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DE GENER DE 2023 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
ALCALDESSA: 
Sra. Mercè Bosch i Romans 
 
 
REGIDORS/ES: 
 

 
 

 
 

 
 

 
SECRETARI: 
Joan Cano i Yáñez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial de la Vila de Maçanet de 
Cabrenys, essent les 18:00 hores del 
dia 16 de gener de 2023, 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. 

de gener de 2023. 
3. - UP de Les Salines 

- Albera i Els Aspres. 
4. 

 
5.  
6. Assumptes urgents.  
7. Precs i preguntes 

 
 
1. Aprovació de l  de la sessió anterior 
 

de la sessió plenària del dia 16 de gener de 2023, preguntant si hi ha alguna 
al·legació al respecte.  
 
 
2.  
 

a partir del 16 de 
desembre i fins al 12 de gener, segons el següent detall: 
 
Nom del document   Data 
 
LLISTAT DE DECRETS  
 

DEC BAIXA DE COMPTES CORRENTS INOPERATIUS 27122022                                                                                                                                                                                         
DEC PRORROGA PRESSUPOST MUNICIPAL 27122022                                                                                                                                                                                     
DEC APROVACIO NOMINA DESEMBRE 27122022                                                                                                                                                                                                                    
DEC APROVACIO MC 10 2022 22122022                                                                                                                                                                                                                   
DEC APROVACIO BASES I CONVOCATORIA SERVEIS ECO 21122022                                                                                                                                                                                 
DEC APROVACIO I CONVOCATORIA PLAÇA SERVEIS GENERALS 21122022                                                                 
DEC APROVACIO ESTABILITZACIO BASES PLAÇA NETEJADORA 21122022                                                                 
DEC APROVACIO BASES PLAÇA TECNINC 21122022                                                                                                                                                                                                          
DEC APROVACIO INDEMNITZACIONS CARRECS ELECTES 16122022                                                                                                                                                                                                    
DEC APROVACIO BAIXES DRETS PENDENTS 16122022                                                                                                                                                                                                        
DEC APROVACIO NOMINA EXTRA DESEMBRE 16122022                                                                                                                                                                                            
DEC DELEGACIO COMPETENCIES ALCALDIA 09012023                                                                                                                                                                                
DEC CESSIO ESPAI CAN VIOLA CATAU 05012023                                                                                                                                                                                                                 
DEC CESSIO ESPAI MIQUEL BARNADAS CATAU 05012023                                                                                                                                                                                                     
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3. - UP DE LES 
SALINES-ALBERA I ELS ASPRES. 

Alcaldies per al Clima i 

el compromís de reduir les emissions de CO2 

 universal 
a una energia sostenible i segura. 

Clima (PAESC) i se li va acceptar.  

Atès que la Diputació de Girona va encarregar la redacció dels PAESC 
supramunicipals per tal de planificar les accions de mitigació i adaptació al canvi  
climàtic a realitzar en els pròxims anys per a cadascuna de les 20 unitats de 
paisatge de les comarques gironines en general i per a cadascun dels municipis 
en particular. El nostre municipi Maçanet de Cabrenys pertany a la unitat de 
paisatge de les Salines  Albera i els Aspres, formada pels m
Cantallops, Capmany, Darnius, Espolla, La Jonquera, La Vajol, Maçanet de 
Cabrenys, Masarac, Rabós, Sant Climent Sescebes i Vilamaniscle.   

Atès que vam lliurar el full excel que recull les dades de consum energètic dels 
edificis, equip
consultora Arum Consultora Ambiental encarregada de la redacció del PAESC 
de la unitat de paisatge de les Salines  Albera i els Aspres, per tal que 
desenvolupés les accions individualitzades per al nostre municipi, tal i com 
havíem sol·licitat. 

donar suport a les propostes sorgides en el 
taller, així com proposar-

 

Atès que ja ha finalitzat la redacció del PAESC amb accions supramunicipals per 
la unitat de paisatge i accions municipals per al nostre municipi, i que aquest 

ens coordinador territorial, i validada pel JRC de la Unió Europea. El PAESC 
consta de 31 accions supramunicipals i 28 accions municipals en concret per a 

municipals de Maçanet de Cabrenys. 
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Vist que els articles 6 i 7 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen 

medi ambient, estableixen que les autoritats públiques adoptaran les mesures 

seva posada a disposició del públic de la forma més àmplia i sistemàtica 
possible.  

accés a la informació pública i bon govern prescriu l
de fer públics, en aplicació del principi de transparència, els plans i els programes 
anuals i pluriennals de caràcter general o sectorial, que estableixen les directrius 
estratègiques de les polítiques públiques. 

la unitat de paisatge de de les Salines  Albera i els Aspres,  

 

ACORDS 

PRIMER.- 
de paisatge de de les Salines  Albera i els Aspres, el qual figura adjunt a aquests 
acords. 

SEGON.-  Romans perquè pugui signar tots 

del precedent acord, inclosos els de rectificació i/o esmena de possibles errors 
materials, de fet o aritmètics, si es donés el cas. 

TERCER.- Publicar aquests acords, juntament amb el document, a la seu 

Transparència. 

QUART.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona. 

Votació. La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 

 

4. 
Cabrenys al Pacte  
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ciutats europees.  
 
El Pacte consisteix en el 

2 

 
 
Les autoritat locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació 
geogràfica, encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant 

accions per reduir les emissions, 
la mitigació necessari i indispensable. 
 
Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una 
energia segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a 

consumidors més vulnerables.  
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. 

 de 
polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys té la voluntat d'avançar cap a 
l'establiment de polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona 
l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en 
àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts 
d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, es compromet a 
reduir les seves emissions de CO2 en un 55% fins l'any 2030, a esdevenir 
climàticament neutres al 2050, i a prendre mesures per reduir la vulnerabilitat als 
riscos dels impactes del canvi climàtic i esdevenir més resilient. 
 

 
 
PRIMER.- de Maçanet de Cabrenys fa seus els objectius de la Unió 

2 en 
el seu territori en un 55% per cent per a 2030, a ser neutres en emissions al 2050 
i a esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic mitjançant a la creació 

 
 
SEGON.- 

nt respondrà a les directrius que 

rà amb el suport de la 
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Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques 
Gironines. 
 
TERCER.- 

Pla d  
 
QUART.- Facultar l'alcaldessa Sra. Mercè Bosch Romans per a que signi el 
formulari d'adhesió al Pacte. 
 
CINQUÈ.-  
suspès de la iniciativa - subjecte a la comunicació prèvia per escrit per l'Oficina 
del Pacte - en cas de no presentació dels documents esmentats anteriorment (és 

establerts. 
 
SISÈ.- Comunicar-ho a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) mitjançant el 
registre a la plana web i a la Diputació de Girona per fer possibles les tasques de 

 
 

Votació. La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 

 

5. 
diverses places de la plantilla de personal municipal. 

 
Relació de fets 
 
Per acord de Ple de data 19 de desembre de 2022 es va aprovar inicialment el 

Cabrenys.  
 

cas de no produir-se al·legacions, el proper 23 de febrer de 2023. 
 
Entre les places existents a la plantilla hi figuren 6 places del grup E, 2 del grup 

 
 

el qual 

 
 

funcions que assumiran les persones que ocupen les 6 places del grup E, 2 del 
 

 
Acords 



 
AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS 
Carrer Paret Nova 14 
17720 Maçanet de Cabrenys 
Correu-e: ajuntament@massanet.org 
T: 972544005 

 

 
PRIMER.- Aprovar 
grup E, 2 del grup C2 i 1 del grup A1 que consten a la plantilla de personal de 

l de 10.324,58 euros anuals bruts (que equival a 737,47 
euros/mes bruts per 14 pagues). El complement es prorrateja en 14 mensualitats 
per import igual ( 12 ordinàries més 2 extres al juny i desembre) 
SEGON.-  tindrà vigència des de 
la data de 1 de gener de 2023. 
 
Votació. La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
6.- Assumptes urgents. 
 

 
 
7.- Precs i preguntes 
 
I no havent-hi més intervencions per part dels Regidors, la Sra. Alcaldessa
Presidenta alçà la sessió a les 19:10 
que signa la Sra. alcaldessa, amb mi, el secretari - interventor, que certifico. 
 
 


