

 
4. Moció per a l’impuls de l’agenda rural de Catalunya. 
 
A Catalunya, dos de cada tres municipis tenen una densitat de població de 
menys de 100 hab/km2, tot i que més de la meitat no arriba als 20 hab/ km2. Així 
mateix, hi ha 336 municipis de menys de 500 habitants, que tot i representar el 
35% de la superfície del país, només acullen l’1% de la seva població. 
 
És en aquest context que s’elabora l’Agenda Rural de Catalunya, document 
estratègic participatiu que recull les aspiracions de les diverses ruralitats del 
nostre país per fomentar el desenvolupament socioeconòmic, el creixement i la 
diversificació econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i la 
cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes. 
 
La redacció de l’Agenda Rural Catalana, feta prenent el marc de referència de la 
iniciativa del Parlament Europeu per elaborar una Agenda Rural Europea, és una 
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iniciativa de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, que va 
encarregar la coordinació del document a una comissió redactora formada 
per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació Catalana 
de Municipis (ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya (MdC) i el 
Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible (CADS). 
 
Amb aquest encàrrec, es va iniciar un procés participatiu per elaborar una 
proposta tan àmplia com fos possible, impulsat i vetllat per una Comissió Motora 
formada per més de 35 entitats representatives del territori i amb ampli 
coneixement en les diferents matèries. Aquest procés va permetre conèixer 
l’opinió de més de 1.200 persones que van participar en els diversos tallers 
organitzats arreu del territori per donar resposta als nombrosos reptes als quals 
s’enfronta el món rural. 
 
A partir de totes les aportacions rebudes la Comissió redactora va identificar 892 
accions, de les quals 277 són prioritàries i 59 tenen un caràcter estratègic 
Aquestes accions s’han organitzat  entorn de set grans reptes: 
 

1. Persones, benestar i repte demogràfic. 
2. Transició ecològica. 
3. Territori connectat. 
4. Sistema agroalimentari. 
5. Gestió forestal. 
6. Innovació i dinamització social i econòmica. 
7. Governança.  

 
L’Agenda Rural ha d’esdevenir un element clau per planificar les polítiques 
d'equilibri i cohesió territorial del país. Per aquest motiu el seu desplegament es 
farà a través d’un Pla d’Acció que definirà les accions a portar a terme o bé que 
han de continuar desenvolupant els diferents departaments de la Generalitat per 
assolir els reptes identificats. 
  
Els ens locals també hem de ser part activa d’aquesta Agenda Rural de 
Catalunya en defensa de l’equitat territorial i l’equitat social. 
 
Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
  
ACORDS 
 

1. Instar al Govern de la Generalitat a incorporar les accions que s’inclouen 
a l’Agenda Rural de Catalunya que siguin de la seva competència en els 
plans d’acció de cada Departament. 
 

2. Instar al Govern a incorporar les determinacions de l’Agenda Rural als 
Projectes de Llei que s’impulsin des del propi Govern amb afectació al 
territori, com la Llei de Territori, l’Estatut del Municipi Rural o la llei de 
Governs i Finances Locals.  
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3. Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a incorporar en 
la seva activitat parlamentària el contingut de les propostes de l’Agenda 
Rural de Catalunya, especialment l’anomenat “Rural Proofing” en tota 
l’activitat legislativa. 

 
4. Instar als partits i agrupacions d’electors que es presentin  a les eleccions 

municipals del proper 28 de maig de 2023, a incorporar en els seus 
programes les propostes de l’Agenda Rural.  

 
5. Incorporar en el Pla d’Acció Municipal  aquelles accions de l’Agenda Rural 

que siguin competència d’aquesta Corporació.  
 

6. Instar al Govern de la Generalitat i a les entitats que han impulsat l’Agenda 
Rural de Catalunya a concertar  una governança de la pròpia agenda que 
permeti impulsar el seu contingut i avaluar el seu compliment. 

 
7. Instar al Govern de la Generalitat i a les institucions i entitats del nostre 

país a treballar de manera coordinada les accions que es desenvolupen 
per al desplegament de l’Agenda 2030 de Catalunya, l’Agenda Rural i 
l’Agenda per als pobles i les ciutats de Catalunya 2050.  

 
8. Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat i al 

Parlament de Catalunya. Donar trasllat també a l’Associació de 
Micropobles de Catalunya (AM), a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i a l’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) al correu 
agendaruralcat.cat. 

 
Votació: La moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
5. Assumptes Urgents. 

 
No n’hi ha. 

 
 
6. Precs i preguntes 
 
I no havent-hi més intervencions per part dels Regidors, la Sra. Alcaldessa–Presidenta 
alçà la sessió a les 19:50 hores, de la qual s’estén la present acta, que signa la Sra. 
alcaldessa, amb mi, el secretari - interventor, que certifico. 
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