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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 29 
D’AGOST 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 18:30 hores del dia 
29 d’agost 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 8 de juliol al 23 d’agost. 
3. Proposta d’adhesió i aprovació dels Estatuts de l’Associació de Micropobles de 

Catalunya. 
4. Proposta d’aprovació definitiva del Compte General 2021. 
5. Assumptes urgents.  
6. Precs i preguntes 

 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
El secretari fa constar que s’ha enviat amb antelació als regidors i regidores l’acta de la 
sessió plenària del dia 11 de juliol 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 8 de juliol i fins al 23 
d’agost, segons el següent detall: 
 
 
Nom del document   Data 

DEC APROVACIO HORES EXTRES JUNY 2022 28072022                                                                                                                                                                                                                   28/07/2022 

DEC APROVACIO NOMINA JULIOL 28072022                                                                                                                                                                                                                            28/07/2022 
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR ACTUALITZACIO WEB 
I TRANSPARENCIA 27072022                                                                                                                                                                                      27/07/2022 
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE OBRES PATI ESCOLA 
22072022                                                                                                                                                                                                            22/07/2022 

DEC AUTORITZACIO CURSA DEL FAU 21072022                                                                                                                                                                                                                         21/07/2022 

DEC AIXECAMENT EMBARG 19072022                                                                                                                                                                                                                                  19/07/2022 
DEC APROVACIO DESPESES TRIBUNAL PLAÇA AGUTZIL 
14072022                                                                                                                                                                                                          18/07/2022 

DEC PARALITZACIO EMBARG  18072022                                                                                                                                                                                                                               18/07/2022 
DEC INDEMNITZACIONS CARRECS ELECTES GENER JULIOL 
2022 14072022                                                                                                                                                                                                  14/07/2022 

DEC CONCESSIO LLICENCIA 12072022                                                                                                                                                                                                   12/07/2022 

DEC CONCESSIO LLICENCIA 12072022                                                                                                                                                                                                 12/07/2022 

DEC LLICENCIA OBRES REFORÇ SOLERA 12072022                                                                                                                                                                                     12/07/2022 
DEC CONCESSIO LLICENCIA FORMACIO DE BANY I PAVIMENT 
12072022                                                                                                                                                                   12/07/2022 

DEC CONCESSIO PRORROGA LLICENCIA 3 2018 12072022                                                                                                                                                                                             12/07/2022 
DEC CONCESSIO LLICENCIA CAN MINISTRAL ADEQUACIO 
IMMOBLE 12072022                                                                                                                                                                                                12/07/2022 

DEC CONCESSIO LLICENCIA PLAQUES 12072022                                                                                                                                                                                             12/07/2022 
DEC CONCESSIO LLICENCIA OBRES REFORMA PISCINA 
11072022                                                                                                                                                                                                  11/07/2022 
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DEC CONCESSIO LLICENCIA OBRES 11072022                                                                                                                                                                                   11/07/2022 

DEC CONCESSIO LLICENCIA PAVIMENT 11072022                                                                                                                                                                                         11/07/2022 
DEC CONCESSIO LLICENCIA OBRES 
11072022                                                                                                                                                                  11/07/2022 

DEC CONCESSIO LLICENCIA OBRES                                                                                                                                                                          11/07/2022 

DEC PETICIO PRORROGA PUOSC 11072022                                                                                                                                                                                                                             11/07/2022 
DEC CONVOCATORIA COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES 
8072022                                                                                                                                                                                                          08/07/2022 
DEC CONCESSIO LLICENCIA 45 2022 23082022                                                                                                                                                                                                                        23/08/2022 

DEC PRORROGA PUOSC AGOST 10082022                                                                                                                                                                                                                               10/08/2022 

DEC CONTRACTE MENOR BALL 10082022                                                                                                                                                                                                                               10/08/2022 

DEC SOL·LICITUD PRORROGA PUOSC 09082022                                                                                                                                                                                                                         09/08/2022 

DEC RESOLUCIO SOL·LICITUD RETORN TAXA FRANJA 
05082022                                                                                                                                                                                                           

05/08/2022 

DEC APROVACIO CODI ETIC RESPONSABILITAT EN 
SUBVENCIONS 
04082022                                                                                                                                                                                                 

04/08/2022 

DEC APROVACIO SOL·LICITUD SUBVENCIO NEXT 
GENERATION XARXA AIGUA 
04082022                                                                                                                                                                                        

04/08/2022 

DEC ASSUMPCIO DESPERFECTES VIDRE VEHICLE 02082022                                                                                                                                                                                                               02/08/2022 

DEC APROVACIO US CENTRE CIVIC 01082022                                                                                                                                                                                                              01/08/2022 

DEC APROVACIO DE FACTURES JUNY 01082022                                                                                                                                                                                                                         01/08/2022 

DEC APROVACIO FACTURES JULIOL 01082022                                                                                                                                                                                                                          01/08/2022 

DEC US DE CAMINS EN BATUDA 01082022                                                                                                                                                                                                                             01/08/2022 

  

Els assistents es donen per assabentats. 
 
 
3. Proposta d’adhesió i aprovació dels Estatuts de l’Associació de Micropobles 

de Catalunya. 

 

L’Associació de Micropobles de Catalunya, a proposta de la Junta de l’Associació, ha 

proposat modificar els estatuts vigents de l’entitat que daten del 2008, per adaptar-los a 

la realitat social i administrativa actual i facilitar la tasca de l’Associació que els últims 

anys s’ha vist incrementada per la pròpia activitat i les relacions institucionals. 

 

En data 27 de novembre de 2021 s’ha celebrat l’Assemblea General de l’AM en la que 

s’ha aprovat per unanimitat la proposta d’Estatus adjunts a aquesta proposta. 

 

Aquests canvis faciliten l’operativa de l’Associació i permeten que l’Assemblea tingui 

major incidència en les decisions i en el control executiu ja que seran complementats en 

el Reglament de Règim Intern -també aprovat a l’Assemblea- i que entraran en vigor tan 

bon punt com siguin aprovats els nous Estatuts per tots els seus associats. 

 

Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que 

preveu tant la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició addicional 

cinquena, com el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya en els seus 
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articles 133 a 136, així com pel que preveu la regulació en matèria d’associacions 

contemplada en el Títol III del Codi Civil de Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, 

relatiu a les persones jurídiques i, supletòriament, per la legislació estatal en matèria 

d’associacions. 

Vistos els antecedents esmentats i d’acord amb el previst a l’article 57 del Reglament 

Orgànic Municipal, l’alcaldia proposa a l’Excel·lentíssim Ajuntament de Maçanet de 

Cabrenys en Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar els Estatuts pels quals s'ha de regir l'Associació, i que figuren en Annex 

als presents acords. 

Segon.- Designar com a representant de l'Ajuntament a l'Assemblea General de 

l'associació la senyora Mercè Bosch Romans. 

Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa - Presidenta de la Corporació, perquè subscrigui tots els 

documents que siguin necessaris, inclosos els de rectificació i esmena, per fer efectius 

els acords precedents. 

Quart.- Remetre el certificat d’acord del Ple a través d’EACAT a l’Associació de 

Micropobles de Catalunya per comunicar l’aprovació dels presents acords. 

 
Votació: La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
4. Aprovació del compte general 2021 
 
Relació de fets 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2021 s’ha elaborat el compte general de 
l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys. 
 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2021 es van sotmetre a informe 
de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en 
data 11 de juliol de 2022.  
 
Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 142 de 
27 de juliol de 2022, pel període reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, 
al·legacions ni observacions. 
 
Vist l’informe de l’Interventor. 
 
D’acord amb el contingut dels articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la 
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants 
en relació amb la tramitació i el contingut. 
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Acord 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2021, 
integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Liquidació del pressupost 
- La memòria 
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:  
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de 
cadascun dels seus organismes autònoms.  
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats 
per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos 
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per 
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 
 
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2021, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva. 
 
 
Votació: La moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
5. Assumptes Urgents. 

 
Es proposa la inclusió a l’ordre del dia de la proposta d’acord per a l’aprovació de la 
modificació de crèdits per habilitacions (crèdits extraordinaris) i suplements de crèdits 
de l’expedient 4/2022. 
 
S’aprova la urgència per unanimitat dels assistents. 
 
Proposta d’acord a Ple per a l’aprovació de la modificació de crèdits per 
habilitacions (crèdits extraordinaris) i suplements de crèdits expedient 4/2022. 
 
Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per 
a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació, és insuficient o 
no existeix, i tenint en compte que aquestes despeses es finançaran amb el romanent 
de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2021. 
 
Vist l’informe del Secretari Interventor de l’Ajuntament. 
 
Es proposa al  Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següent ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2022, en la modalitat 
de habilitacions (crèdits extraordinaris) i suplements de crèdits, d’acord amb el detall 
següent: 
 
SUPLEMENTS: 
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Partida Nom Import 

01/323/13002 
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIXE 
LLAR D’INFANTS 31.000,00 

 TOTAL SUPLEMENTS 31.000,00 

 
HABILITACIONS (crèdits extraordinaris): 
 

Partida Nom Import 

01/323/62200 UNIÓ PATIS ESCOLA I ESCOLA BRESSOL 26.453,02 

 TOTAL HABILITACIONS 26.453,02 

 

TOTAL SUPLEMENTS I HABILITACIONS:  57.453,02 

 
FINANÇAMENT: 
 

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:  57.453,02 

 
 
Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat 
si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple 
disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 
 
 
6. Precs i preguntes 
 
I no havent-hi més intervencions per part dels Regidors, la Sra. Alcaldessa–Presidenta 
alçà la sessió a les 19:40 hores, de la qual s’estén la present acta, que signa la Sra. 
alcaldessa, amb mi, el secretari - interventor, que certifico. 
 
 

mailto:ajuntament@massanet.org

