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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 28 DE 
SETEMBRE 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 15:00 hores del dia 
28 de setembre 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 29 d’agost al 26 de setembre. 
3. Moció en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu. 
4. Assumptes urgents.  
5. 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 29 d’agost 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 29 d’agost i fins al 26 
de setembre, segons el següent detall: 
 
 
Nom del document   Data 
 

DEC APROVACIO HORES EXTRES AGOST 29082022                                                                                                                                                                                                                       

DEC APROVACIO MODIFICACIO DE CREDIT 5 2022 26092022                                                                                                                                                                                                             

DEC ACCEPTACIO DOCUMENTACIO FUITES  22092022                                                                                                                                                                                                   
DEC CONCESSIO LLICENCIA 46 2022  
22092022                                                                                                                                                                                          

DEC CONCESSIO LLICENCIA 33 2022 22092022                                                                                                                                                                                                                        
DEC DENEGACIO DE CERTIFICAT PER ATORGAMENT DE LLICENCIA PER SILENCI ADMINISTRATIU 
09092022                                                                                                                                                                      

DEC APROVACIO FACTURES AGOST 09092022                                                                                                                                                                                                                           

DEC APROVACIO FACTURES BENZINERA JULIOL I AGOST 02092022                                                                                                                                                                                                        

DEC US CAMINS EN BATUDA TAPIS 01092022                                                                                                                                                                                                                          
 
Els assistents es donen per assabentats. 
 
 
3. Moció en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu. 

 

Els darrers mesos el sector agrari català ha expressat el seu malestar vers la 
limitació i prohibició de la crema de restes vegetals, derivada del compliment de 
la “Ley7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular”  aprovada pel Congrés dels Diputats el passat mes de 
desembre, amb el vot contrari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
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Aquesta llei, en el seu article 27 fa referència a la prohibició de crema de restes 
vegetals. Allà s’especifica que “amb caràcter general, no està permesa la crema 
de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. Només podrà 
permetre’s la crema d’aquests residus amb caràcter excepcional, sempre i quan 
compti amb la corresponent autorització individualitzada que permeti aquesta 
crema, per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb un 
altre tipus de tractament, motivant adequadament que no existeixen uns altres 
mitjans per evitar la propagació de plagues...”. 
 

Això limita i prohibeix que els pagesos puguin continuar fent de manera segura 
les cremes de restes vegetals agràries i silvícoles als seus propis camps de 
conreu, com tota la vida s’ha fet. Aquesta crema ja està regulada per les normes 
de condicionalitat de les ajudes de la política agrària comuna i els diferents Reials 
Decrets espanyols i legislació autonòmica que se’n deriva. 
 

La llei espanyola demana que les restes vegetals generades a l’entorn agrari o 
silvícola tinguin un reciclat biològic mitjançant el seu piconatge o trituració, fet 
que suposarà la necessitat d’utilitzar i cremar una gran quantitat de combustibles 
fòssils, i, per tant, una generació molt elevada de CO₂. Per no parlar dels costos 
que generaria als pagesos, sobretot petits i persones que s’hi dediquen a temps 
parcial, el fet d’haver d’adquirir maquinària per fer una acció que tota la vida han 
fet mitjançant la crema manual controlada i segura. 
 

La normativa de fet no preveu cap termini d’adaptació ni tampoc cap ajuda que 
permetin als afectats comprar la maquinària i adaptar-la a la nova proposta. Hi 
ha el risc real que moltes restes vegetals no siguin tractades als camps i per tant, 
derivin en problemes fitosanitaris, especialment de fongs i insectes barrinadors. 
 

A més, l’acumulació de restes vegetals als camps suposa incrementar el perill 
d’incendis en aquests conreus, moltes vegades, envoltats de bosc. El 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 
Catalunya s’ha mostrat contrari a aquesta mesura recollida a la Llei i està 
intentant cercar solucions jurídiques que permetin a la pagesia i les persones 
que exploten horts i activitats anàlogues  continuar efectuant les cremes segures 
de les restes vegetals als mateixos camps de conreu. 
 

ACORDS 

 
1. Demanar al govern espanyol la modificació i adequació normativa per fer 

possible la crema de restes vegetals en l’entorn agrari o silvícola,  incloent 
els usuaris d’horts i petites activitats anàlogues, puguin continuar 
efectuant les cremes segures de les restes vegetals als mateixos camps 
de conreu.  
 

Traslladar l’acord anterior al Ministeri d’Agricultura, a la Conselleria d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i els grups 

parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya. 
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Votació: La moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
4. Assumptes Urgents. 

 
No n’hi ha. 
 
5. Precs i preguntes 
 
I no havent-hi més intervencions per part dels Regidors, la Sra. Alcaldessa–Presidenta 
alçà la sessió a les 16:10 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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