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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 24 
D’OCTUBRE 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 24 d’octubre 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 26 de setembre al 14 d’octubre. 
3. Nomenament de representants de la corporació a l’Associació País d’Art 

i Història Transfronterer de les Valls del Tec i del Ter. 
4. Denegació de la sol·licitud de reconeixement de deute i aprovació 

definitiva de l’expedient de baixa d’obligacions reconegudes d’exercicis 
tancats. 

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 28 de setembre 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 26 de setembre 
i fins al 14 d’octubre, segons el següent detall: 
 
Nom del document   Data 
 

DEC CONCESSIO LLICENCIA 47 2022 CONNEXIO LLUM 30092022                                                                                                                                                                                                  
DEC APROVACIO NOMINA SETEMBRE 28092022                                                                                                                                                                                                                          
DEC APROVACIO MODIFICACIO DE CREDIT 5 2022 26092022                                                                                                                                                                                                             
DEC APROVACIO FACTURES SETEMBRE 14102022                                                                                                                                                                                                                        
DEC APROVACIO FACTURES OCTUBRE 14102022                                                                                                                                                                                                                         
DEC DELEGACIO COMPETENCIES ALCALDIA 17102022                                                                                                                                                                                                                    
DEC AUTORITZACIO CURSA OLLA 11102022                                                                                                                                                                                                                            
DEC APROVACIO PLA SEGURETAT I SALUT LA CARDONA 
11102022                                                                                                                                                                                                         
DEC SOL SUBVENCIO INVERSIO CAMINS 04102022                                                                                                                                                                                                                      
DEC PETICIO SUBVENCIO MANTENIMENT CAMINS 04102022                                                                                                                                                                                                               
DEC ADJUDICACIO CONTRACTE MENOR OBRA CANALITZACIO AIGUA LA CARDONA 03102022                                                                                                                                                                                     
DEC CONCESSIO LLICENCIA 48 2022 CONNEXIO LLUM 03102022                                                                                                                                                                                                    
DEC CONCESSIO LLICENCIA 49 2022 CONNEXIO LLUM 03102022                                                                                                                                                                                            

 

 
Els assistents es donen per assabentats 
 

3. Proposta de nomenament de representants de la corporació a 
l’Associació País d’Art i Història Transfronterer de les Valls Catalanes 
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del Tec i del Ter 
 
Vist que al constituir-se el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a 
conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 
1 d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019, es va procedir a nomenar els 
representants de la corporació als òrgans col·legiats que són de la competència 
del Ple, d’acord amb el que disposa l’article 38.c) del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Vist que al Ple del dia 20 de juny de 2019 va nomenar-se com a representant de 
la corporació a l’Associació País d’Art i Història Transfronterer de les Valls 
Catalanes del Tec i del Ter a l’Alcaldessa Mercè Bosch i Romans, però no es va 
nomenar cap representant substitut. 
 
Vist que per al correcte funcionament de l’Associació és necessari realitzar el 
nomenament d’una representant substituta, 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Es nomena com a representant de la corporació a l’Associació País 
d’Art i Història Transfronterer de Les Valls Catalanes del Tec i del Ter, a 
l’alcaldessa Mercè Bosch i Romans. 
 
Segon.- Es nomena com a representant substituta de la corporació a l’Associació 
País d’Art i Història Transfronterer de Les Valls Catalanes del Tec i del Ter, a la 
regidora Anna Estrada Faig. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Associació País d’Art i Història 
Transfronterer de Les Valls Catalanes del Tec i del Ter. 
 

Votació. La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 

 

 

4. Proposta d’acord de denegació d’al·legacions en relació a l’expedient 
de baixa d’obligacions reconegudes d’exercicis tancats 

 
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de maig, va aprovar 
l’expedient de baixa en els comptes municipals d’obligacions de pagament per 
error comptable, duplicitat, anul·lació, prescripció i/o qualsevol altra causa, amb 
la única finalitat de depurar els saldos de les obligacions pendents de pagament 
d’exercicis tancats. 
 
D’acord amb allò previst a l’article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’acord 
s’exposa al públic i es publica al BOP número 172, edicte 7861 de data 8 de 
setembre de 2022 pel termini de vint dies per tal que els interessats puguin 
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comparèixer i formular les al·legacions, suggeriments o reclamacions que 
estimin pertinents.  
 
En data 4 d’octubre de 2022 i registre d’entrada número E2022001220, el senyor 
X, presenta una instància a mode de document de reclamació d’acord amb la 
qual exposa que durant 7 anys va treballar com a arquitecte tècnic de 
l’Ajuntament i que al veure la publicació al BOP de l’expedient de baixa 
d’obligacions reconegudes d’exercicis tancats ha comprovat que la factura 
B1200027 que va realitzar i que adjunta, per import de 1.754,50€ no estava 
pagada i sol·licita que es reconegui el deute de l’esmentada factura i que es 
realitzi el pagament de l’import corresponent. 
 
D’acord amb la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, la 
prescripció de les factures contra l’administració és de 4 anys i la factura 
reclamada pel senyor X té data de 10 de desembre de 2012, superant els 9 anys 
d’antiguitat de la factura sense que per part del reclamant s’hagi realitzat cap 
acte per tal d’interrompre el període de prescripció de la factura en qüestió.  
 
Per tot l’exposat, es sotmet al Ple l’adopció dels següents: 
 
Acords 
 
Primer.- Denegar la sol·licitud de reconeixement de deute de la factura 
B1200027 i import de 1.754,50€ al senyor X 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’interessat. 
 
Tercer.- Aprovar definitivament l’expedient de baixa d’obligacions reconegudes 
d’exercicis tancats. 
 
Votació. La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 

 
 
5. Assumptes Urgents. 

 
Es proposa al Ple la inclusió a l’ordre del dia de l’aprovació dels principis ètics i 
regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts 
han d’adequar la seva activitat, i efectes d’un eventual incompliment d’aquests 
principis. 
 
Per unanimitat dels assistents s’aprova la inclusió del punt a l’ordre del dia. 
 
 
5.1 Proposta d’aprovació del codi referent als principis ètics i regles de 

conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts 
han d’adequar la seva activitat, i efectes d’un eventual incompliment 
d’aquests principis. 
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D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i 
els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en 
les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles 
de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els 
efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.  
 
En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les 
regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts 
han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment 
d'aquests.  
 
Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims 
i podran ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia 
de la subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i característiques de les persones 
beneficiàries, en les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut.  
 
Principis ètics i regles de conducta  
 
1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta 
èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure 
qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans 
competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui 
present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar 
qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure 
concurrència.  
 
2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici 
de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:  
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut 
públic.  
 
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.  
 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les 
convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes 
convocatòries.  
 
3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics 
assumeixen les obligacions següents:  
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de 
conflicte d'interessos.  
 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.  
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c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat 
d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.  
 
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les 
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons 
públics.  
 
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de 
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions 
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el 
supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.  
 
Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta  
 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el 
règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions 
que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici 
d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en 
matèria de subvencions. 
 
Votació. La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 

 

 
6. Precs i preguntes 
 
I no havent-hi més intervencions per part dels Regidors, la Sra. Alcaldessa–
Presidenta alçà la sessió a les 20:10 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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