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Índex
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Ajuntament
De dilluns a divendres, d’11 h del matí a 13 h de la tarda
Servei d’Urbanisme
L’arquitecte atendrà les consultes el segon i quart dimarts de cada mes, d’11 h a 12.30 h
Jutjat de Pau
Dimarts de 12 h a 13 h
Dispensari municipal
Metge: Dra. Marta Ripoll, dilluns i divendres de 12.00 h a 13.30 h
Infermeres: Concepció Pou, dilluns i divendres de 12.00 h a 13.30 h
Per a les urgències, tots els dies de la setmana
CAP de Besalú – Telèfon: 972 590 573
Misses
Diumenges i festius, a 2/4 d’11 h del matí, tret del primer diumenge de cada mes
que la missa es fa a la Parròquia de Dosquers
Correus a Besalú
Horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 h a 11 h del matí
Casal del poble
Dilluns, dimarts i divendres de 17.00 h a 19.00 h
Dissabtes i diumenges de 15.00 h a 20.00 h
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Besalú............................................................................................................ 972 59 12 73
Sant Jaume de Llierca.................................................................................... 972 68 72 01
Montagut........................................................................................................ 972 68 70 88
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Tortellà........................................................................................................... 972 28 71 02
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TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament.................................................................................................... 972 591 0 51
Fax.............................................................................................................. 972 59 08 01
Pàgina web................................................................................www.maiademontcal.org
E-mail......................................................................................... maiademontcal@ddgi.es
Casal del poble.............................................................................................. 972 59 04 04
E-mail......................................................................... casalmaiademontcal@hotmail.com
Consultori municipal...................................................................................... 972 59 05 25
Urgències (CAP Besalú).......................................................... 972 59 05 73 / 989 304 088
Creu Roja d’Olot..................................................................... 972 27 22 22 / 972 26 23 18
Ambulàncies Garrotxa............................................................. 972 26 76 52 / 97 27 28 28
Hospital d’Olot............................................................................................... 972 26 18 00
Hospital de Girona J. Trueta................................................... 972 94 02 00 / 972 20 27 00
Hospital de Girona (Habitacions)................................................................... 972 22 49 55
Servei Funerari (Poch de Girona)................................................................... 972 20 23 35
Servei Funerari (Besora d’Olot)..................................................................... 972 26 08 71
Jutjat de Pau (Sant Joan les Fonts) .............................................................. 972 29 03 03
Servei d’aigües (Prodaisa) . .......................................................................... 972 20 20 78
Mossos d’Esquadra...................................................................................................... 088
Centre d’Emergències.................................................................................................. 112
Bombers....................................................................................................................... 085
Parròquia Mn. Eudald (Besalú)...................................................................... 972 59 00 55
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23 Temps era temps...
Nota de desgreuge
Per causes tècniques alienes a l’Ajuntament de Maià de Montcal i
Dosquers, el núm.05 de la revista la Maliana i el present butlletí han
sortit amb molt de retard sobre la data prevista.
Siusplau, disculpeu les molèsties.

HORARIS DE TEISA
Línia Girona - Olot
Dissabtes feiners (GIRONA-OLOT, per Banyoles)

Dissabtes feiners (OLOT-GIRONA, per Banyoles)

Girona
Banyoles
Besalú
Olot
07.45............................. 08.30
09.15............................. 09.45.........................10.03.......................10.45
10.15............................. 11.00
11.15............................. 11.45.........................12.03.......................12.45
12.15............................. 13.00
13.15............................. 13.45.........................14.03.......................14.45
15.15............................. 15.45.........................16.03.......................16.45
17.15............................. 17.45.........................18.03.......................18.45
19.15............................. 19.45.........................20.03.......................20.45
21.15............................. 21.45.........................22.03.......................22.45

Olot
Besalú
Banyoles
Girona
		
07.15.......................08.00
07.30............................. 08.00.........................08.15.......................09.00
			
09.15.......................10.00
09.30............................. 10.00.........................10.15.......................11.00
			
11.15.......................12.00
11.30............................. 12.00.........................12.15.......................13.00
13.30............................. 14.00.........................14.15.......................15.00
15.30............................. 16.00.........................16.15.......................17.00
17.30............................. 18.00.........................18.15.......................19.00
19.30............................. 20.00.........................20.15.......................21.00

Línia Figueres - Vic
Sentit Figueres-Vic
		
Figueres
Besalú
Olot
Vic
Diari...............................09.30................10.00................10.30..................
Dimecres, feiners...........13.15................13.45................14.15..................
Feiners...........................13.15................13.45................14.15..................
Diari...............................17.15................17.45................18.15..................
Diari...............................19.30................20.00................20.30..................
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Sentit Vic-figueres
		
Vic
Olot
Besalú
Figueres
Diari........................................................07.00................07.30..............08.05
Feiners....................................................09.30................09.55..............10.30
Diari........................................................17.15................17.40..............18.15
Diari........................................................18.45................19.10..............19.45
Dimecres, feiners...........17.00................18.45................19.10..............19.45
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Editorial

30 anys
d’ajuntaments democràtics

Fa uns mesos s’han complert trenta anys de la constitució dels primers ajuntaments democràtics després
del franquisme. Els regidors i regidores lliurement escollits pels ciutadans van prendre possessió del seu
càrrec. Tot seguit, es va procedir a l’elecció de l’alcalde.
La consolidació de les llibertats passava necessàriament per uns nous governs municipals. La tria d’uns
consistoris lliurement elegits van evidenciar que la democràcia entrava a casa nostra. Aquest fet, vist des
de la perspectiva de fa tres dècades, va ser de gran importància. Tot just s’encetava un nou règim polític
amb tot el que això representava, després de tants anys de foscor.
Les persones que van formar part de les llistes electorals eren homes i dones amb voluntat de ser útils
al veïnatge. En circumstàncies no gens fàcils van assumir la responsabilitat de treballar en benefici de la
ciutadania. Tot i no conèixer l’administració local, van tenir la valentia d’encarregar-se de la gestió dels
municipis. No oblidem que fins en aquells moments els ajuntaments havien estat conduïts amb criteris presidencialistes, amb decisions molt sovint determinades pel funcionari de carrera. És evident que en totes
les ciutats, pobles i viles, va començar una nova manera d’entendre i tractar les qüestions municipals que
van tenir per conseqüència la millora de la qualitat de vida dels veïns. Estarem en deute amb totes aquelles
persones que amb honradesa i honestedat es varen comprometre des de diferents opcions polítiques en
la governació dels nostres municipis, tot posant la primera pedra en la transformació que han tingut les
nostres comunitats.
En el cas de Maià de Montcal, qui va ser durant 14 anys alcalde i primer alcalde democràtic va ser Joan Pou
i Cabratosa. És per aquest motiu que en aquest editorial el Consell de Redacció ha volgut fer-li una menció
especial, no només pels anys d’intensa activitat política que va portar a terme, sinó també per les seves
insaciables ànsies de tirar endavant projectes que encara ara són una realitat. Probablement, per aquest
motiu, en l’homenatge que se li va fer el passat 7 de juny es va voler lloar el seu treball en el Consistori de
Maià de Montcal, del qual l’actual alcalde, Josep M. Alsina, també en va formar part com a regidor.
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Informació
Municipal
Internet de banda ampla
Des del mes de maig, el nostre municipi disposa d’una
nova alternativa d’accés a Internet per banda ampla, es
tracta de “Guifi.net”.

Com ja sabeu, des de fa un cert temps ja disposem de
l’accés a Internet a través de Megatró i ara estem contents de poder-vos oferir aquesta nova possibilitat.
En tots dos casos cal comprar una antena per connectar-nos-hi sense fils i hi ha la possibilitat de
connectar-nos amb la Mare de Déu del Mont en cas
de no tenir visibilitat de cap de les antenes disponibles. En el cas de “Guifi.net” s’ha instal·lat una
antena a Santa Magdalena, al costat de l’antena de
Megatró.

Obres de la piscina municipal
Per tal d’adequar i millorar la piscina municipal s’han
portat a terme diverses obres.
En la seva primera fase es va fer l’extracció del paviment i la base de la zona de la platja, al voltant del vas
petit, i també de les peces ceràmiques del perímetre i
l’excavació de rases per a la instal·lació de desguassos
en el paviment.
A les zones exteriors es va realitzar, a la zona del vas
petit, la formació de base de paviment amb formigó armat; la col·locació de vorada de peces ceràmiques; la
col·locació de desguassos al paviment de la zona de la
platja; i la col·locació de nou paviment exterior, també a
la zona de la platja, amb un pendent suficient i paviment
higiènic i antilliscant.

4

Si voleu més informació us heu de posar en contacte amb els
proveïdors del servei: Megatró, que es troba a Cornellà de Terri
i tenen els telèfons 972 594 325 i 972 596 774; i Guifi.Net que
podeu trucar a l’Estanis de Sibi.cat a Besalú al 972 590 163.
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Informació
Municipal
L’Ajuntament de Maià aposta per les energies netes
L’Ajuntament de Maià va aprovar la instal·lació sobre la
mateixa coberta-teulada de l’edifici de l’Ajuntament de
12 plaques solars fotovoltaiques que una vegada estiguin aprovades pels organismes competents entraran
en funcionament.
Amb aquesta instal·lació s’ha volgut contribuir al desenvolupament de les energies renovables i, consegüentment, ser més respectuosos amb el medi ambient
i, alhora, generar un ingressos econòmics extres.
Amb aquests sistemes, aquests kWh suposarien
evitar la generació i, per tant, la consegüent reducció d’emissions anual, que comportaria la producció d’aquesta energia elèctrica amb sistemes convencionals (tèrmica)

Impacte ambiental evitat
kWh anuals produïts..........................................3.250,00
Tones equivalent petroli (Tep)...................................0,28
Emissions estalviades anualment
CO2................................................................. 780,74 m3
NO2..................................................................... 2,06 m3
SO2................................................................... 1,504 m3
CO2................................................................... 0,322 m3
Partícules...........................................................2,338 kg
Hidrocarburs......................................................0,147 kg
Residus nuclears...............................................3,782 kg
L’energia anual generada serà d’uns 3.459,17 kWh i la
seva venda comportarà a l’Ajuntament uns ingressos
de 1.176,12 euros l’any

Tanca protectora als contenidors
Instal·lació d’una tanca protectora en els punts de recollida selectiva de residus (contenidors). Aquesta tanca
protectora de fusta servirà per disminuir l’impacte visual dels contenidors, així com per protegir-los contra
el vent i, alhora, com barrera acústica al soroll que, en
determinades ocasions, por representar per els veïns
de la zona.
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El poble en viu

Festes
I CELEBRACIONS

Festa Major de Sant Vicenç
Els dies 23, 24 i 25 de gener es va celebrar la Festa
Major de Sant Vicenç. El primer dels actes va tenir
lloc al Casal, amb el campionat de Truc.
El dissabte, a partir de les 4 de la tarda, es va realitzar un
partit de futbol entre els equips del C.E. Maià i la Canya.
A les 6 h es va fer una actuació de màgia per a la
mainada a càrrec del Màgic Zongo.
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A mitja nit es va fer el ball, a càrrec de Pa d’Àngel.
La festa major va continuar el diumenge amb un ofici solemne a les 12 del migdia acompanyat per la cobla i tot
seguit a la Plaça de l’Hort d’en Patllari, amb sardanes.
A les 6 de la tarda, es va fer un concert de música de
cobla. Tots els actes van ser amenitzats per la Cobla
Els Rossinyolets.
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Carnestoltes
El 28 de febrer es va realitzar al poble de Maià de Montcal un ball de disfresses infantil a càrrec de Jordi Tonietti. El ball de disfresses es va realitzar a les 6 h de la tarda

amb força veïns disfressats i a la nit va tenir lloc el Carnestoltes per als grans organitzat pels “Farreros de Sant
Vicenç”. L’actuació va anar a càrrec del Dj Titanic.

La matança del porc
Prop d’una seixantena de persones van participar a la
matança gràcies a la col·laboració de la Societat de
Caçadors de Maia de Montcal.
El dissabte es va fer la matança pròpiament dita. Es
van preparar les botifarres i altres especialitats, part
de les quals formarien part del menú del dinar popular de diumenge al casal del poble.
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Festa del Roser
Els dies 16 i 17 de maig d’enguany es va celebrar, com
cada any, la tradicional Festa del Roser de Maià de Montcal i en ambdós dies els diversos actes van tenir una
bona acollida per part dels veïns i veïnes del municipi.

ració de l’exposició de flors. La jornada va finalitzar, a
mitja nit, amb el ball amenitzat per Pa d’Àngel. Aquesta
actuació, però, segons l’organització, no va ser el que
s’esperava.

La programació s’iniciava el dissabte a les 4 de la tarda amb
un partit de futbol entre el C.E. Maià i la P.E. Montagut.

El diumenge l’acte central es va realitzar a dos quarts
d’11 del matí amb l’Ofici Solemne acompanyat d’orquestra i la tradicional Ofrena de Panets. Tot seguit, es van
tocar les Tres Sardanes a la Plaça de l’Hort d’en Patllari.
Després es va realitzar la popular subhasta dels encants.
L’acte que va concloure la Festa del Roser va ser l’Audició
de Sardanes a càrrec de la cobla Empordanesa.

A les 6 de la tarda, es va realitzar el Teatre Infantil al
Casal, amb la representació de l’obra El Petit Roura,
a càrrec d’Animamundi Teatre. Seguidament, al casal
–i amb una important participació– es va fer la inaugu-
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2a Diada de Cultura Popular
El dissabte 30 de maig, a Maià de Montcal es va celebrar la segona Diada de Cultura Popular que per segon any consecutiu organitzava l’Associació Cultural la Greda de la Garrotxa.

que van acabar de consolidar la diada. Després de veure
totes les coses millorables ja es treballava en una nova
proposta per a l’any vinent, que podria incorporar esports
rurals i fins i tot una fira de productors agroecològics.

La programació d’aquest any representava un salt important quant a la programació d’activitats. La jornada va
comptar amb la presència de colles geganteres, trabucaires, sardanistes, balls de bastons i grallers. Aquest acte va
omplir la plaça de gent de totes les edats.
Entrada la nit va començar el sopar popular. La previsió
era de 250 persones, però el gran èxit de participació va
fer que finalment se servissin més de 400 sopars. Durant la nit va seguir amb l’actuació musical del grup de
musica folk. El Belda i el conjunt Badabadoc i diversos
punxa discos com el PD Fotlifoc i el PD Rubió.
En aquesta trobada hi va participar gent de Montagut, Tortellà, Olot, les Planes d’Hostoles, Santa Pau i les Preses,

Festa del Ram
Enguany, com és tradicional, tothom que va voler va
anar a beneir la palma i/o el llorer davant del Mossèn.

Comunions
Després d’anys sense celebrar comunions, al municipi
de Maià, el passat 31 de maig es va celebrar una missa

en la qual hi van participar un total de sis nens i nenes
del municipi i també un de Besalú.

u Els protagonistes de la jornada van ser (d’esquerra a dreta):
Xavier Fàbrega Pujol, Martí Gainza Pont, Guillem Duran Abulí, Alèxia Ariza Bernal, Laia Juanola Frigola i Albert Fàbrega Pujol.
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Romeria de la Mare de Déu del Mont Aplec de Santa Magdalena
El cap de setmana del 6 i 7 de juny, Maià de Montcal va
estar de festa. I és que el dissabte van celebrar la tradicional festa de la Romeria, en la qual hi van participar molts
veïns del poble que van poder gaudir d’una gran jornada.

Un any més la Festa de Santa Magdalena, que es va
celebrar el 7 de juny, va resultar ser un dia en què es
van aplegar prop d’un centenar de persones per celebrar una jornada molt agradable per a tots. També es va
aprofitar la jornada per donar un reconeixement a Joan
Pou, qui va ser durant 30 anys l’alcalde del municipi.
En l’acte es va poder escoltar música dins la capella i es
va poder gaudir d’un dinar de germanor.

Revetlla de Sant Joan
El 23 de juny, la Diada de Sant Joan, el poble de Maià
va organitzar un sopar en el qual hi va participar força
gent del municipi. D’altra banda, un cop finalitzat l’àpat,
els nens i nenes del municipi van animar la festa tirant
petards arreu. Més tard hi va haver ball de nit fins a les
cinc del matí.
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El Casal
del Poble

El poble en viu

Al Casal del Poble de Maià de Montcal, des de fa molts mesos,
s’estan realitzant i programant diferents activitats dirigides tant als
més grans com als més petits. D’aquesta manera s’imparteixen tallers, xerrades, cursos i fins i tot cinema i animacions infantils. Cada
mes es prepara un tríptic en el qual s’expliquen totes i cadascuna de
les activitats que es realitzen.
El que es detalla a continuació són les activitats que s’han
realitzat, es preparen i es portaran a terme: cursos d’anglès
per a adults i per a nens; continuació del taller de memòria,
curs de tai-txi, classe de ioga, curs per aprendre a ballar
sardanes o la projecció de pel·lícules.
També, fa un temps es van ampliar els cursos. D’aquesta
manera, tots els veïns de Maià van poder participar en
balls amb música moderna –sobretot dirigits als petits–
balls de fitness, contemporani, salsa i ball llatí.
D’altra banda, i com a novetat, cal destacar el curs de
tast de vi, que va tenir lloc al llarg de tres dies durant el
mes de maig, i que consistia en la iniciació a la Cultura

i Gastronomia del Vi a càrrec del sommelier Agustí Encesa. La primera sessió del curs va consistir a degustar
els vins demostrant a tots els participants què és el que
cal saber: la individualitat en la composició de cada vi,
degustar-lo segons els esquemes que són propis del
tipus de vi, la definició de les diferents percepcions en
la degustació, gustatives, olfactives i visuals, com també conèixer els sabors bàsics. La segona sessió es va
centrar en la vinificació, què cal conèixer dels ceps, el
conreu, la verema i fins i tot conèixer les tècniques del
vi blanc, el vi rosat i el negre. Finalment, l’última sessió
va consistir en l’aplicació del vi a la gastronomia. La
bona conservació del vi embotellat, els elements complementaris, la decantació, els pòsits i els taps.

Els interessats a conèixer quines són les activitats
que es realitzen al Casal del poble, es poden dirigir a

CASAL DEL POBLE DE MAIÀ DE MONTCAL

C/ Sant Vicenç, 12 - Tel: 972 59 04 04 - casalmaiademontcal@hotmail.com
Horaris d’obertura al públic
Dilluns, dimecres i divendres de 5 a 7 de la tarda.
Dissabtes i diumenges de 3 a 8 de la tarda.
Busca el teu espai al casal
Servei de Bar

●

Sala de Lectura

●

Conexió a Internet

●

Sala d’Audiovisuals

●

Sala de Ball-Teatre
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Entitats

Nens Maià és un grup obert de grans i petits que xuten
la pilota els dissabtes. D’aquesta manera, els nens i nenes del poble practiquen el futbol, fan esport i conviuen
amb un esperit essencialment lúdic.

Futbol:
Nens Maià

Es tracta de la iniciativa conjunta d’un grup de veïns i
veïnes promoguda amb el desig d’aconseguir que tothom que ho vulgui pugui passar una bona estona corrent darrere la pilota.

Ens trobem al camp de futbol els dissabtes d’hivern a les 11 del matí i els d’estiu a les 7 de la tarda.
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Associació
Cultural
la Greda
Fent poble, fent Garrotxa!

Entitats

El passat dissabte, 30 de maig, Maià de Montcal va celebrar la 2a Diada de Cultura Popular. El poble es va omplir de vida i es va tenyir de
colors i, alhora, va ser punt de trobada de gent d’arreu de la comarca.

Amb un poble guarnit per a l’ocasió, a les 3 de la tarda
va començar el campionat de truc, on van participar un
bon grup de parelles.
A les 17:30 hores va començar la Mostra de Cultura Popular, en la qual van desfilar 5 colles bastoneres, 5 geganteres,
i també una colla sardanista i una de trabucaires, tot això
amenitzat pels grallers dels Quatre Vents i els del Terra Aspra.
Després d’un petit taller de bastons per a la mainada, es
va iniciar la cercavila. El carrer Sant Vicenç es va omplir
de gegants, grallers, bastoners... per acabar a les antigues escoles, on es van llençar focs d’artifici que van
poder ser vistos des de tot el poble.
Entrada la nit es van servir més de 400 sopars. La vetllada va seguir amb l’actuació musical d’El Belda i el conjunt Badabadoc, l’actuació del PD Fotlifoc i el PD Rubió.
Des de la Greda es valora molt positivament la diada
(ja estem pensant en el programa de l’any vinent que
podria incorporar una fira de productors agroecològics i
una mostra d’esports rurals), la qual consolida el treball

del nucli de la Greda de Maià de Montcal, que durant tot
l’any (amb diverses xerrades i activitats) desenvolupa
una tasca permanent tot posant damunt la taula temàtiques diferents perquè siguin objecte de debat, totes
relacionades amb el medi ambient, la cooperació i els
drets individuals i col·lectius del poble català.
Seguint el seu esperit de fomentar l’associacionisme, la
Greda ha obert a Olot l’Ateneu Popular 217 (217 eren les
persones que formaven part d’una “llista negra” creada
per les tropes feixistes a la seva entrada a la comarca)
com a lloc de trobada de diferents associacions i col·
lectius garrotxins. A l’Ateneu 217 es porten a terme activitats tan diverses com l’assemblea dels productors ecològics, exposicions fotogràfiques, xerrades d’actualitat o
presentacions de projectes com Guifi.net.
El col·lectiu està en plena expansió per la nostra comarca, i volem aprofitar aquest espai per fer una crida a
la gent del poble perquè s’involucri en aquest projecte
aportant propostes a: gredagarrotxa@gmail.com
Associació Cultural la Greda de la Garrotxa
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Entitats

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
MAIÀ DE MONTCAL I DOSQUERS

Fa quasi dos anys va néixer l’Associació de Veïns de Maià de Montcal i Dosquers arran de la presentació del nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) per part de l’Ajuntament.

Un grup de veïns ens vam reunir per manifestar la
nostra posició davant una oportunitat única per millorar les condicions urbanístiques i mediambientals
del municipi.
El POUM és una eina important, no sols per fer el nucli de Maià més gran com volia l’Ajuntament, sinó per
crear un poble més acollidor per a tots, tot mantenint un
creixement natural.
Des de l’Associació, més de 110 veïns hem treballat per
ajudar l’Ajuntament a què el POUM s’adapti més a la
realitat del poble i poder oferir solucions per al Molí d’en
Llorenç. Gràcies a tot això i a la pressió veïnal, ara ens
trobem davant un nou Pla Urbanístic que s’apropa més
a la realitat del poble.
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És cert que encara queden molts punts on hem de treballar colze a colze amb l’Ajuntament i intentar arribar a
un punt comú, però l’Associació seguirà endavant per
aconseguir un poble model. I el POUM no és ni serà el
nostre únic objectiu.
L’Associació de Veïns de Maià continuarà treballant en
altres temes que ens faran acostar-nos més als problemes veïnals. Per tot això, us engresquem a unir-vos a
l’Associació o a adreçar-nos qualsevol consulta o suggeriment mitjançant el correu electrònic:
avvmaia@gmail.com
A tots aquells que hi heu col·laborat, moltes gràcies.
Associació de Veïns
de Maià de Montcal i Dosquers
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Fem petar la xerrada

Jaume Quintana, “Calastro”
Sempre diuen que cada dia s’aprèn una cosa nova.
Després de l’entrevista que vaig realitzar a en Jaume
Quintana, “Calastro”, em vaig adonar que sovint ens
pensem que hem viscut i hem après molt de la vida,
però no és així. Cada entrevista que un realitza és emotiva, interessant i diferent. Però la d’en Jaume, realment
és entranyable, no tan sols per la seva voluntat a què la
seva història sigui entesa, sinó també perquè, sobretot,
ningú no se senti ofès.
En Jaume Quintana va néixer el febrer del 1920 a Maià
de Montcal. Juntament amb els seus veïns anava a
l’escola del poble, caminant. Vivia a casa amb els seus
pares, l’avi i els 8 germans –ell era el gran. Els quatre nois i les quatre noies van viure una infància pròpia
d’aquella època: ajudar als de casa amb el camp i anar
a l’escola. Fins aquí, sembla que la història d’en Jaume
és interessant, però que no fuig de la realitat d’aquell
temps. Però queda clar que entre aquells ulls sincers i
aquella amabilitat, s’amaga una realitat molt més dura.
Té un nom: la Guerra. “Si puc parlar de la guerra, sense
ofendre a ningú, ho faré. Va ser molt dur i realment el
que es va viure és inexplicable”, assegura en Jaume.
La guerra el va allunyar dels seus quan només tenia 18
anys i que, dos anys més tard, el va tornar a fer marxar
al servei militar, primer a Saragossa i després a Sevilla. Així, va tornar als 25 anys, una edat en què va començar una nova vida per a ell, perquè deixava enrere
aquells anys de suplici, de guerra i, sobretot, de veure
com deixava enrere companys i amics seus.

Un mes de juliol
Un mes de juliol en Jaume i més veïns de Maià, i de la
resta de Catalunya, es van haver de dirigir al front, a
Tortosa. A partir d’aquí neix un calvari de trets, morts,
ferits, i fins i tot dies i dies sense beure ni menjar. “Recordo perfectament quan ens van explicar que havíem
de travessar el riu i que havíem d’anar a l’altre costat.
Sempre pendents que, just a llocs on no ens esperaríem
sortirien els soldats, ens dispararíem i no ens en sorti-

ríem”, explica emocionat en Jaume. És una història en
la qual hi ha una frase que, tal com assegura ell, “ningú
mai no em traurà del cap. El capità, que era de l’Escala,
ens va reunir a tots, que érem prop de 100 joves, i ens
va dir literalment que molts de nosaltres no arribaríem.
Aquestes paraules no les oblidaré mai, no tant per la
seva duresa sinó perquè realment va ser així”. A partir
d’aquí, i durant 2 anys, en Jaume i alguns companys
seus van haver de travessar rius, amagar-se i fins i tot
fer veure que estaven morts. Un dels casos és quan
van haver de dirigir-se –un cop travessat el riu– fins a
Miravet. “Recordo que em vaig amagar en un carreró.
Ens van dir que havíem d’anar fins a dalt una muntanya.
De cop recordo que vaig caure de genolls, em vaig mirar i vaig veure com tenia una part de la cama plena de
sang. Estirat al terra vaig arribar fins una zona d’arbre.
Allà n’hi havia de morts i de vius, em vaig estirar allà fins
que, passada la nit, va venir un capità i em va preguntar
com estava”, explica en Jaume.
Va passar uns dies –perillant igualment– traslladant-se
–amb l’ajuda dels camillers– fins un hospital de campanya on el van curar. Dies més tard, el van traslladar
a Caldes de Montbui. “Allà em van curar i pensava que
tot s’havia acabat. Però no, de nou vam haver de tornar
altre cop al front. En aquest cas em va tocar Corvera”,
ressalta en Jaume. Allà de nou, va veure com la seva
vida s’acabava. Va veure com companys seus morien
producte del tiroteig dels altres soldats o fins i tot pel
cop d’unes roques. “Durant dos dies vam estar sense
menjar ni beure. Ens vam instal·lar en una muntanya
controlant que no vinguessin els soldats. Ens van tirotejar, però molts van morir a causa dels cops que
donaven les roques on estàvem aposentats nosaltres”,
recorda en Jaume. A partir d’allà, encara quedaven setmanes de calvari. Tocava la retirada, tocava tornar,
però el perill encara era vigent, no tan sols enmig dels
camins on havien de passar, sinó també en el riu on
havien de tornar a travessar. “La por era palpable. En
qualsevol moment podien tirotejar-te. En qualsevol
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moment podien sortir algun dels altres i matar-te. Hi
va haver moments en què realment em pensava que
em moria”, explica. De tota manera, van aconseguir
travessar el riu, però dels prop de més de 100 soldats
inicials –de la Quinta del Biberó– només en van tornar
una quinzena. Tots ells van haver de viure, de nou, un
calvari per arribar al seu destí, a peu des de Sant Magí
fins a Granollers. “Vam trobar uns soldats que ens van
dir: o veniu amb nosaltres o us quedeu aquí. Vam caminar dies i dies i recordo que no sabíem on estàvem.
Va ser llavors quan vam parar en una casa on ens van
donar llet de vaca. Aquell dia no l’oblidaré mai”, somriu
en Jaume, “i va ser quan ens van dir on érem. Vam
continuar fins que vam arribar a Girona, on allà vaig
parlar amb un meu oncle. Encara, però, vam tardar 2
dies en arribar a Maià de Montcal”. És una imatge que
perdurarà tota la vida en la seva retina. Va tornar a
casa després de trobar-se un company de Maià, ferit
al front, i ajudar-lo a tornar pujant-lo al coll. Va tornar
a casa després de veure morts i més morts, d’haver
petit una ferida a la cama. Però va tornar a casa, fet
que molts d’altres no van poder fer mai.
La seva història és pròpia de la gent que la va haver de
viure, però, en realitat, explicada en primera persona,
vista a través dels ulls d’un protagonista de la barbàrie
que es va viure, aquesta Guerra Civil pot arribar a ser
més dura del que ens han pogut explicar als més joves.
En Jaume, però, ho explica amb ressentiment. “Em va
tocar viure-ho, però, per sort, sóc viu”, assegura. Una
guerra, però, que el va obligar al cap d’uns mesos a fer
el servei militar. Ni nou mesos ni objector de consciència. En aquells temps això no existia. Va estar a Saragossa i a Sevilla. En total, 4 anys. “Durant aquests 4
anys només vaig visitar la meva família en dues ocasions”, recorda.

De Maià a Vilafant
La vida d’en Jaume, malgrat que ha hagut de viure
l’impàs de la Guerra Civil i el Servei Militar, ha estat
molt agradable i pròpia d’un jove de poble. “He treballat al camp amb els meus pares i també durant una
època a la Guixera de Maià, tant abans de la Guerra
com després. Però, a més, jo he viscut molt de temps
a Vilafant”, explica en Jaume. Un seu oncle vivia a Vilafant i ell i el seu pare s’hi van traslladar per ajudar-lo.
Allà hi va viure molt de temps malgrat que va tornar a
Maià de Montcal. Però, per casualitats de la vida, la
que més tard seria la seva dona i la mare dels seus
fills, seria de Vilafant. “Casualment la meva dona era
de Vilafant i per això m’hi vaig tornar a traslladar a viure. La vaig conèixer i ja al cap de poc ens vam casar”,
recorda. En Jaume va tenir dues filles, la M. Àngels i la
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Josefina. Ara té tres néts i dos besnéts i assegura que
“és molt gratificant com veus que la família augmenta
i tu, encara ho pots veure”. En Jaume de Can Calastro continua vivint durant el dia a Maià de Montcal. La
casa on va viure amb els seus pares encara està en
peu, però es van arreglar la “cabanya on hi guardàvem
tots els estris del camp i ara és on m’hi estic durant
el dia. Però als vespres, cotxe i cap a Figueres, on hi
tinc una de les meves filles. No volen que estigui sol”,
explica somrient.
El dia a dia d’en Jaume és estar a l’hort que té junt amb
la casa on s’està, cuidant dels ànecs que hi té, rebent
la visita dels seus veïns, passejant per allà i al vespre, a
gaudir de la família.
La vida d’en Jaume és un anar i venir de vivències, de
sentiments, però sobretot de felicitat malgrat va haver
de viure el calvari de la Guerra Civil. La seva mirada
fa que un se l’escolti amb tots els sentits i li quedi la
boca entreoberta per la memòria que encara conserva i també pel sentiment amb què explica les coses.
En Jaume em recorda, un cop finalitzada l’entrevista,
que no sabia com s’ho faria per explicar-me les coses,
però és que realment l’entrevista la va fer ell sol perquè
un, davant les seves paraules i les seves vivències, es
queda absorbit per la seva vida i fa que les preguntes
sorgeixin soles. Per moments, em vaig traslladar a una
nit d’hivern, vora el foc, asseguda a la falda del meu avi.
Poca gent ha aconseguit deixar-me amb la boca entreoberta en explicar-me la seva vida.
Alba Sala
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l’antic priorat
de Santa Maria
de Jonqueres

Història

Aquesta església es troba al límit de llevant de la Garrotxa al cim d’una
serralada que es desprèn del massís de la Mare de Déu del Mont, a
l’esquerra de la riera de Segueró i dominant el veïnat de Jonqueres.

Per arribar-hi, cal agafar la carretera comarcal C-260,
de Besalú a Roses.
L’ermita coneguda popularment com de Santa Magdalena i sufragània de la parròquia de Sant Vicenç de
Maià, fou l’església de l’antic priorat de Santa Maria
de Jonqueres, el qual no apareix documentat fins al
segle XIII, malgrat ésser anterior. És en el testament
de Bernat de Beluespe, que féu el 1229, poc abans
de marxar a l’expedició de conquesta de Mallorca on,
per primera vegada, queda documentada l’església.
L’any 1245, Guillem de Cabanelles, bisbe de Girona,
deixà a la mitra gironina tot allò que posseïa a l’església de Santa Maria de Jonqueres per raó del castell de Dosquers. Aquest priorat, segons figura en el
document, depenia del monestir de Santa Maria de
Vallbona, al bisbat d’Elna, que fou fundat pels monjos
cistercencs de Fontfreda l’any 1242.

El 1443, l’església de Jonqueres tenia dos altars,
segons informa l’acta de la visita pastoral feta
aquell any, el més gran dedicat a la Mare de Déu
i un altre a Santa Magdalena, la qual, desaparegut el priorat, acabà per centrar la devoció de la
gent de la zona. Entre el 1462 i el 1472, durant la
Guerra Civil que enfrontà la Generalitat de Catalunya amb Joan II de Catalunya-Aragó, l’església de
Jonqueres fou fortificada, restant sota les ordres
de Berenguer Andreu de Queixàs (que fou nomenat capità pel duc de Lorena) i, per tant, en contra
del monarca.
Segons Lluís Constants, el priorat degué ésser secularitzat molt aviat o bé governat per comendataris,
ja que, el 1404, governava la casa el cardenal Verniarensis, el darrer documentat és Onofre Salvador,
secretari del bisbe Benet de Tocco, l’any 1582.
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Santa Magdalena de Maià
Estructura de l’església
L’església de Santa Magdalena de Maià està formada
per una planta constituïda per una nau i un absis semicircular, orientat a llevant.
La porta d’accés a l’edifici es troba a la façana de ponent, i formada per un arc molt barroer. Al seu damunt
s’obre una finestra, de tres arcs en gradació, amb dues
impostes que reculen sobre sengles columnes coronades per capitells. Els dos arcs exteriors presenten un
tipus de decoració a base de formes geomètriques. Les
impostes estan ornamentades amb motius florals i els
capitells amb temes figurats.
La part exterior de l’absis ha estat sobrealçada posteriorment a la construcció inicial, i l’alçada primitiva resta
marcada per una cornisa. Al bell mig de la conca absidal s’obre una finestra amb arc de mig punt i de doble
esqueixada, característiques que també defineixen les
dues finestres obertes al mur del migdia.
Al mur de tramuntana hi havia hagut una altra porta, que
actualment roman tancada. Segons els experts, comunicava amb les estances del monestir adjacents. Els elements arquitectònics que hi ha damunt d’aquesta porta
són interpretats per aquest autors com les restes del que
podia haver estat una galilea o un petit claustre, sense
especificar més detalls ni les raons d’aquesta suposició.
A l’interior, la nau està coberta amb volta de canó apuntada i l’absis amb volta de quart de cercle.
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L’aparell exterior dels murs constitueixen la part més interessant de l’edifici, en especial la part inferior dels murs de
la nau, on s’observa un aparell de petits carreus simplement escairats, sense polir. A partir de mitja alçada de les
façanes s’observa un notable canvi d’aparell, com si l’obra
hagués estat interrompuda i represa posteriorment.
Sembla clar que la part inferior dels murs correspon a
una obra del segle XI, probablement del final del segle, malgrat la imperfecció del portal, que segurament
no devia acabar-se, o potser fou enderrocada, i que es
degué reprendre poc temps després, ja amb una nova
tecnologia constructiva. De fet, les proporcions originals apunten ja cap als tipus habituals del segle XII i per
això creiem que no deu ésser gaire anterior la data de
la seva concepció.

Amics de l’Alta Garrotxa
Els amics de l’Alta Garrotxa són un grup de persones
que es dediquen a visitar diferents esglésies de Catalunya. Es dediquen a visitar-les, explorar-les i aprofiten,
a més, per aplegar un nombrós grup de persones que
valoren l’arquitectura d’aquestes esglésies. D’aquesta
manera, al mes de març –concretament el dia 1– van organitzar una sortida per una excursió a Maià de Montcal
per tal de visitar les esglésies de Sant Martí, Sant Vicenç
i Santa Magdalena. L’experiència va ser molt gratificant
per a tots els presents.
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UN Consum
RESPONSABLE

Salut

Havent passat l’estiu, amb els dies més llargs, molts de nosaltres
gaudint de vacances i en vistes ja a les properes festes de Nadal,
us volem parlar de l’alcohol i la seva influència en la nostra vida.
SI BEUS

Com ja deveu saber, el seu consum excessiu s’associa
a molts problemes de salut: cirrosi hepàtica, hipertensió
arterial, embòlies, anèmies, diabetis, colesterol, atacs
de gota, ansietat, alteracions de la memòria, impotència, alteracions de caràcter amb agressivitat, gelosia...
També cal recordar que és la 3a causa de mortalitat,
provoca el 50% dels accidents de trànsit mortals i entre
un 15-30% d’accidents de treball mortals.
A partir de quan es considera consum de risc:
• Homes: a partir de 5 unitats al dia
• Dones: a partir de 3 unitats al dia
• Qualsevol consum en menors de 18 anys
• Qualsevol consum en dones embarassades
• Consum de més de 10 unitats al dia, al menys un
cop al mes (típic dels caps de setmana )

NO
CONDUEIXIS

Cal no tenir en compte falsos mites com:
• “Em posa a to”
• “Augmenta la potència sexual”*
• “No sóc alcohòlic, ho puc deixar quan vull”
• “A mi no em passa res, jo aguanto molt”
* (en realitat la disminueix)

u Recordeu:
Es considera una unitat:
• Una copa de vi
• Una copa de cava
• Una cervesa
Es consideren dues unitats:
• Un “cubata” (licor + refresc)
• Una copa de whisky
• Una copa de conyac

L’excés d’alcohol i l’excés de confiança poden ser fatals!
D’alcohol: Sempre una copa menys.
Recordeu també que a l’estiu cal que beveu molt, i
l’aigua és la beguda més saludable.
Així doncs, només ens queda desitjar-vos que passeu
un bon estiu i que el gaudiu amb bona salut.
Concepció Pou
Infermera Maià de Montcal (ABS Besalú)

19

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
Núm. 5 - Octubre 2009

Medi ambient

La bicicleta,
un bon mitjà
de transport

La bicicleta ocupa el primer lloc en l’eficiència energètica de tots
els mitjans de transport. Anar amb bicicleta, a més de no contaminar, representa, a ciutat, anar tres o quatre vegades més ràpid que
a peu, amb un esforç que és només un terç del que fa un vianant.
La mobilitat, avui en dia, és una necessitat fonamental
en les actuals relacions laborals i socials quotidianes,
més encara quan els llocs de treball i estudi, els d’oci
i els de consum, cada vegada estan més allunyats del
nostre domicili.
Els vehicles que utilitzem per als nostres desplaçaments són la principal font de contaminació acústica
i atmosfèrica, a més de suposar una enorme despesa
energètica. Per exemple, si deixem d’utilitzar el cotxe
i la moto per desplaçar-nos en distàncies de menys
de 3 km, aconseguirem un estalvi energètic de fins
al 60%, a més de contribuir a reduir la contaminació
acústica i atmosfèrica i, alhora, a contribuir, també,
a reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (CO2)
que, com se sap, són una des les causes principals de
l’escalfament del planeta i, consegüentment, del canvi
climàtic.
Per altra part, el desplaçament amb bicicleta per ciutat
es considera que és adequat en aquells trajectes iguals
o inferiors a 8 km. Anar amb bicicleta no contamina i,
alhora, es fa salut. A més, està comprovat que, en molts
casos, és més ràpid el desplaçament amb bicicleta que
amb vehicle motoritzat, ja que s’eviten embussos, aparcaments i l’estrès que tot això comporta. La distància
recorreguda cada any amb bicicleta a la Unió Europea
és de 70 bilions de quilòmetres. Al capdavant hi ha els
Països Baixos, amb una mitjana de 1.020 km per habitant i any, mentre que a l’Estat espanyol la mitjana és
només de 24 km. Són unes dades que ens han de fer
reflexionar per tal de poder-nos posar, també, en aquest
aspecte, a nivell europeu.
Encara que la majoria d’administracions locals responsabilitzin a la manca d’hàbit de la població en
l’ús de la bicicleta, no pot servir per justificar que no
es desenvolupi una veritable política de pacificació
del trànsit i, per tant, el foment de l’ús de la bicicleta.
Cal posar els mitjans i serveis perquè el ciclista urbà

20

se senti més segur i protegit. Com va dir Martia Lowe
(Worldwatch Institute): “És poc probable que la gent
s’animi a escollir la bicicleta com a mitjà de transport
mentre tingui el risc de perdre la vida en els atribolats
carrers”.
Si les persones tinguessin l’opció d’escollir la bicicleta
en una ciutat dissenyada perquè aquest vehicle estigués protegit dels automòbils, ben segur que l’ús de la
bicicleta s’incrementaria. Al capdavall, és un transport
eficient, econòmic, ràpid i no contaminant.
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«Només els peixos i els ocells migratoris
són més eficients per transportar-se
que una persona amb bicicleta»
Martia D. Lowe
Worldwatch Institute

El transport amb bicicleta
presenta molts avantatges
Ocupa poc espai
És econòmic
No contamina ni fa soroll
És saludable i divertit
És a l’abast de tothom (pots llogar-la...)
A les ciutats és el mitjà de transport
porta a porta més ràpid
Proporciona molta llibertat de moviment
Facilita la intermodalitat

A l’hora d’anar amb bicicleta cal tenir presents alguns consells
✓✓Sigueu prudents i respecteu les normes i els senyals de circulació. Feu servir els carrils bici, que són
d’ús exclusiu dels ciclistes. Quan no pugueu, utilitzeu sempre que sigui possible el carril de la dreta
més proper a la vorera, i si aquest està reservat al
transport públic, circuleu pel següent.
✓✓Guardeu una distància prudencial amb la vorera i
amb els cotxes aparcats, ja que una porta que s’obri
o un vianant que baixi de la vorera us pot obligar a
fer un moviment brusc.
✓✓Respecteu els vianants, sempre tenen prioritat.
Quan circuleu per la vorera, les illes de vianants i els
passeigs respecteu la preferència de pas dels vianants, i adeqüeu la vostra velocitat segons la seva
afluència, sense sobrepassar els 10 km/h, i no realitzeu maniobres ni ziga-zagues que puguin afectar
la seva seguretat. Quan hi hagi una aglomeració de
vianants, baixeu de la bicicleta i porteu-la a peu.
✓✓Circuleu amb civisme i respecte.
✓✓Mantingueu sempre la bicicleta en bon estat. Abans
de sortir reviseu els pneumàtics, els frens i el llum
de la vostra bicicleta.
✓✓Maniobreu progressivament i amb seguretat. Indiqueu amb anterioritat les maniobres d’avançament

o de canvi de direcció, i assegureu-vos que us
hagin vist.
✓✓Feu respectar els vostres drets. No dubteu a fer servir el timbre o a alçar la veu. De nit utilitzeu els llums
i materials reflectants.
✓✓Contracteu una assegurança de responsabilitat
civil per a la vostra tranquil·litat. Podeu aconseguirla fent-vos socis d’algunes de les associacions
ciclistes existents.
✓✓Trieu bé l’itinerari i sigueu respectuosos amb
l’entorn. Escolliu els itineraris més adequats: carrils bici, carrers de poca circulació, etc. A l’hora de
circular pels parcs o per la muntanya sigueu respectuosos amb l’entorn. Si el vostre recorregut és
massa llarg o us obliga a anar per carrers amb molt
de trànsit, proveu de combinar la bicicleta amb el
transport públic.
✓✓Quan aparqueu la bicicleta lligueu-la bé, immobilitzant el quadre, les rodes i el seient, si pot ser en un
lloc a la vista de tothom
✓✓Poseu-vos en contacte amb altres ciclistes. Per estar ben informats/des feu arribar les vostres queixes
i propostes i, per a la promoció d’aquest mitjà de
transport, participeu en les associacions.
Carles B. Gorbs
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La Cuina de
Nuri Lladó

Gastronomia
CANALONS FREDS DE TONYINA

Receptes de
Nuri Lladó

u

Ingredients:

u

•
•
•
•
•
•
•
•

400 g de tonyina en oli escorreguda
1/2 pebrot escalivat
1 ceba tendra
2 ous durs
2 cullerades de maionesa
40 g de molla de pa
1 enciam
20 làmines de canaló

Poseu les plaques de canalons a coure amb aigua
bullent i sal durant quinze minuts. Un cop cuites s’ha
de treure l’aigua i s’han de reservar en aigua freda.
Poseu la tonyina en un bol junt amb la ceba, el pebrot escalivat, els ous durs, un tros de molla de pa
i 2 cullerades de maionesa. Passeu-ho tot pel minipimer i farciu els canalons. Netegeu l’enciam, talleulo en juliana, poseu-lo en el fons d’una plata i al damunt col·loqueu-hi els canalons.
Barregeu tots els ingredients de la salsa, diluïu-la amb
150 cc d’aigua. En el moment de servir cobriu els canalons amb la salsa i decoreu-ho al vostre gust.
Serviu-los ben freds.

Per a la salsa:
• 200 cc de maionesa
• 1 cullerada de whisky
• 1 cullerada de ketchup

Per decorar:
• ou dur
• pebrot escalivat
• olives negres

Preparació:

PRÉSSECS DE VINYA A LA LLIMONA
Ingredients:
•
•
•
•
•

10 préssecs
1 litre d’aigua
350 g de sucre
100 cc de suc de llimona
la pell de 2 llimones

Preparació:
Netegeu la part interior de la pela de les llimones i
talleu-la en juliana. Coleu el suc de la llimona. Peleu
els préssecs i talleu-los en forma de grills de taronja.
Poseu l’aigua i el sucre a bullir, tan bon punt arranqui
el bull, remeneu-ho i deixeu-ho coure durant quatre
minuts. Passat aquests temps afegiu-hi la pell de
les llimones i el suc. Deixeu-ho coure quatre minuts
més. Tot seguit, afegiu-hi els grills de préssec i quant
torni arrancar el bull, remeneu-ho, retireu-ho del foc,
deixeu-ho refredar i poseu-ho a la nevera.
La Nuri Lladó en una demostració de les seves receptes culinàries.
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Temps era temps…

Algunes imatges de la Festa del Roser de l’any 1982
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Informació
Municipal
RESUM DELS PLENS
Sessió Ordinària
del dia 3 de desembre de 2008
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 25/09/08, L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 23/10/08 I L’ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 17/11/08.
El Ple aprova per unanimitat l’esborrany de
l’acta de la sessió ordinària del dia 25/09/2008,
l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària
del dia 23/10/08 i l’esborrany de l’acta de la
sessió extraordinària del dia 17/11/08.
2. DIMISSIÓ DE LA REGIDORA ANNA MARIA GIRONÈS SOLER
És dóna compte al Ple que, en data 1 de desembre de 2008, la regidora Sra. Anna Maria
Gironès Soler ha presentat la sol·licitud de
cessament del càrrec de regidora d’aquest
Ajuntament, al·legant motius personals que li
impedeixen desenvolupar el càrrec amb la dedicació que requereix.
I l’Ajuntament procedirà a fer els tràmits corresponents per al nomenament del regidor següent de la llista del grup d’ERC a l’Ajuntament
de Maià de Montcal.
Tot seguit l’alcalde pronuncia unes breus paraules d’agraïment a la regidora Sra. Anna Maria Gironès, per la tasca que ha dut a terme durant el temps que ha exercit l’esmentat càrrec
a l’Ajuntament de Maià de Montcal.

3. RENÚNCIA A LES DELEGACIONS DE TRES REGIDORIES
PER PART DEL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL
L’alcalde dóna compte al Ple de l’escrit presentat en aquest Ajuntament en data 24 de
novembre de 2008, pel regidor Sr. Salvador
Moreno Riba, en nom del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, renunciant a
les delegacions de les regidories sota la seva
responsabilitat.
En el torn de paraules, l’alcalde donà la paraula al regidor Sr. Salvador Moreno Riba, el
qual diu que després de les primeres eleccions
democràtiques, a Maià es va fer la festa de la
democràcia, malauradament, la democràcia va
passar de llarg.
No fa ni un any i mig que es va constituir aquest
Ajuntament, se’ns va proposar formar part del
govern i ho vam acceptar, crèiem i creiem que
calia trencar amb una dinàmica d’enfrontament que feia massa temps que durava, ara
ens n’adonem que la voluntat és que segueixi
la divisió, llàstima, crec que hem perdut una
bona oportunitat.
Estar a govern vol dir alguna cosa més que
estar al front d’una regidoria, vol dir parlar, escoltar, dialogar, etc. i tenir un pressupost que
permeti treballar.
Durant aquest temps hem estat tractats com
a oposició, se’ns ha mantingut al marge de
qualsevol decisió. La nostra voluntat ha estat
aguantar i seguir, no creiem que un trencament
sigui bo, teníem esperances que poc a poc es
farien les coses d’una altra manera.
Amb l’inici del procés de redacció del POUM
vam ser convidats a la reunió que es va fer de
regidors i equip redactor, després a una altra
reunió amb l’arquitecte municipal on se li va
demanar que parlés amb l’equip redactor perquè acceptés les propostes que feia el grup
majoritari. En l’altra reunió. A partir d’aquí, ja no
hem estat convocats més. Quan es va fer la presentació pública vam seure a la taula amb els
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altres regidors, érem equip de govern i volíem
creure que el POUM era de tots i per tots, vist
com es va desenvolupar la reunió, vam decidir
sortir de la taula, tal com anaven les coses, a
aquest POUM no li podíem donar suport, durant el procés de participació ciutadana no hem
intervingut, perquè com diu el nom era participació ciutadana i qui havia de parlar era el meu
representant, el del carrer Sant Vicenç i el de
l’Associació de veïns i veïnes, els polítics ho havíem de fer a la comissió redactora.
Amb aquestes condicions, no podem ni volem
seguir a l’equip de govern, molt haurien de canviar les coses. Ara toca fer oposició, tot i que hi ha
gent que diu que en aquest temps ja l’hem feta,
en determinats punts hem hagut de manifestar
el nostre desacord en el Ple, ja que abans no
hem parlat. La nostra oposició serà constructiva
i sempre estarem oberts a parlar i si és possible
arribar a un acord.
Encara creiem que aquesta situació és reconduible, no em refereixo a seguir en el govern,
sinó a què es dialogui i sobre tot s’escolti l’opinió de la gent i es faci un POUM de tots i per
tots, encara hi som a temps, parlem.
Per acabar, llegiré el que diu la pàgina web de
l’Ajuntament referent al POUM:
“En general el document del POUM i el procés
de la seva redacció i tramitació, ha de servir
per incorporar les directrius de creixement del
futur econòmic i humà i les proteccions del patrimoni natural i cultural, d’acord amb les voluntats dels veïns de tot el poble, cal dir que
aquest és un procés obert i que, com més participat sigui, major serà el detall i apropament
del document final a les necessitats de les persones i de la comunitat”. Parlem.
L’Alcalde contesta dient al Sr. Moreno que a les
reunions del POUM que se’l va convocar, ell
no va exposar mai que no hi estigués d’acord
amb la primera proposta que es va presentar a
tot el poble, ni va presentar mai cap proposta
alternativa.
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També, i referint-se a les pancartes penjades pel
poble que diuen “NO VOLEM AQUEST POUM”,
un periodista d’un diari va venir a Maià perquè el
Sr. Moreno l’havia avisat, per fer un reportatge de
les esmentades pancartes i després va venir a
l’Ajuntament a trobar-lo perquè ja tenia la versió
del Sr. Moreno i volia saber la versió de l’alcalde,
l’alcalde li va demanar que qui l’havia avisat i el
periodista li va dir que havia estat el regidor Salvador Moreno, que es qui també el va acompanyar als llocs on hi havia penjades les pancartes.
4. DECRETS DE L’ALCALDIA
• Aprovar una factura per un import de 785,67 €.
• Atorgar la pròrroga d’un any sol·licitada per la llicència municipal d’obres concedida d’una casa
per acabar el que falta d’obra menor.
• Aprovar unes factures per import de 2846,33 €.
• Aprovar una factura per un import de 3.041,15 €.
• Concedir una subvenció de 79,90 € a la Junta del Casal del Poble, per tal d’ajudar-los a
fer front a la compra del DVD.
• Aprovant el càrrec per treball de talla d’una Mare
de Déu amb fusta d’olivera i boix, per regalar al
Mossèn Eudald Vila per un import de 215 €.
• Aprovar el pressupost referència P2008137-B,
de data 3 de setembre de 2008 per la redacció
d’un Estudi hidràulic per treballs complementaris a la redacció del POUM de Maià de Montcal.
Caracterització hidrològica dels eixos principals
de drenatge, amb un pressupost pels honoraris
per un import de 3.930,00 € més IVA.
• Aprovar la factura núm. 58, data 08/07/2008,
per neteja i desbrossament dels marges de
diversos camins del municipi de Maià de
Montcal, per un import de 1.664,60 €.
• Aprovar la factura núm. 3-2008, data
11/07/2008 per neteja i desbrossament dels
marges de diversos camins del municipi de
Maià de Montcal, per un import de 835,20 €.
• Atorgar la llicència municipal d’obres per
projecte de reforma de coberta i formació
de finestra en façana
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• Atorgar la llicència municipal d’obres per
netejar amb karcher i pintat amb pintura de
color de primera qualitat, dues capes
• Atorgar la llicència municipal d’obres per
obertura d’una finestra i ampliació de finestra existent.
• Atorgar la llicència municipal d’obres per construcció d’una piscina.
• Atorgar la llicència municipal d’obres per a
elaboració artesanal de làctics.
• Concedir la llicència municipal d’instal·lació de
l’activitat d’elaboració artesanal de productes
làctics.
• Atorgar la llicència municipal d’obres per
pintar façana.
• Atorgar la llicència municipal d’obres per
substitució de finestres de fusta per alumini
de color verd fosc.
• Ampliar la llicència municipal d’obres núm.
15/2006 pel projecte de reforma interior habitatge unifamiliar entre mitgeres.
• Adjudicar el contracte menor d’obres “Construcció de bandes reductores de velocitat” al
municipi de Maià de Montcal per un import
de 7.925,12 € IVA inclòs.
• Atorgar la llicència municipal d’obres per al
projecte de distribució interior d’habitatge
unifamiliar aïllat.
• Aprovar factures per un valor de 66.029,48 €.

DECRETO:
Primer. Acceptar l’ajuda econòmica concedida
per la Diputació de Girona en Junta de Govern
de data 29/07/2008, amb una subvenció de
2.917,17 €, per el finançament d’Accés a les
noves tecnologies, exercici 2008.
Segon. Que l’Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés afectat per l’equipament
que es tracta que sumats a l’ajuda de la Diputació sobrepassi el seu cost total.
Tercer. Que la subvenció ha servit per realitzar la
inversió per la qual es va concedir.
Quart. Alhora es manifesta que l’Ajuntament es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

5. CONVALIDACIONS
Es proposa al Ple de l’Ajuntament la convalidació dels decrets d’Alcaldia següents:

Decret de l’Alcaldia de data 22 d’octubre de 2008
Vistes les bases de DIPSALUT, Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona per sol·licitar subvencions per la redacció
d’estudis i memòries valorades d’àmbit municipal que tinguin per objecte l’establiment de
parcs urbans de salut i d’itineraris saludables.
Vist el pressupost d’honoraris del Consell Comarcal de la Garrotxa, que puja a un import de
1.560,00 € per la sol·licitud de la redacció de la
memòria valorada del Pla de Salut de Maià de
Montcal, que consistirà en la planificació d’itineraris saludables i parcs de salut del municipi.

Decret de data 19 de setembre de 2008
Vist l’escrit tramès per la Diputació de Girona, en data 21 d’agost de 2008, en el qual
ens assabenten que la Junta de Govern de
la Diputació de Girona, en data 29 de juliol
de 2008, va aprovar atorgar una subvenció
de 2.917,17 € a l’Ajuntament de Maià de
Montcal per Accés a les noves tecnologies,
exercici 2008.

Decret de l’Alcaldia de data 14 d’octubre de 2008
Vista la certificació d’obres número 1 per l’obra
“Extensió de l’aigua potable al disseminat de
Dosquers, al sector de can Genassa” de Maià de
Montcal, que puja a un import de 47.967,55 €.
RESOLC:
Aprovar la certificació d’obres número 1 per
l’obra “Extensió de l’aigua potable al disseminat
de Dosquers, al sector de can Genassa” de Maià
de Montcal, per un import de 47.967,55 €.
Es convalidarà aquest decret en el primer Ple
ordinari que es dugui a terme.”
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DECRETO:
Primer. Aprovar el pressupost d’honoraris del
Consell Comarcal de la Garrotxa, que puja a
un import de 1.560,00 € per la sol·licitud de
la redacció de la memòria valorada del Pla de
Salut de Maià de Montcal, que consistirà en
la planificació d’itineraris saludables i parcs de
salut del municipi.
Segon. Sol·licitar a DIPSALUT, una subvenció
per la redacció del Pla de Salut del municipi de
Maià de Montcal.
Tercer. Facultar l’alcalde, Sr. Josep M. Alsina i
Seguí, per signar la documentació necessària.
Decret de l’Alcaldia de data 30 d’octubre de 2008
Vist l’acord del Ple de la Diputació de Girona, de
data 22 de gener de 2008, en el qual es va acordar atribuir a l’Ajuntament de Maià de Montcal
una subvenció de 18.000 € per al finançament
d’actuacions de competència municipal, dins el
marc del “Fons de Subvencions 2008”,
Vista la memòria valorada de les Reformes interiors de la planta baixa del Centre Cívic de Maià de
Montcal, de la qual ja tenim concedida una subvenció de 10.000 € per la Diputació de Girona.
Vist el pressupost per la instal·lació d’un sistema de telecontrol al dipòsit nou de l’aigua potable, en el terme municipal de Maià de Montcal, que puja a un import de 8.915,76 €.
Atès que aquestes actuacions beneficien tota la
població de Maià de Montcal i atesa la manca
de recursos econòmics d’aquesta corporació
per poder pagar les esmentades actuacions.
DECRETO:
Primer. Aprovar la Modificació de la memòria valorada de les Reformes interiors de la planta baixa
del centre cívic de Maià de Montcal, que puja a un
import de 25.392,70 € i el pressupost per la instal·
lació d’un sistema de telecontrol al dipòsit nou de
l’aigua potable, en el terme municipal de Maià de
Montcal, que puja a un import de 8.915,76 €.
Segon. Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per dur a terme la instal·lació d’un sistema
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de telecontrol al dipòsit nou de l’aigua potable,
en el terme municipal de Maià de Montcal, dins el
marc del “Fons de Subvencions 2008”.
Es fa constar expressament que l’Ajuntament no
disposa de cap altra subvenció o ingrés afectat
per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda
de la Diputació sobrepassi el cost total.
Tercer. Alhora es manifesta que l’Ajuntament es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Quart. Que aquest Ajuntament s’acull a l’esmentada convocatòria i es compromet a realitzar les actuacions per a les quals es demana
la subvenció.
Cinquè. Facultar l’alcalde, Sr. Josep M. Alsina i Seguí, perquè signi la documentació necessària.
Sisè. Trametre aquest decret a la Diputació de
Girona.
Decret de l’Alcaldia de data 26 de novembre de 2008
“Vista la resolució d’aprovació de data 23/10/08
signada pel director general de Desenvolupament
Rural del Departament d’Agricultura, Alimentació
i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona, en la qual ens concedeixen un ajut
econòmic de 25.002,02 € per l’obra “Extensió de
l’aigua potable al disseminat de Dosquers al sector de can Genassa” (Ajut a l’empara de l’Ordre
AAR/272/2007, de 19 de juliol).
RESOLC:
Primer. Acceptar l’ajut econòmic de 25.002,02 €
per l’obra “Extensió de l’aigua potable al disseminat de Dosquers al sector de can Genassa”,
concedida en data 23/10/2008 pel Director
General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
de la Generalitat de Catalunya a Barcelona.
Segon. Que la subvenció ha servit per realitzar
la inversió per la qual es va concedir.
Tercer. Alhora es manifesta que l’Ajuntament es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
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Quart.Trametre aquest acord al Director General
de Desenvolupament Rural del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la
Generalitat de Catalunya a Barcelona.
Cinquè. Facultar l’alcalde per signar la documentació necessària.
Decret de l’Alcaldia de data 27 de novembre de 2008
“Vista la certificació d’obres número 2 i última
per l’obra “Extensió de l’aigua potable al disseminat de Dosquers, al sector de can Genassa”
de Maià de Montcal, que puja a un import de
3.585,44 €.
RESOLC:
Aprovar la certificació d’obres número 2 i última per l’obra “Extensió de l’aigua potable al
disseminat de Dosquers, al sector de can Genassa” de Maià de Montcal, per un import de
3.585,44 €.
Es convalidarà aquest decret en el primer Ple
ordinari que es dugui a terme.”
6. DESPATX D’OFICI
L’alcalde dóna compte al Ple de l’escrit de la
Diputació de Girona tramès en data 21 de novembre de 2008, en el qual comuniquen que el
Ple de la Diputació el dia 18 de novembre de
2008, va aprovar concedir un ajut extraordinari
de 7.500 € a l’Ajuntament de Maià de Montcal,
per tal d’ajudar a les dificultats financeres del
municipi.
L’alcalde dóna compte al Ple que va tenir una
reunió amb el delegat de la Fundació Sant
Martí que pertany al Bisbat de Girona, per
portar-los el projecte de la Plaça de l’Església,
que està previst executar-se dins el poper any
2009, i també van parlar d’un terreny que és
propietat del Bisbat i que l’Ajuntament hi està
interessat, per fer-hi aparcaments per als vehicles, atès que es troba al costat de l’Església
parroquial de Maià i segons el projecte que es
vol executar a dalt a la Plaça de l’Església, no

està previst que sigui zona d’aparcament. I van
quedar que vindria un dia per mirar-s’ho sobre
el terreny. També van estar comentant el tema
del Castell de Dosquers i van quedar que la
Fundació faria gestions per saber exactament
qui n’ès el propietari.
També dóna compte al Ple que va anar a parlar
amb el diputat de Cultura de la Diputació de Girona referent a la subvenció que es va sol·licitar
dins d’aquest any 2008 i que es va denegar per
part de la Diputació; l’esmentada subvenció es
va demanar per a l’arranjament de la coberta de
l’Església de Dosquers, que està molt deteriorada i a veure si per al proper exercici 2009 es
podrien refiar de la subvenció que dóna l’esmentat Departament de Cultura. El Diputat els
va comentar que tornessin a demanar la subvenció, quan surtís la convocatòria i que tant
si l’executaven en una fase o en diverses fases,
que la Diputació els ajudarà fins que l’obra sigui
acabada.
I per acabar, dóna compte als regidors assistents a l’acte que també es van reunir amb el
Bisbat de Girona pel tema de la Coberta de
l’Església de Dosquers i els hi van dir que ells
no es pronunciarien fins que sabessin quina
subvenció concediria la Diputació de Girona
per aquesta obra.
7. APROVACIÓ DE DESPESES
S’aproven les factures per un valor de 4.098,28
euros
S’aprova per unanimitat.
8. PROPOSANT APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES 7
I ÚLTIMA DE L’OBRA “AMPLIACIÓ DE L’EMMAGATZEMAMENT I CAPTACIÓ DE L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE MAIÀ DE MONTCAL”
Vista la certificació d’obres núm. 7 i última
de l’obra Ampliació de l’Emmagatzemament
i Captació de l’Abastament d’aigua Potable de Maià de Montcal, per un import de
21.760,38 € (IVA inclòs).
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
acords següents:
Aprovar la certificació d’obres núm. 7 i última
de l’obra Ampliació de l’Emmagatzemament
i Captació de l’Abastament d’aigua Potable de Maià de Montcal, per un import de
21.760,38 € (IVA inclòs).
9. ACORDA APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
Vist l’escrit de l’Associació Espanyola Contra
el Càncer i la recaptació del Dia del Càncer de
data 5/10/08, en la qual es van recaptar 96,10 €.
El Ple acorda atorgar a l’esmentada Associació
una subvenció de 28,90 € per arribar als 125 €.
10. PROPOSA APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT
DE MAIÀ DE MONTCAL AL PROJECTE D’AGREGACIÓ DE
LA DEMANDA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE TELECOMUNICACIONS QUE COORDINA EL CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA
Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa
va informar en el darrer Consell d’Alcaldes sobre la possibilitat d’agregar la demanda de telecomunicacions de totes les administracions
locals de les comarques gironines.
Atès que el projecte parteix de la premissa que
totes les administracions haurien de portar a
terme la contractació del servei de telecomunicacions, tal com disposa la Llei de contractes
del sector públic.
Atès que Localret serà l’organisme encarregat
de portar a terme totes les gestions i d’unir
totes les administracions de les comarques
gironines que ho desitgin per aconseguir un
estalvi per a totes les administracions locals
implicades.
Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa
serà l’organisme encarregat de coordinar, liderar i tutelar el projecte en nom dels ajuntaments
de la comarca de la Garrotxa.
Vist l’expedient administratiu i els antecedents
corresponents, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
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Primer. Aprovar adherir l’Ajuntament de Maià de
Montcal al projecte d’agregació de la demanda
per a la contractació dels serveis de telefonia
fixa, mòbil i dades que coordina el Consell Comarcal de la Garrotxa a la nostra comarca i gestionarà Localret.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Consell
Comarcal de la Garrotxa.
11. PROPOSA APROVAR INICIALMENT EL PLA DIRECTOR
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE MAIÀ DE MONTCAL
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Maià de Montcal en sessió ordinària de data 30/01/2008, va
aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de
Maià de Montcal que regula l’encàrrec per a la
redacció del Pla director municipal d’abastament
d’aigua d’aquest municipi.
Atès que el consorci SIGMA ha procedit a la
redacció de l’esmentat Pla.
Vista la redacció del Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable de Maià de Montcal
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar inicialment el Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable de Maià de Montcal.
Segon. Sotmetre’l a informació pública per un
termini de 30 dies hàbils comptats a partir del
següent a la publicació de l’edicte en el BOP.
En aquest termini es podrà examinar a la Secretaria de l’Ajuntament en horari d’atenció al
públic i formular al·legacions.
Tercer. En cas de no presentar-se reclamacions,
esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar cap nou acord.
Quart. Facultar l’alcalde per signar la documentació necessària.
12. PROPOSA PRENDRE ACORDS, EN RELACIÓ AMB LA
DELIMITACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL
I L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL
Atès que l’Ajuntament de Sant Ferriol i Maià
de Montcal estem en negociacions als efectes
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d’arribar a un acord per modificar el traçat de
la línia de terme entre els dos municipis,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Notificar a la Direcció General d’Administració Local que els ajuntaments de Sant
Ferriol i Maià de Montcal, en un principi estem
d’acord a modificar la delimitació entre els
dos municipis, donat el perjudici que suposa
que l’Ajuntament de Maià de Montcal, tingui
al marge dret del riu Fluvià, una part de territori i Sant Ferriol el tingui al marge esquerra
de l’esmentat riu, llavors el que voldríem les
dues parts, és acabar-ho de lligar del tot, si
és possible.
Segon. Facultar l’alcalde Josep M. Alsina i Seguí, per signar la documentació corresponent.
Tercer. Notificar el present acord a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
13. PROPOSA APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL I EL CONSELL COMARCAL
DE LA GARROTXA PER A LA DELEGACIÓ I ENCÀRREC DE
LA GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DE COMPETÈNCIA
MUNICIPAL EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ
DE LA SALUT PÚBLICA
Vist el conveni entre l’Ajuntament de Maià de
Montcal i el Consell Comarcal de la Garrotxa per
a la delegació i encàrrec de la gestió dels serveis
públics de competència municipal en matèria de
protecció i promoció de la salut pública, el text
del qual és el següent:
“I. Que l’Ajuntament de l’Ajuntament de Maià
de Montcal i el Consell Comarcal de la Garrotxa, volen establir els vincles de col·laboració
necessaris per garantir una correcta gestió de
les obligacions del municipi en salut pública en
aquelles competències que són municipals,
d’acord amb el previst en les diferents normes
sectorials aprovades fins avui i les que en un
futur es puguin aprovar en la matèria.

El Consell Comarcal de la Garrotxa, per poder
donar coherència a les actuacions en temes de
salut pública, proposa la signatura de convenis
de col·laboració per al finançament i millora
integral de les gestions amb diferents organismes supracomarcals.
La signatura d’un conveni de col·laboració amb
el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per tal de garantir la prestació uniforme
dels serveis en tot el territori. Aquest conveni ha
de preveure la col·laboració dels equips de protecció fins arribar a la seva virtual integració en
un sol equip que presti servei en tot el territori.
II. Sobre la base d’aquest plantejament, i en compliment de l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i
l’article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’organització comarcal de Catalunya, les dues
parts consideren necessari formalitzar els acords
mitjançant un conveni d’encàrrec de gestió pel qual
s’estableixin els vincles de col·laboració necessaris
per garantir una correcta gestió de les competències
municipals relatives a la salut pública de la comarca.
Per tot el que s’ha esmentat, ambdues parts es
reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar els següents:
ACORDS
Primer. Que l’Ajuntament de Maià de Montcal
delega al Consell Comarcal de la Garrotxa,
i aquest accepta, l’encàrrec de gestió dels
serveis públics de competència municipal en
matèria de protecció i promoció de la salut
pública. Concretament, els serveis següents:
• Tramitació fins a la proposta de resolució de
les autoritzacions d’obertura d’establiments
i autoritzacions sanitàries específiques.
• Tasques de vigilància i protecció de la salut
alimentària de competència municipal, entre
d’altres: les inspeccions i control d’establiments de venda de productes alimentaris.
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• Tasques de vigilància i protecció de la salut
ambiental de competència municipal: aigua,
tant potable com natural, legionel·la, o altres
derivades de sorolls, olors,...
• Tasques de vigilància i protecció de la salut
en establiments públics i indrets habitats:
salubritat d’edificis, tatuatges i pírcings, cases de colònies,...
• Suport en el control i seguiment de les actuacions de control de plagues i animals indesitjables.
• Actuacions generals en temes de promoció
de la salut. Suport tècnic a les actuacions
que en aquest camp puguin plantejar o desenvolupar el municipi.
• En general, qualsevol altra actuació en temes de salut pública que pugui ser encomanada o transferida als ajuntaments de manera formal en el futur.
Segon. El Consell Comarcal de la Garrotxa, encarregarà al Consorci de Medi Ambient i Salut
Pública, SIGMA, la realització tècnica d’aquestes actuacions. En aquest sentit, l’Ajuntament
coneix i accepta que la gestió, informe i inspecció dels serveis recaurà en el personal tècnic adscrit al servei del Consorci SIGMA.
En tot cas, el Consell Comarcal i el SIGMA també
resten facultats per prestar els serveis mitjançant
qualsevol forma de gestió, directa o indirecta,
prevista i admesa per la legislació de règim local.
Tercer. L’Ajuntament de Maià de Montcal es
compromet a satisfer el valor del cost dels serveis delegats que no sigui directament assumit
pels diferents convenis de col·laboració previstos. Per això serà imprescindible l’aprovació
per part del Consell Comarcal de la Garrotxa,
prèvia presentació en el Consell d’Alcaldes, del
corresponent estudi de costos justificat.
Quart. L’Ajuntament de Maià de Montcal es
compromet a informar al Consell Comarcal de
la Garrotxa dels canvis que es donin en el seu
municipi que puguin afectar d’alguna manera
els serveis i actuacions delegades.
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Cinquè. L’Ajuntament de Maià de Montcal autoritza el Consell Comarcal de la Garrotxa la
realització de licitacions públiques necessàries
per a la prestació dels serveis delegats, si així
ho creu convenient i necessari per garantir el
funcionament dels serveis.
Sisè. El Consell Comarcal de la Garrotxa es
compromet a mantenir informat l’Ajuntament
de totes aquelles actuacions que puguin afectar el normal funcionament del servei.
Setè. L’Ajuntament de Maià de Montcal i el
Consell Comarcal de la Garrotxa hauran de
nomenar un representant per resoldre de comú
acord tot el no previst en aquest conveni.
Vuitè. Amb la signatura del present conveni
s’entén que l’Ajuntament de Maià de Montcal
acredita i autoritza al Consell Comarcal de la
Garrotxa per poder dur a terme els serveis que
li han estat encomanats, donar-li la cobertura
jurídica necessària per a la seva realització
davant de tercers, com també la informació
necessària.
Novè. Aquest conveni tindrà efectes a partir de
la seva signatura i es considerarà vigent per a
temps indefinit. En cas de renúncia per qualsevol de les dues parts caldrà considerar sempre els terminis dels contractes administratius
d’adjudicació dels serveis i esperar a la seva
finalització per tal de no afectar amb la renúncia a tercers.”
Per tot el que s’ha exposat, l’alcalde proposa
al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament
de Maià de Montcal i el Consell Comarcal de
la Garrotxa per a la delegació i encàrrec de la
gestió dels serveis públics de competència
municipal en matèria de protecció i promoció
de la salut pública.
Segon. Facultar l’alcalde Sr. Josep M. Alsina i
Seguí per signar la documentació necessària.
Tercer. Comunicar aquesta resolució al Consell
Comarcal de la Garrotxa i al consorci SIGMA.
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14. PROPOSA AUTORITZAR L’ADHESIÓ DE L’ÀMBIT
TERRITORIAL DEL MUNICIPI DE MAIÀ DE MONTCAL
AL GAL Associació per al Desenvolupament
Rural Integral de la zona Nord-oriental de
Catalunya
Atès que en data 7 d’agost de 2008 es va
publicar al DOGC la Ordre AAR/386/2008
per la quals s’aproven la bases i la convocatòria per a la selecció de programes de
desenvolupament rural per a l’aplicació a
Catalunya de la metodologia Leader en el
marc del Programa de desenvolupament rural 2007-2013.
Atès que en data 30 de juny de 2008 es
va constituir el GAL Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona
Nord-oriental de Catalunya que té entre els
seus objectius específic, entre altres, gestionar i optimitzar els recursos econòmics
que siguin assignats al seu àmbit territorial
pel Programa LEADER de la Unió Europea,
assumint a aquest efecte les funcions de
“Grup d’acció local” d’acord amb les directives comunitàries.
Atès que en data 2 de setembre de 2008
aquesta Associació va aprovar el programa
de desenvolupament territorial i l’estratègia
de desenvolupament que ha estat tramesa a
aquest Ajuntament.
Atès que per tal de poder considerar els territoris dels municipis inclosos a la Ordre
AAR/386/2008 dins l’estratègia esmentada és
necessari que els ajuntaments corresponents
manifestin la seva adhesió”.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial
del municipi de Maià de Montcal al GAL Associació per al Desenvolupament Rural Integral
de la zona Nord-oriental de Catalunya
Segon. Notificar aquest acord a l’Associació per
al Desenvolupament Rural Integral de la zona
Nord-oriental de Catalunya.

15. PROPOSA APROVAR UNA MOCIÓ SOBRE EL SISTEMA DE FINANÇAMENT LOCAL DELS AJUNTAMENTS DE
CATALUNYA
Atès que el finançament dels ajuntaments
de Catalunya és clarament insuficient per
tal de poder assumir tots els seus serveis
i competències i que és urgent un reforma
del sistema de finançament local per tal de
resoldre aquestes deficiències.
Atès que en aquests moments s’està promovent
una reforma del sistema de finançament local.
Atès que també s’està en un procés de reforma del sistema de finançament de la Generalitat de Catalunya, que després ha de reportar
un increment de la participació dels ens locals
en el finançament de la Generalitat.
Atès que, des del govern espanyol s’estan incomplint els terminis i els preceptes establerts
en l’Estatut de Catalunya.
Atès que es considera urgent que aquests dos
processos acabin de forma positiva i en breu.
Atès que el passat dia 10 de setembre l’Associació Catalana de Municipis i comarques, i la Federació de Municipis de Catalunya, van presentar
una declaració conjunta sobre el finançament
local i autonòmic, que fonamentalment demana
la millora del finançament dels ens locals, i dóna
suport al Govern de la Generalitat i les forces
amb representació parlamentària en el seu procés de negociació amb el Govern espanyol pel
nou finançament de Catalunya i demana, una vegada aprovat el model de finançament autonòmic, la creació d’una Comissió mixta GeneralitatGoverns Locals per tractar de manera específica
el finançament dels ens locals.
Per tot el que s’ha exposat, l’alcalde proposa
al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Reclamar el compliment dels terminis i
preceptes establerts en l’estatut de Catalunya
respecte al finançament de la Generalitat.
Segon. Manifestar la necessitat d’avançar en
una reforma estructural del finançament local,
en defensa de la suficiència i l’autonomia en el
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finançament dels serveis públics locals, autonòmics i del conjunt del sistema, que també
incorpori mesures per mantenir l’equilibri dels
pressupostos públics de les corporacions locals en el marc de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
Tercer. Declarar que aquesta negociació ha de
ser independent i no vinculada a la negociació
del sistema de finançament autonòmic, per tal
que no s’instrumentalitzi l’esmentada reforma
local per minimitzar el finançament autonòmic.
Quart. Comunicar aquests acords a la Generalitat
de Catalunya, als grups parlamentaris del parlament de Catalunya, a l’ACM i la FMC.
16. PRECS I PREGUNTES
En l’apartat de precs i preguntes, el Sr. Salvador Moreno comenta a l’alcalde i als regidors
assistents que si volen informació referent al
Castell de Dosquers, ell els la pot facilitar.
El Sr. Moreno diu que referent a l’àrea de Turisme, espera que l’any vinent hi hagi pressupost
per tirar endavant el projecte que aquest any
ha quedat pendent d’execució.
I no hi ha cap altre assumpte per tractar, per
tant s’aixeca la sessió a les deu i catorze minuts del vespre. Ho certifico jo, la secretària, i
amb mi ho fan els regidors amb la seva signatura juntament amb la de l’alcalde.

Sessió Extraordinària
del dia 19 de gener de 2009
A Maià de Montcal, 13 de febrer de 2008, a les
vuit del vespre, a la casa de la vila, reunit l’Ajuntament en primera convocatòria sota la presidència del Sr. Alcalde, Josep M. Alsina i Seguí, i amb
l’assistència dels regidors i de la regidora esmentats, té lloc una sessió extraordinària. Excusa la
seva assistència el Sr. Pere Juanola Juanola. Actua de secretària la de l’Ajuntament, Maria Fernanda Mendoza i Mercader. L’alcalde comença
l’acte d’acord amb l’ordre del dia ja fixat.
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1. PROPOSA APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE
REHABILITACIÓ COBERTA ANTIGUES ESCOLES DE MAIÀ
DE MONTCAL
Vist el Projecte de rehabilitació coberta antigues escoles de Maià de Montcal.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar inicialment amb caràcter d’urgència el Projecte de rehabilitació coberta antigues escoles de Maià de Montcal, Ref. 2288/08,
redactat per l’equip tècnic del Consell Comarcal
de la Garrotxa.
Segon. Exposar al públic l’esmentat expedient en el
BOP, per a possibles reclamacions i al·legacions.
Tercer. Facultar l’alcalde per signar la documentació necessària.
El Sr. Salvador Moreno comenta que, consultat el
projecte, tan sols fa referència a una part del teulat
de l’edifici, el pis del mestre no hi consta. Un cop
més comencem la casa per la teulada i mai millor
dit, l’edifici de l’escola és totalment obsolet, tothom
coincideix en què és millor enderrocar-lo, però hi ha
una certa obsessió en el seu manteniment. En el
projecte es diu que s’hi vol donar un ús social a part
de l’actual de magatzem. Per donar-hi un ús social
calen moltes reformes. També fa esment dels llocs
de feina, seran donats a conèixer? I tothom qui ho
desitgi podrà sol·licitar-lo, o l’adjudicació es farà
com en el cas del casal? ha dit.
No hem tingut prou amb l’experiència de les
obres del casal? No cal recordar que si s’hagués fet un edifici nou hauria sortit més barat i
tindria millors condicions.
Si aquest projecte és una excusa per aconseguir diners del fons estatal d’inversió local creiem que hi ha altres obres més necessàries.
2. PROPOSA APROVAR INICIALMENT LA MEMÒRIA VALORADA ACTUACIÓ GLOBAL REFORMA DEL CASAL DEL
POBLE DE MAIÀ DE MONTCAL
Vista la Memòria Valorada Actuació global reforma del Casal del Poble de Maià de Montcal,
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Ref. 2283/08, redactada per l’equip tècnic del
Consell Comarcal de la Garrotxa.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar inicialment la Memòria Valorada Actuació global reforma del Casal del Poble de Maià de Montcal, Ref. 2283/08, redactada per l’equip tècnic del Consell Comarcal
de la Garrotxa.
Segon. Exposar al públic l’esmentat expedient
per un període de 30 dies, a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent en el BOP, per a possibles reclamacions i
al·legacions.
Tercer. Facultar l’alcalde per signar la documentació necessària.
El Sr. Salvador Moreno comenta que estem
totalment d’acord en què s’ha d’emprendre
d’una vegada l’última fase de les obres per tal
d’adequar el teatre i complir les mesures de
seguretat de l’edifici, el que no estem gaire segurs és de si desprès de tants anys, ara és el
moment, sembla que en aquest Ajuntament ha
entrat una mena de febre per fer obres i no precisament barates, actualment l’endeutament
de l’Ajuntament està per sobre del 35%, amb
aquest projecte i el de les places de la Cellera
on arribarà l’endeutament?, dóna la sensació
que tot el que no s’ha fet en més de vint anys,
es vol fer en dos anys i no es té en compte
la poca capacitat de generar recursos que té
l’Ajuntament. Es volen incloure en el FEDER
2007-2013. Les bases reguladores dels fons
no preveuen el finançament d’aquest projecte,
potser no és el lloc adequat, no es pot justificar la reforma d’un teatre per fer cursos de
cuina, idiomes, informàtica, etc... I la pregunta
que se’ns acut és: com es pensa finançar el
100% de l’obra.
No votarem no, però ens abstindrem. Per poder votar a favor, voldríem saber quin projecte
de gestió del casal hi ha, si dels llocs de tre-

ball es farà oferta per concurs públic i per últim
aconseguir el finançament per a altres llocs,
que n’hi ha.
Per acabar, tan sols un clam al desert: Fa
uns anys es va fer l’agenda 21, sobre la base
d’unes reunions de participació i una enquesta, segurament els resultats els ha llegit poca
gent i crec que caldria donar un repàs a l’apartat de comunicació amb l’administració local,
les propostes varen ser: potenciar un major diàleg, potenciar major informació i comunicació
dels projectes, millora de les comunicacions
mitjançant noves tecnologies, web... No cal
dir res més.
3. PROPOSA ACORDAR SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, QUE S’INCLOGUI EN
EL FEDER PER AL PERÍODE 2007-2013 LA “MEMÒRIA
VALORADA ACTUACIÓ GLOBAL REFORMA DEL CASAL
DEL POBLE DE MAIÀ DE MONTCAL”
Atesa l’Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre,
per la qual s’aproven les bases reguladores per
seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER, per
al període 2007-2013, i es convoca el termini
de presentació de sol·licituds per al quadrienni
2007-2010, eixos 2 i 4.
Vist que l’obra “Memòria Valorada Actuació
global reforma del Casal del Poble de Maià de
Montcal”, és una actuació que beneficia tota
la població de Maià de Montcal i el fet que en
la planta baixa que es vol reformar, s’hi pretén
fer diferents activitats i formació per a la població majoritàriament rural del municipi, com són
classes d’informàtica, d’idiomes, de gimnàstica, de cuina, etc. el que comportaria la creació
de llocs de treball als professionals que s’hi
dediquen i que suposaria un valor afegit a les
oportunitats del municipi.
Vist l’expedient administratiu i els antecedents
corresponents, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
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Primer. Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya que l’obra “Memòria Valorada
Actuació global reforma del Casal del Poble de
Maià de Montcal” s’inclogui en el FEDER per
al període 2007-2013, ÀMBIT D’ACTUACIÓ.
EIXOS I CATEGORIES A l’Eix 4: Desenvolupament Local i Urbà, concretament, dins l’Eix
4.61. i per a l’anualitat 2010.
Segon. Trametre tota documentació per mitjans
telemàtics de l’extranet de les administracions
catalanes, eaCat al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
4. PROPOSA APROVAR UNA INVERSIÓ PER A L’EXECUCIÓ
DE L’OBRA “PROJECTE DE REHABILITACIÓ COBERTA ANTIGUES ESCOLES DE MAIÀ DE MONTCAL” I SOL·LICITAR
AL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE
D’ACORD AMB EL REAL DECRETO-LEY 9/2008, DE 28
DE NOVIEMBRE PEL QUAL ES CREA UN FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL, L’ESMENTADA OBRA PUGUI
SER SUBVENCIONADA MITJANÇANT EL FONS ESTATAL
Vist el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal
de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el
Empleo y se aprueban créditos extraordinarios
para atender a su financiación (BOE 290, 2 de
desembre de 2008).
Vist el “Projecte de rehabilitació coberta antigues escoles de Maià de Montcal”, amb un
pressupost d’execució per contracte que puja
a la quantitat de 66.902,00 €.
Atès que l’obra “Projecte de rehabilitació coberta antigues escoles de Maià de Montcal”,
no s’ha previst en el pressupost de l’Ajuntament de Maià de Montcal per a l’any 2009.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar una inversió de 66.902,00 €. per
a l’execució de l’obra “Projecte de rehabilitació
coberta antigues escoles de Maià de Montcal”.
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Segon. Sol·licitar al Ministerio de Administraciones Públicas que, d’acord amb el Real Decreto
Ley 9/2008, de 28 de noviembre, pel qual es
crea un Fons Estatal de Inversió Local, que el
“Projecte de rehabilitació coberta antigues escoles de Maià de Montcal”, pugui ser subvencionat mitjançant l’esmentat Fons Estatal.
5. PROPOSA APROVAR DEFINITIVAMENT L’ANNEX AL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS
NUCLIS DE MAIÀ DE MONTCAL, 1a FASE A, Ref. 2011-06 FV
Atès que l’Annex al Projecte de Renovació de l’enllumenat públic dels nuclis de Maià de Montcal,
1a fase A, Ref. 2011-06 FV, redactat per l’enginyer tècnic industrial del Consell Comarcal de la
Garrotxa, Sr. Josep Martin i Jutglar, es va aprovar
per decret d’Alcaldia de data 3 de desembre de
2008, atesa la urgència per a la seva contractació.
Atès que l’esmentat Annex al projecte es va
sotmetre amb caràcter d’urgència a informació
pública al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 237, de data 10/01/2008, durant el
termini de 15 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació del corresponent edicte.
Atès que durant l’esmentat termini d’exposició
pública no es van formular reclamacions.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar definitivament l’Annex al Projecte de Renovació de l’enllumenat públic dels
nuclis de Maià de Montcal, 1a fase A, Ref.
2011-06 FV, redactat per l’enginyer tècnic industrial del Consell Comarcal de la Garrotxa,
Sr. Josep Martín i Jutglar.
Segon. Publicar l’edicte de l’aprovació definitiva
en el BOP i el DOGC.
Tercer. Facultar l’alcalde per signar la documentació necessària.
I no hi ha cap altre assumpte per tractar, per tant
s’aixeca la sessió a tres quarts de nou del vespre.
Ho certifico jo, la secretària, i amb mi ho fan els
regidors amb la seva signatura juntament amb la
de l’alcalde.
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Sessió Ordinària
del dia 30 de gener 2009
1. PRESA DE POSSESSIÓ I JURAMENT DEL CÀRREC
DE REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT DEL SR. MIQUEL
COLL I COLL
Atès que s’ha rebut de la Junta Electoral Central
de Madrid la credencial del regidor de l’Ajuntament de Maià de Montcal Sr. Miquel Coll Coll,
motivada per la vacant per cessament del càrrec de regidora presentada per la Sra. Anna
Maria Gironès Soler, al·legant motius personals
que li impedeixen desenvolupar el càrrec amb
la dedicació que requereix, i essent-hi present,
el mateix previ jurament o promesa de complir
les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, el senyor alcalde li dóna
possessió del càrrec de regidor, i li formula la
pregunta següent:
“¿Jureu o prometeu per la vostra consciència
i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de REGIDOR amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la constitució com a norma
fonamental de l’Estat?”.
Contesta en Miquel Coll Coll, per imperatiu legal, SÍ, ho prometo.
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL DIA 3/12/08 I L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 19/01/09
El Ple aprova per unanimitat l’esborrany de
l’acta de la sessió ordinària del dia 3/12/2008 i
l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària
del dia 19/01/09.
3. DECRETS DE L’ALCALDIA
Atorgar la llicència municipal d’obres per instal·
lació d’una tanca a Can Jan de Dosquers.
Decret de l’Alcaldia de data 24 de novembre de 2008, per
atorgar la llicència municipal d’obres al Sr. Joan
Canals Costa, per enrajolar dues habitacions a la
Rectoria de Dosquers de Maià de Montcal.

Decret de l’Alcaldia de data 28 de novembre de 2008,
per atorgar la llicència municipal d’obres al
Sr. David Plius Juncà, per Rehabilitació d’una
edificació existent per a local sense ús a Can
Marifont de Maià de Montcal.
Decret de l’Alcaldia de data 3 de desembre de 2008,
d’aprovació inicial de l’Annex al Projecte de
Renovació de l’enllumenat públic dels nuclis
de Maià de Montcal, 1a fase A, Ref. 2011-06
FV., i tramitar-ho pel procediment d’urgència
d’acord amb l’article 50 de la Llei 30/1992 del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
Concedir una subvenció de 2.372,73 € més
l’augment de l’IPC.
4. CONVALIDACIONS
Es proposa al Ple de l’Ajuntament la convalidació dels decrets d’Alcaldia següents:
Decret de l’Alcaldia de data 31 d’octubre de 2008
Vist l’escrit tramès per la Diputació de Girona,
de data 10 de setembre de 2008, en el qual
ens assabenten que la Junta de Govern de la
Diputació de Girona, en la sessió del dia 9 de
setembre de 2008, va aprovar una subvenció
4.151,75 € a l’Ajuntament de Maià de Montcal, en concepte d’obres de millora a la piscina
municipal de Maià de Montcal (Anualitat 2008).
Exp. ES/11091.
DECRETO:
Primer. Acceptar l’ajuda econòmica concedida
per la Diputació de Girona en Junta de Govern de data 9/09/2008, amb una subvenció
4.151,75 € en concepte d’obres de millora a la
piscina municipal de Maià de Montcal (Anualitat 2008). Exp. ES/11091.
Segon. Que l’Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés afectat per l’equipament
que es tracta que sumats a l’ajuda de la Diputació sobrepassi el seu cost total.
Tercer. Que la subvenció ha servit per realitzar la
inversió per la qual es va concedir.
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Quart. Alhora es manifesta que l’Ajuntament es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Cinquè. Trametre aquest acord a la Diputació de
Girona.
Decret de l’Alcaldia de data 11 de desembre de 2008
Vist l’acord del Ple de la Diputació de Girona, de
data 18 de novembre de 2008, en el qual van
concedir un ajut extraordinari al municipi de Maià
de Montcal, per un import de 7.500 € dins l’àmbit
de Cooperació Municipal “Fons de Subvencions”
per al finançament d’actuacions de competència
municipal, pel període 2008-2011.
Vist que al municipi de Maià de Montcal no disposa de protecció per als contenidors.
Atès que aquesta actuació beneficia tota la població de Maià de Montcal, ja que millora l’impacte visual de tot l’entorn dels contenidors.
Vist el pressupost presentat per un import de
8.420 €.
Atesa la manca de recursos econòmics
d’aquesta corporació per dur a terme l’actuació esmentada, i .
RESOLC:
Primer. Sol·licitar a la Diputació de Girona una
subvenció de 7.500 € per dur a terme l’actuació de Guarda contenidors de fusta per al municipi de Maià de Montcal.
Segon. Aprovar el pressupost per un import de
8.420 €.
Tercer. Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés
afectat per l’activitat que es tracta que sumats a
l’ajuda de la Diputació sobrepassi el cost total.
Quart. Alhora es manifesta que l’Ajuntament es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Cinquè. Que aquest Ajuntament s’acull a l’esmentada convocatòria i es compromet a realitzar les actuacions per a les quals es demana
la subvenció.
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Sisè. Facultar l’alcalde, Sr. Josep M. Alsina i Seguí, per signar la documentació necessària.
Setè. Trametre aquest decret a la Diputació de
Girona.
5. DESPATX D’OFICI
L’alcalde dóna compte al Ple de l’escrit
de la Diputació de Girona de data 23 de
desembre de 2008, en el qual ens comuniquen que ens han concedit una subvenció
de 7.500 € per l’actuació “protecció contenidors de fusta”, dins l’àmbit de Cooperació Municipal “Fons de subvencions extraordinari 2008”.
6. PROPOSA L’APROVACIÓ DE DESPESES
Aprovar la factura per senyalització del municipi, per un import de 1.267,35 €.
S’aprova per unanimitat.
7. PROPOSA APROVAR, SI ESCAU, LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS.
Vist l’escrit del Col·legi d’Educació Infantil i Primària Salvador Vilarrasa de Besalú, de data 16
de desembre de 2008, en la qual sol·liciten un
ajut econòmic per poder dur a terme les Jornades Culturals els dies 18, 19 i 20 de març
de 2009.
El Ple acorda per unanimitat atorgar-los una
subvenció de 250 €.
Vist l’escrit de la Sra. Pepi Ruiz Pina, com a
presidenta de l’entitat AMPA PETIT COMPTE de Besalú, de data 3 de novembre de
2008, en el qual sol·liciten un ajut econòmic
per poder dur a terme les activitats programes per al curs 2008/2009 de l’Escola Bressol de Besalú. El Ple acorda deixar aquesta
sol·licitud sobre la taula, fins a tenir més informació de la subvenció de la Llar d’Infants
de Besalú.
8. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LES
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OBRES DEL “PROJECTE DE REHABILITACIÓ COBERTA ANTIGUES ESCOLES DE MAIÀ DE MONTCAL” PEL
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Atès que s’ha de procedir a realitzar el procediment per l’adjudicació de la contractació de
les obres del “Projecte de rehabilitació coberta antigues escoles de Maià de Montcal” pel
procediment negociat sense publicitat i vist la
legislació sobre contractació administrativa, en
especial la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, la Llei de Contractes del Sector Públic i el Text refós de les disposicions vigents
en matèria de règim local i vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents,
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives particulars, que regiran la
contractació de les obres del “Projecte de rehabilitació coberta antigues escoles de Maià
de Montcal”, mitjançant procediment negociat
sense publicitat i tramitació urgent.
Segon. Exposar-lo al públic pel termini de 10
dies amb publicació al BOP i al DOGC perquè
es puguin presentar possibles reclamacions,
de conformitat amb l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Tercer. Obrir el procediment de licitació per la
contractació de les referides obres i procedir
a sol·licitar ofertes a diverses empreses dels
sector, tot això condicionat a la presentació de
reclamacions sobre el plec de clàusules i a la
seva aprovació definitiva.
9. ACORD JUTGE DE PAU SUBSTITUT D’AQUEST MUNICIPI
Atès que el Sr. Salvador Moreno i Riba va renunciar a la plaça de jutge de pau substitut de
Maià de Montcal,
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya va comunicar a l’Ajuntament de
Maià de Montcal mitjançant acord de data 9 de

desembre de 2008 a què es procedís a l’inici
dels tràmits per a la proposta de nomenament
de jutge de pau substitut, tal com disposen els
articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels jutges de pau.
Atès que l’Ajuntament de Maià de Montcal ha
anunciat públicament la convocatòria pública,
indicant termini i lloc de presentació, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província núm.
217, de 11 de novembre de 2008, tauler d’anuncis municipal, Jutjat de Primera Instància i Instrucció d’Olot i Jutjat de Pau.
Atès que no s’ha presentat cap sol·licitud per
ocupar la plaça vacant de jutge de pau substitut de Maià de Montcal.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord
següent:
Primer. Trametre certificació acreditativa de
l’adopció d’aquest acord, del quòrum amb
què s’ha adoptat al Jutjat de Primera Instància
i Instrucció d’Olot, per tal que l’elevi a la Sala
de Govern del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, perquè nomeni el jutge de pau
substitut de Maià de Montcal.
10. PROPOSA APROVAR LA BAIXA D’EXPEDIENTS FALLITS
Identificació de l’expedient.
Proposta relativa a la tramitació de baixa de
diversos expedients de constrenyiment per resultar el deutor fallit per insolvent.
Antecedents
Els expedients de constrenyiment que ha tramitat el Servei de Recaptació del Consell Comarcal de la Garrotxa en el qual hi consten les
actuacions realitzades per al seu cobrament de
deutors:
Fonament de dret
Articles 66, 76 i 173 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Declarar en fallida per resultar insolvents, els senyors/es i empreses:
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Segon. Anul·lar els rebuts que formen part dels
expedients.
Tercer. Comunicar aquests acords al Servei de
Recaptació del Consell Comarcal de la Garrotxa.
11. MOCIÓ PER LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET
DE DECIDIR A TENIR UN ESTAT PROPI DEL POBLE CATALÀ, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA
Atès que el Sr. Salvador Moreno i Riba, com a
regidor i en nom del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya de Maià de Montcal,
en data 16/01/09, ens ha tramés la moció per la
internacionalització del dret de decidir a tenir un
estat propi del poble català.
L’alcalde presenta al Ple la següent:
MOCIÓ PER LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET DE
DECIDIR A TENIR UN ESTAT PROPI DEL POBLE CATALÀ
En un món globalitzat com l’actual, Catalunya
travessa una cruïlla històrica difícil i a la vegada
decisiva. Trenta anys després de la recuperació
de les nostres pròpies institucions d’autogovern,
aquest, per bé que limitat, ha suposat un important avenç en el benestar de la societat catalana,
en l’aprofundiment i en la seva adaptació a les
demandes socials, econòmiques i culturals que
se’ns han plantejat durant aquests temps.
Amb tot, el manteniment i la contínua millora del
nostre país com un model de societat avançada i moderna, competitiva i capdavantera en la
transmissió de valors cívics i socials progressistes necessiten assolir nous objectius i requereixen de nous instruments que no permeten
l’actual marc constitucional espanyol. També és
imprescindible una capacitat política que tampoc no està a la disposició de la classe política
catalana a causa de la manca de sobirania amb
què l’Estat Espanyol ha dotat les autonomies.
Els reptes per a la continuïtat d’una Catalunya
moderna i pròspera en l’era de la globalització
només podran ser superats si es desenvolupen
polítiques ambicioses en el benestar social, en
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les infraestructures i els transports, en l’educació, en la recerca, en la societat del coneixement, en l’economia, en la indústria i en tots els
àmbits que l’evolució futura demandi.
Aquestes polítiques ambicioses no són factibles sense un marc polític i jurídic adequat.
L’actual marc, amb serioses limitacions que les
recents reformes estatutàries han posat al descobert, agreujat per l’històric i persistent espoli
fiscal al qual estem sotmesos, no podrà resoldre el nou finançament i farà del tot impossible
la realització d’aquestes polítiques ambicioses
i les inversions necessàries que es requereixen
per fer front als reptes de la globalització amb
garanties d’èxit.
Tot això, juntament amb les constants i sistemàtiques retallades de les nostres competències d’autogovern i els reiterats atacs contra la
nostra llengua i cultura, posen en perill la nostra mateixa supervivència com a nació; més si
tenim en compte que a Europa o es disposa
d’un Estat propi o no s’hi compta.
Davant de tot això i en el context en què ens
trobem ara, el conjunt de la classe política i
els sectors socials del nostre país hauríem de
reflexionar molt seriosament sobre quin és el
futur ens espera si no posseïm un Estat propi.
Ha arribat el moment que els catalans i catalanes decidim el nostre futur. És el moment
d’apostar amb decisió per esdevenir una nació
sobirana plenament reconeguda en el context
internacional i poder desplegar totes les nostres capacitats col·lectives.
El dret a decidir és un dret democràtic i cívic
que cal que totes les institucions sorgides de
la voluntat popular pregonin i defensin. Més
encara, quan exercir aquest dret és la manera
que avui disposem els catalans i les catalanes
per encarar el nostre futur amb garanties de
progrés i cohesió social. Progrés i cohesió social necessaris íntimament lligats a una llibertat
i capacitat més grans del país per decidir les
pròpies polítiques.
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En els darrers mesos ha anat consolidant-se
una iniciativa sorgida de la societat civil: deu mil
a Brussel·les per l’autodeterminació de la nació
catalana (Deumil.cat); l’objectiu de la qual és
que milers de catalans i catalanes es manifestin
el proper 7 de març pels carrers de Brussel·les
–capital de les institucions europees– sota el crit
de “Volem l’Estat propi!” en defensa i reclamant
l’autodeterminació del nostre poble.
Deu mil a Brussel·les per l’autodeterminació de la
nació catalana pretén aconseguir que l’autodeterminació del nostre poble figuri en l’agenda internacional, especialment l’europea, i que els partits
polítics nacionals es declarin compromesos amb
aquest dret i a treballar per a garantir-ne l’exercici.
La iniciativa de la marxa a Brussel·les és de caràcter transversal i està totalment oberta al ciutadà individual, com també a les associacions que
conformen la nostra societat civil, especialment
les plataformes que en els darrers temps han estat protagonistes de les mobilitzacions més grans
en resposta a les agressions contra les nostres llibertats i que reclamen el dret a decidir. També es
dirigeix als sectors professionals i agents socials,
empresarials i sindicals que entenen que la defensa dels seus sectors i interessos va íntimament
lligada a una major capacitat del país per decidir
les pròpies polítiques. I, sobretot, va dirigida al
ciutadà català que, cansat que no se l’escolti, vol
manifestar amb la seva pròpia veu a Europa, i al
món, la nostra voluntat de ser una nació lliure.
Deumil.cat no està sotmès a cap sigla política
específica i vol treballar obertament, tot mantenint l’autonomia de les persones, organitzacions
i plataformes que persegueixin el mateix objectiu: l’autodeterminació de la nació catalana.
L’èxit de la iniciativa constituirà una oportunitat
d’or per rellançar internacionalment el nostre dret
a decidir. La marxa a Brussel·les servirà perquè
el món, i Europa en particular, ens vegin als catalans i catalanes com una nació compromesa
amb els valors cívics i democràtics. Constituirà
una mostra de la nostra forma de ser, amb la

presència i participació de la nostra cultura popular i una porta oberta als valors democràtics,
cívics i solidaris que empeny la marxa a Brussel·
les, mostrant la nostra inequívoca voluntat europeista des de fa generacions i la nostra determinació de participar en la construcció de la unitat
europea com a catalans.
Per tot l’anterior es demana:
Primer. Adhesió del Ple de la Corporació Municipal als objectius de la manifestació ciutadana
que recorrerà pels carrers de Brussel·les el proper 7 de març. Objectius que no són altres que
aconseguir posar el dret de decidir a tenir un Estat propi del poble català en l’agenda internacional i en la centralitat del debat polític català, per
tal que la nostra classe política es comprometi a
treballar per garantir el seu exercici.
Segon. Comprometre’s aquest Ple de l’Ajuntament a fomentar dinàmiques que ajudin a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret
de decidir a tenir un Estat propi català, impulsant
contactes institucionals internacionals amb autoritats locals d’Europa i del món en general.
Tercer. Comunicar aquests acords a l’organització de la manifestació ciutadana a Brussel·les
Deumil.cat; al Consell Comarcal; a la Diputació
provincial; al Parlament i Govern de Catalunya.
També al Parlament i Comissió europees.
12. PRECS I PREGUNTES
En l’apartat de precs i preguntes, el Sr. Salvador Moreno vol fer un prec al regidor de festes,
i li comenta que el ball de Festa Major s’acaba massa aviat i si es podria allargar una mica
més i el Sr. Pere Juanola li contesta que ja es
tindria en compte per si es podia fer quelcom
per a les properes festes.
I no hi ha cap altre assumpte per tractar, per tant
s’aixeca la sessió a dos quarts de deu i un minut
del vespre. Ho certifico jo, la secretària, i amb mi
ho fan els regidors amb la seva signatura juntament amb la de l’alcalde.
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Sessió Ordinària
del dia 27 de març de 2009
A Maià de Montcal, 27 de març de 2009, a les
nou del vespre, a la casa de la vila, reunit l’Ajuntament en primera convocatòria sota la presidència del Sr. Alcalde, Josep M. Alsina i Seguí, i amb
l’assistència dels regidors i la regidora abans esmentats, té lloc una sessió ordinària. Actua de
secretària la de l’Ajuntament, Maria Fernanda
Mendoza i Mercader. L’alcalde comença l’acte
d’acord amb l’ordre del dia ja fixat.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
DIA 30/01/2009.
En la sessió ordinària del dia 30/01/2009, en
el punt número 9 de l’ordre del dia, referent a
l’acord jutge de pau d’aquest municipi, hi ha
uns errors de text, en l’acord hi consta el text
següent:
“9. ACORD JUTGE DE PAU SUBSTITUT D’AQUEST MUNICIPI
Atès que el Sr. Salvador Moreno i Riba va renunciar a la plaça de jutge de pau substitut de
Maià de Montcal,
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va comunicar a l’Ajuntament de Maià de Montcal mitjançant acord de data 9 de desembre de
2008 a què es procedís a l’inici dels tràmits per a
la proposta de nomenament de jutge de pau substitut, tal com disposen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.
Atès que l’Ajuntament de Maià de Montcal ha
anunciat públicament la convocatòria pública,
tot indicant termini i lloc de presentació, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 217, d’11 de novembre de 2008, tauler
d’anuncis municipal, Jutjat de Primera Instància
i Instrucció d’Olot i Jutjat de Pau.
Atès que no s’ha presentat cap sol·licitud per
ocupar la plaça vacant de jutge de pau substitut de Maià de Montcal.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord
següent:
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Primer. Trametre certificació acreditativa de
l’adopció d’aquest acord, del quòrum amb
què s’ha adoptat al Jutjat de Primera Instància
i Instrucció d’Olot, per tal que l’elevi a la Sala
de Govern del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, perquè nomeni el Jutge de Pau
substitut de Maià de Montcal.
9. ACORD JUTGE DE PAU SUBSTITUT D’AQUEST MUNICIPI
Atès que el Sr. Salvador Moreno i Riba va renunciar a la plaça de jutge de pau substitut de Maià de
Montcal, per incompatibilitat amb el càrrec de regidor que ocupa des del dia 16 de juny de 2007.
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya va comunicar a l’Ajuntament de
Maià de Montcal mitjançant acord de data 9 de
desembre de 2008 a què es procedís a l’inici
dels tràmits per a la proposta de nomenament
de jutge de pau substitut, tal com disposen els
articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels jutges de pau.
Atès que l’Ajuntament de Maià de Montcal ha
anunciat públicament la convocatòria pública,
indicant termini i lloc de presentació, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província núm. 217, de 11 de novembre de 2008,
tauler d’anuncis municipal, Jutjat de Primera
Instància i Instrucció d’Olot i Jutjat de Pau.
Atès que no s’ha presentat cap sol·licitud per
ocupar la plaça vacant de jutge de pau substitut de Maià de Montcal, i d’acord amb la Llei
orgànica del poder judicial dels jutges de pau,
L’alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord
següent:
Primer. Que sigui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui nomeni el jutge de pau
substitut de Maià de Montcal atès que no s’ha
presentat cap sol·licitud.
Segon. Trametre certificació acreditativa de l’adopció d’aquest acord, del quòrum amb què s’ha
adoptat, al Jutjat de Primera Instància i Instrucció
d’Olot, per tal que l’elevi a la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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El Sr. Salvador Moreno Riba diu que en els
precs i preguntes de la sessió ordinària del dia
30/01/2009 va dir que un grup de gent han començat a reunir-se per tal d’escriure un llibre sobre Maià i que valorarien la possibilitat de fer una
associació per tal d’aconseguir subvencions per
a futurs projectes, ja que aquest el subvenciona
la Diputació, si es fes aquesta associació ofereixen la possibilitat de gestionar el fons d’imatges
sempre i quan la Diputació ho permeti.
2. DECRETS DE L’ALCALDIA
Aprovar unes factures per un valor total de
3045, 28 €.
Atorgar una llicència municipal d’obres sol·
licitada per enrajolar galeria i substituir una
fossa sèptica.
Atorgar una llicència municipal d’obres sol·
licitada per pintar una façana.
Atorgar una llicència municipal d’obres sol·licitada
per col·locar canals a una casa de Maià de Montcal.
Atorgar una llicència municipal d’obres sol·
licitada per enrajolar 3m2 d’un pati d’una casa
de Maià de Montcal.
Decret de l’Alcaldia de data 23/03/09.
De conformitat amb el que disposen els articles
21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 53.3
i 56 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i arts. 43, 44, 45, i 120 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel present
RESOLC:
Primer. Realitzar a favor de la regidora que tot seguit s’indica la següent delegació, per l’àrea, matèries, serveis i assumptes que s’assenyalen:
Sra. Maria Carme Alsina i Rubert, responsable
de TURISME.
Segon. Les facultats que es deleguen són les de
direcció i gestió dels assumptes compresos en
l’àrea, matèria, serveis i assumptes relacionats,

en coordinació i col·laboració amb el Sr. Alcalde-President, però les de resolució correspondran sempre a l’Alcaldia.
Tercer. La present delegació d’atribucions tindrà
efectes des de l’endemà de la data de signatura d’aquest Decret. Del mateix se’n donarà
compte al Ple de l’Ajuntament en la primera
sessió que se celebri, es notificarà personalment a la designada, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
El Sr. Salvador Moreno pregunta si s’ha previst
el nomenament de les regidories de Joventut i
Patrimoni. El regidor Sr. Joan Gainza li contesta que aquest tema està en estudi.
3. CONVALIDACIONS
Es proposa al Ple de l’Ajuntament la convalidació dels decrets d’Alcaldia següents:
Decret de l’Alcaldia de data 18 de febrer de 2009
Vist l’escrit tramès per la Diputació de Girona, en el qual ens assabenten que la Junta de
Govern de la Diputació de Girona, en la reunió de data 15 de juliol de 2008, va concedir
una subvenció de 3.011,67 € a l’Ajuntament de
Maià de Montcal dins el Programa “Del Pla a
l’Acció”, per a les actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior 2008.
RESOLC:
Primer. Acceptar l’ajuda econòmica concedida
per la Diputació de Girona en Junta de Govern de data 15/07/08, amb una subvenció de
3.011,67 €, per a les Actuacions d’ordenació
ambiental de la il·luminació exterior 2008.
Segon. Que l’Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés afectat per l’equipament
que es tracta que sumats a l’ajuda de la Diputació sobrepassi el seu cost total.
Tercer. Que la subvenció ha servit per realitzar la
inversió per la qual es va concedir.
Quart. Alhora es manifesta que l’Ajuntament es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
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Decret de l’Alcaldia de data 6 de març de 2009
Atès que des de l’àrea de Cooperació Municipal, en col·laboració amb l’Àrea de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona, ha obert
una línia d’ajuts per tal d’atendre despeses extraordinàries dels ajuntaments causades per les
circumstàncies meteorològiques excepcionals
d’aquest hivern 2008/2009,
Vista la factura núm. 191 de data 23/02/09, per
despeses per la retirada i eliminació d’arbres i
branques en camins públics i els seus marges,
a conseqüència del temporal de vent del mes
de desembre de 2008, que puja a un import de
1.190,16 €.
Vist un pressupost de data 24/01/09, per treballs de retirada i eliminació d’arbres, branques,
posar subbase i condicionar desperfectes causats pel temporal de finals de 2008 i principis de
2009, que puja a un import de 25.870,00 €.
DECRETO:
Primer. Aprovar la factura núm. 191 de data
23/02/09, per despeses per la retirada i eliminació d’arbres i branques en camins públics i
els seus marges, per un import de 1.190,16 €.
Segon. Aprovar el pressupost de data 24/01/09,
per treballs de retirada i eliminació d’arbres,
branques, posar subbase i adequar desperfectes causats en els camins públics i els seus
marges, pel temporal de finals de 2008 i principis de 2009, per un import de 25.870,00 €.
Tercer. Sol·licitar una subvenció a la Diputació
de Girona per les despeses extraordinàries
de l’Ajuntament de Maià de Montcal a conseqüència del temporal de finals de 2008 i principis de 2009.
Quart. Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o ingrés
afectat per l’activitat que es tracta que sumats a
l’ajuda de la Diputació sobrepassi el cost total.
Cinquè. Alhora es manifesta que l’Ajuntament es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
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Sisè. Que aquest Ajuntament s’acull a l’esmentada convocatòria i es compromet a realitzar
les actuacions per a les quals es demana la
subvenció.
Setè. Facultar l’alcalde, Sr. Josep M. Alsina i Seguí, perquè signi la documentació necessària.
Decret de l’Alcaldia de data 6 de març de 2009
Ateses les bases específiques reguladores de
subvencions als ajuntaments, entitats i particulars de les comarques gironines per a la
restauració i conservació d’immobles d’interès
patrimonial, per a l’exercici 2009.
DECRETO:
Primer. Sol·licitar una subvenció a la Diputació
de Girona per dur a terme l’obra Projecte d’Arranjament de la coberta de Sant Martí de Dosquers del municipi de Maià de Montcal.
Segon. Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o
ingrés afectat per l’activitat que es tracta que
sumats a l’ajuda de la Diputació sobrepassi el
cost total.
Tercer. Alhora es manifesta que l’Ajuntament es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Quart. Que aquest Ajuntament s’acull a l’esmentada convocatòria i es compromet a realitzar les actuacions per a les quals es demana
la subvenció.
Decret de l’Alcaldia de data 12 de març de 2009
Ateses les bases específiques reguladores de
les subvencions de la Diputació de Girona per
a actuacions en matèria forestal, Línia 1. Suport
als ajuntaments per a la prevenció i extinció
d’incendis forestals, per a l’any 2009.
Atès que actualment hi ha una manca d’hidrants en alguns sectors de la població i atès
que és necessari l’adquisició i instal·lació
d’un hidrant entre els paratges de Pocafarina i del Pla de Dalt del municipi de Maià de
Montcal.
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Atès que es necessari la neteja i el desbrossament de la vegetació dels marges dels camins
municipals situats en terrenys forestals i en la
franja de 500 metres que els envolta.
Vista la memòria valorada d’una empresa per
a l’execució de xarxes d’hidrants per a la prevenció i extinció d’incendis forestals, amb un
pressupost per un import de 6.351,80 €.
Vista el pressupost de data 12/03/09, per treballs de neteja i desbrossament dels marges
de diversos camins del municipi, per un import
de 3.074 €.
Atesa la manca de recursos econòmics
d’aquesta corporació per poder pagar les esmentades actuacions,
DECRETO:
Primer. Aprovar el pressupost d’una empresa
per a l’adquisició i instal·lació d’un hidrant, per
un import de 6.351,80 €.
Segon. Aprovar el pressupost del 12/03/09, per un
import de 3.074 €, per dur a terme les actuacions
en matèria de prevenció d’incendis forestals al
municipi de Maià de Montcal, per la neteja i el
desbrossament de la vegetació dels marges dels
camins municipals situats en terrenys forestals i
en la franja de 500 metres que els envolta.
Tercer. Sol·licitar a la Diputació de Girona una
subvenció de 7.500 € per a la adquisició i
instal·lació d’un hidrant i per la neteja i desbrossament dels marges dels camins municipals de Maià de Montcal.
Decret de l’Alcaldia de data 13 de març de 2009
Atès que la Diputació de Girona ha convocat
novament una línia de subvencions destinada a donar suport a l’execució de les accions
aprovades en els Plans d’Acció Local per a la
Sostenibilitat de les Agendes 21 Locals, dins el
Programa “Del Pla a l’Acció”, per a l’any 2009.
Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha redactat la documentació tècnica de
la sol·licitud de subvenció del Pla a l’Acció,

“Desglossat de mesures d’estalvi d’energia
i aigua del Projecte de millora i adequació a
normatives de la piscina municipal” de Maià
de Montcal.
Atesa la necessitat de prendre accions de millora de l’estalvi d’energia i aigua a la piscina
municipal.
Atesa la manca de recursos econòmics d’aquesta corporació.
RESOLC:
Primer. Aprovar la documentació tècnica de la
sol·licitud de subvenció del Pla a l’Acció, “Desglossat de mesures d’estalvi d’energia i aigua
del projecte de millora i adequació a normatives de la piscina municipal” de Maià de Montcal, redactat pels serveis tècnics del Consell
Comarcal de la Garrotxa.
Segon. Que l’Ajuntament de Maià de Montcal
s’acull a la convocatòria de subvencions del
“Del Pla a l’Acció”, per a l’any 2009.
Tercer. Sol·licitar una subvenció de 18.000,00 €
a la Diputació de Girona, per poder dur a terme
Mesures d’estalvi d’energia i aigua del projecte
de millora i adequació a normatives de la piscina municipal de Maià de Montcal.
Quart. Comprometre’s a realitzar l’activitat per a
la qual es demana la subvenció.
4. DESPATX D’OFICI
L’alcalde dóna compte al Ple de l’escrit de data
4/03/09 del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya a Girona, en el qual ens comuniquen que el
Sr. Jesús Romero i Martínez ha estat nomenat
cap de l’Oficina Comarcal de la Garrotxa.
L’alcalde també dóna compte al Ple que des
del Bisbat se’ns ha dit de paraula que el castell
de Dosquers no pertany al Bisbat.
5. PROPOSA L’APROVACIÓ DE DESPESES
S’aproven per unanimitat unes factures per un
valor de 1555,99 €.
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6. PROPOSA APROVAR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS.
Vist l’escrit del president del Club BTT Besalú
DESFRENATS i de la presidenta de l’AMPA,
de data 26/01/09, en la qual sol·liciten un ajut
econòmic per dur a terme la tercera edició de
la pedalada infantil que es durà a terme el dia
19/04/2009, i que enguany es pretén fer una
gran festa per a tots els nens de l’escola, amb
motiu de la celebració del 75è aniversari de
l’escola CEIP Salvador Vilarrasa de Besalú.
L’alcalde proposa al Ple concedir-los un ajut
de 60 €.
Vist l’escrit de la Fundació Esclerosi Múltiple
de data 28 de febrer de 2009, en la qual ens
sol·liciten un ajut econòmic per dur a terme la
campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, el
dia 12 de juliol de 2009.
L’alcalde proposa al Ple concedir-los un ajut per a
l’any 2009 de 100 €.
Vist l’escrit tramés en data 05/03/2009 per
l’Associació Amics de l’Alta Garrotxa, en el
qual sol·liciten una ajuda econòmica per tal de
col·laborar en les tasques de l’esmentada entitat i poder anar recuperant el patrimoni de la
nostra comarca.
L’alcalde proposa al Ple concedir-los un ajut per a
l’any 2009 de 70 €.
Vist l’escrit presentat en data 6 de març de 2009,
pel Sr. Ignasi Puig Riestra, com a representat de
la GREDA de la Garrotxa de Maià de Montcal,
en el qual fa saber a l’Ajuntament que el proper dia 30 de maig es durà a terme al municipi
la segona Diada de Cultura Popular a Maià de
Montcal i pel qual sol·licita un ajut econòmic per
poder dur a terme la realització de les activitats
de la festa.
L’alcalde proposa al Ple concedir-los un ajut
de 365 €.
En Salvador Moreno Comenta que l’any passat
es van concedir 500 € i aquest any la subvenció
és menor, tot i que es faran més actes.
Vist l’escrit de data 25 de març de 2009 presentat pel president de l’ADF de Maià de Mont-
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cal, en el qual sol·liciten un ajut econòmic per
tal de poder seguir realitzant les tasques de
conscienciació, prevenció i extinció d’incendis
en el municipi de Maià de Montcal. Concretament per a aquest any pretenen adquirir un
remolc tot terreny per allotjar l’equip Megafoc
adquirit l’any anterior, que permetrà disposar
d’un equip versàtil tant per actuar davant d’un
incendi, com per a ser usat en les cremes de
restes que es realitzen al municipi.
L’alcalde proposa al Ple concedir-los un ajut
de 350 €.
7. ESCRIT DEL SR. IGNASI PUIG RIESTRA, COM A REPRESENTANT DE LA GREDA DE LA GARROTXA DE MAIÀ DE
MONTCAL
Vist l’escrit presentat pel Sr. Ignasi Puig Riestra, com a representant de la GREDA de la
Garrotxa de Maià de Montcal, en el qual fa
saber a l’Ajuntament que el proper dia 30 de
maig es durà a terme al municipi la segona
Diada de Cultura Popular a Maià de Montcal, amb tot un seguit d’activitats: campionat
de truc, balls de bastons, balls de gegants i
nans, exhibició de trabucaires entre altres
actuacions musicals. També creuen que seria interessant comptar amb una zona perquè
qui vulgui, pugui posar la seva tenda i marxar
al matí. Pensen que, igual que s’ha fet altres
cops, la zona del costat de la piscina seria interessant.
El Sr. Salvador Moreno comenta que caldria obrir
els serveis de la piscina perquè els acampats
en puguin fer ús, així com les mesures que es
prendran perquè un com feta l’acampada el lloc
quedi net.
Després d’un canvi d’impressions, el Ple acorda
per unanimitat deixar-los acampar al costat de
la piscina tal com sol·liciten, i també poder utilitzar els lavabos de la piscina municipal en cas
necessari durant la nit. Tot això amb la condició,
però, que deixin les instal·lacions en les mateixes condicions que les han trobades.
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8. PROPOSA APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE
DE REHABILITACIÓ COBERTA ANTIGUES ESCOLES DE
MAIÀ DE MONTCAL
Atès que el Projecte de Rehabilitació coberta antigues escoles de Maià de Montcal, Ref.
2288/08, redactat per l’equip tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa, es va aprovar inicialment amb caràcter d’urgència, en el Ple de
l’Ajuntament en la sessió extraordinària del dia
19 de gener de 2009.
Atès que l’esmentat Projecte es va sotmetre amb
caràcter d’urgència a informació pública en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm.17,
de data 27/01/09, durant el termini de 15 dies
comptats a partir de l’endemà de la publicació
del corresponent edicte.
Atès que durant l’esmentat termini d’exposició
pública no es van formular reclamacions.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar definitivament amb caràcter
d’urgència el Projecte de Rehabilitació coberta antigues escoles de Maià de Montcal, Ref.
2288/08, redactat per l’equip tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Segon. Publicar l’edicte de l’aprovació definitiva
en el BOP i el DOGC.
Tercer. Facultar l’alcalde per signar la documentació necessària.
El Sr. Salvador Moreno comenta que consultat
el projecte, tan sols fa referència a una part del
teulat de l’edifici, el pis del mestre no hi consta.
Un cop més comencem la casa per la teulada
i mai millor dit, l’edifici de l’escola és totalment
obsolet, tothom coincideix en què és millor enderrocar-lo, però hi ha una certa obsessió en
el seu manteniment. En el projecte es diu que
s’hi vol donar un ús social a part de l’actual de
magatzem. Per donar un ús social calen moltes reformes. També fa esment dels llocs de
feina, seran donats a conèixer? I tothom qui
ho desitgi podrà sol·licitar-lo, o l’adjudicació es
farà com en el cas del casal? ha dit.

No hem tingut prou amb l’experiència de les
obres del casal? No cal recordar que si s’hagués fet un edifici nou hauria sortit més barat i
tindria millors condicions.
Si aquest projecte és una excusa per aconseguir
diners del fons estatal d’inversió local creiem que
hi ha altres obres més necessàries.
9. PROPOSA APROVAR DEFINITIVAMENT LA MEMÒRIA
VALORADA ACTUACIÓ GLOBAL REFORMA DEL CASAL
DEL POBLE DE MAIÀ DE MONTCAL
Atès que la Memòria Valorada Actuació global reforma del Casal del Poble de Maià de
Montcal, Ref. 2283/08, redactada per l’equip
tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa,
compost per Anna Baldó Sanchez, arquitecta
i Rafel Planas Mayolas arquitecte tècnic, es va
aprovar inicialment en el Ple de l’Ajuntament
en la sessió extraordinària del dia 19 de gener
de 2009.
Atès que l’esmentada memòria valorada es va
sotmetre a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm.17, de data
27/01/09, durant el termini de 30 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació del
corresponent edicte.
Atès que durant l’esmentat termini d’exposició
pública no es van formular reclamacions.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar definitivament la Memòria Valorada Actuació global reforma del Casal del
Poble de Maià de Montcal, Ref. 2283/08, redactada per l’equip tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa, compost per Anna Baldó
Sanchez, arquitecta i Rafel Planas Mayolas
arquitecte tècnic.
Segon. Publicar l’edicte de l’aprovació definitiva
en el BOP i el DOGC.
El Sr. Salvador Moreno comenta que estem
totalment d’acord en què s’ha d’emprendre
d’una vegada l’última fase de les obres per tal
d’adequar el teatre i complir les mesures de
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seguretat de l’edifici, el que no estem gaire segurs és de si desprès de tants anys, ara és el
moment, sembla que en aquest Ajuntament ha
entrat una mena de febre per fer obres i no precisament barates, actualment l’endeutament
de l’Ajuntament està per sobre del 35%, amb
aquest projecte i el de les places de la Cellera
on arribarà l’endeutament?, dóna la sensació
que tot el que no s’ha fet en més de vint anys,
es vol fer en dos anys i no es té en compte
la poca capacitat de generar recursos que té
l’Ajuntament.
Es vol incloure en el FEDER 2007-2013, les
bases reguladores dels fons no preveuen el
finançament d’aquest projecte, potser no és
el lloc adequat, no es pot justificar la reforma
d’un teatre per fer cursos de cuina, idiomes,
informàtica, etc... I la pregunta que se’ns acut
és: com es pensa finançar el 100% de l’obra.
No votarem no, però ens abstindrem. Per poder votar a favor, voldríem saber quin projecte
de gestió del casal hi ha, si dels llocs de treball es farà oferta per concurs públic i per últim
aconseguir el finançament per a altres llocs,
que n’hi ha.
Per acabar, tan sols un clam al desert: Fa uns
anys es va fer l’agenda 21, sobre la base d’unes
reunions de participació i una enquesta, segurament els resultats els ha llegit poca gent i crec
que caldria donar un repàs a l’apartat de comunicació amb l’administració local, les propostes
varen ser: potenciar un major diàleg, potenciar
major informació i comunicació dels projectes,
millora de les comunicacions mitjançant noves
tecnologies, web... No cal dir res més.
10. PROPOSA APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE
MILLORA I ADEQUACIÓ A LES NORMATIVES DE LA PISCINA MUNICIPAL DE MAIÀ DE MONTCAL
Vist el Projecte de millora i adequació a les normatives de la piscina municipal, Ref. 2155/07,
redactat per l’equip tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa.
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L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar inicialment el Projecte de millora i adequació a les normatives de la piscina
municipal, Ref. 2155/07, redactat per l’equip
tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Segon. Exposar al públic l’esmentat expedient
per un període de 30 dies, a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent en el BOP, per a possibles reclamacions i
al·legacions.
Tercer. Facultar l’alcalde per signar la documentació necessària.
11. NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL EN L’ASSEMBLEA DE
L’ASSOCIACIÓ LA GARROTXA TERRA D’ACOLLIMENT
TURÍSTIC (TURISME GARROTXA)
Atesa la renúncia del càrrec del representant
de l’Ajuntament en l’assemblea de l’Associació
la Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic (Turisme
Garrotxa), Sr. Salvador Moreno Riba.
Atès que és necessari nomenar un nou representant de l’Ajuntament en l’esmentada Associació,
L’alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord
següent:
Nomenar la Sra. Maria Carme Alsina i Rubert
com a representat de l’Ajuntament en l’assemblea de l’Associació la Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic (Turisme Garrotxa).
12. PROPOSA APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I
L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I ADMINISTRATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LES
PLACES DEL VEÏNAT DE LA CELLERA I MILLORA DELS ACCESSOS A L’ENTORN DEL CEMENTIRI” INCLOSA EN EL PLA
ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA – PUOSC 2009
Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de
Maià de Montcal pel qual s’ha de regular l’assistència tècnica de la contractació adminis-

Maliana - Revista de Maià de Montcal i Dosquers
INFORMACIÓ MUNICIPAL - Octubre 2009

trativa de l’obra “Projecte d’urbanització de
les places del veïnat de la Cellera i millora dels
accessos a l’entorn del cementiri” inclosa en
el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya –
PUOSC 2009.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de
Maià de Montcal pel qual s’ha de regular l’assistència tècnica de la contractació administrativa de
l’obra “Projecte d’urbanització de les places del
veïnat de la Cellera i millora dels accessos a l’entorn del cementiri” inclosa en el Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya – PUOSC 2009.
Segon. Facultar l’alcalde Sr. Josep M. Alsina i
Seguí per signar la documentació necessària.
Tercer. Comunicar aquests acords al Consell
Comarcal de la Garrotxa.
13. PROPOSA APROVAR L’ADHESIÓ AL CONVENI MARC
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN NOM DE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
EL CONSORCI LOCALRET, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA PER A L’IMPULS I EL DESENVOLUPAMENT DE LA INTEROPERABILITAT DELS SISTEMES
D’INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS CATALANES.
Vist el conveni marc de col·laboració entre
el Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, el Consorci
Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci administració oberta electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament
de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar l’adhesió al conveni marc de
col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom de

l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona
i el Consorci administració oberta electrònica de
Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament
de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.
Segon. Nomenar la Sra. Maria Fernanda Mendoza
Mercader, secretària, com a interlocutora única
de l’entitat davant el Consorci AOC.
Tercer. Facultar l’alcalde Sr. Josep M. Alsina i
Seguí per signar la documentació necessària.
Quart. Comunicar aquests acords al Consorci de
governs locals per a la societat de la informació
LOCALRET, a l’Ajuntament de Barcelona i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya a Barcelona.
14. PROPOSA APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA XARXA
RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES
I SEGURETAT DE CATALUNYA PER COORDINACIÓ AMB
PROTECCIÓ CIVIL.
Vist el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Maià de Montcal per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de
Catalunya per coordinació amb protecció civil.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre
el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Maià de Montcal per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de
Catalunya per coordinació amb protecció civil.
Segon. Facultar l’alcalde Sr. Josep M. Alsina i
Seguí per signar la documentació necessària.
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Tercer. Comunicar aquests acords al Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
de la Generalitat de Catalunya a Barcelona.
15. PROPOSA APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME GARROTXA, L’INSTITUT
MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT D’OLOT
(IMPC) I L’AJUN-TAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL
PER A LA PROMOCIÓ DEL MUNICIPI I DE LA
GARROTXA A LA FIRA DE SANT LLUC D’OLOT DE
2008 I 2009 I AL MERCAT DEL RAM DE VIC DE
L’ANY 2009
Vist el conveni de col·laboració entre Turisme
Garrotxa, l’Institut Municipal de Promoció de
la Ciutat d’Olot (IMPC) i l’Ajuntament de Maià
de Montcal per a promoció del municipi i de
la Garrotxa a la Fira de Sant Lluc d’Olot de
2008 i 2009 i al mercat del ram de Vic de
l’any 2009.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració
entre Turisme Garrotxa, l’Institut Municipal
de Promoció de la Ciutat d’Olot (IMPC) i
l’Ajuntament de Maià de Montcal per a promoció del municipi i de la Garrotxa a la Fira
de Sant Lluc d’Olot de 2008 i 2009 i al mercat
del ram de Vic de l’any 2009.
Segon. Facultar l’alcalde Sr. Josep M. Alsina i
Seguí per signar la documentació necessària.
Tercer. Comunicar aquests acords a Turisme
Garrotxa i a l’Institut Municipal de Promoció
de la Ciutat d’Olot (IMPC).
16. PROPOSA APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER AL MANTENIMENT
DE L’ARXIU MUNICIPAL
Atès que el Servei d’Arxiu del Consell Comarcal de la Garrotxa va fer saber als ajuntaments de la comarca de l’existència d’un
servei en matèria arxivística per als ens municipals que consisteix a ordenar, conservar
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i difondre el patrimoni documental dels ajuntaments i, al mateix temps, crear i implantar
un sistema de gestió documental que millori
l’eficàcia de la seva gestió administrativa.
Atès que l’Ajuntament Maià de Montcal va
acordar, mitjançant acord del Ple reunit el 4
d’abril de 2008, sol·licitar al Consell Comarcal l’assistència del Servei d’Arxiu per realitzar el manteniment de l’arxiu municipal.
Atès que el Ple del Consell Comarcal en
data 12 de març de 2009, va acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el conveni de col·
laboració entre el Consell Comarcal de la
Garrotxa i l’Ajuntament de Maià de Montcal
per al manteniment de l’arxiu municipal.
Vist el conveni entre l’Ajuntament de Maià
de Montcal i el Consell Comarcal de la
Garrotxa per al manteniment de l’arxiu
municipal.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament
de Maià de Montcal i el Consell Comarcal
de la Garrotxa per al manteniment de l’arxiu
municipal.
Segon. Facultar l’alcalde Sr. Josep M. Alsina i
Seguí per signar la documentació necessària.
17. PROPOSA APROVAR EL PRESSUPOST GENERAL I
LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE
MAIÀ DE MONTCAL CORRESPONENT A L’EXERCICI
2009.
Vista la proposta de pressupost i l’informe de
la secretària–interventora, l’alcalde proposa
al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar el pressupost de l’Ajuntament de Maià de Montcal, els seus annexos,
les bases d’execució, el programa d’inversions i finançament i la resta de documentació que forma l’expedient. Els estats d’ingressos i de despeses queden resumits per
capítols de la manera següent Pressupost
General.
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PRESSUPOST GENERAL

PLANTILLA DEL PERSONAL 2009

AJUNTAMENT DE
MAIÀ DE MONTCAL I DOSQUERS

PERSONAL LABORAL D’ACTIVITAT CONTINUADA

1. Escala d’administració general
INGRESSOS
CAPÍTOL I............... Impostos directes..............
94.300,00 €
CAPÍTOL II.............. Impostos indirectes...........
12.000,00 €
CAPÍTOL III............. Taxes i altres ingressos......
54.090,00 €
CAPÍTOL IV............ Transferències corrents......
138.613,48 €
CAPÍTOL V............. Ingressos patrimonials.......
5.300,00 €
CAPÍTOL VII........... Transferències de capital...
113.737,42 €
CAPÍTOL IX............ Passius financers...............
40.000,00 €
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS..............458.040,90 €
DESPESES
CAPÍTOL I......... De personal.............................
82.900,00 €
CAPÍTOL II........ De béns corrents i serveis.......
136.600,00 €
CAPÍTOL III....... Despeses financeres...............
3.760,00 €
CAPÍTOL IV...... Transferències corrents...........
68.015,00 €
CAPÍTOL VI...... Inversions reals........................
126.765,90 €
CAPÍTOL IX...... Passius financers.....................
5.500,00 €
TOTAL PRESSUPOST DESPESES................423.540,90 €
Relació de llocs de treball que es proposa que
integrin la plantilla d’aquesta corporació municipal.

Denominació
Cap superior
Administratiu 1a
Auxiliar administrativa

places vacants
1
0
1
0
1
0

2. Serveis especials a temps parcial
Denominació
Ordenança i manteniment
Dinamitzadora

places
1
1

vacants
0
0

El Sr. Salvador Moreno comenta que el pressupost que es proposa es presenta amb superàvit inicial de 34.500 euros. En aquesta situació
no té cap sentit preveure la contractació de
nous préstecs per valor de 40.000 euros.
La diferència entre recursos ordinaris i despeses ordinàries permet destinar 13.028 euros a
finançar inversions.
El cost de les inversions previstes és
de 126.765 euros, que es financen amb
113.737 euros de transferències de capital
i 19.028 euros de recursos ordinaris disponibles. Els recursos propis són la diferència
entre la suma dels capítols 1 a 4 de despeses i 1 a 5 de ingressos... és a dir, vol
dir que generes suficient estalvi de corrent
per finançar una part de les inversions... i
això no quadra... en el quadre de finançament diu que es finançaran fins a 19028 i
si fem la resta només en surten 13028, això
vol dir que el pressupost està desequilibrat
internament.
Sobre la incorporació del Fons estatal d’inversió local en el pressupost, no hi hauria cap
problema per incorporar la despesa en el pressupost una vegada es conegui exactament
quin és l’import que financen. Tampoc no hi ha
problema d’incorporar-lo posteriorment amb
un expedient de modificació de crèdit.
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En aquestes dates, si l’Ajuntament ho incorpora en el pressupost inicial s’evitaria de passarho en un proper ple i crec, per tant, que estalviaria tramitacions.
CAPÍTOLS D’INGRESSOS
Es preveu un increment del 15% en impostos
directes. Considerant que no s’han modificat el
tipus impositius els impostos directes en l’expedient de modificació d’ordenances fiscals
per al 2009, podria ser poc fiable un increment
en la recaptació de 12.539 €.
Es modifiquen a la baixa els impostos indirectes, tal com van dir que s’hauria d’haver fet ja
en el pressupost de 2008.
En taxes i altres ingressos continuen sense
incorporar el preu públic del casalet d’estiu,
que es manté en el capítol de transferències
corrents.
El capítol d’ingressos per transferències corrents experimenta un notable increment del
42%. De les seves partides es podria posar
en dubte la previsió d’ingressar 30.000 € en
transferències corrents de la Diputació de
Girona, per ser un possible càlcul excessiu.
CAPÍTOLS DE DESPESES
Increment notable del 15% en despeses de
personal. En un entorn de reducció dels recursos propis podria ser oportú contenir aquesta
despesa incrementalista i caldria tot i que la llei
no ho preveu, detallar el sou brut de cada lloc
de treball de cara a la transparència.
En el capítol de béns corrents i serveis considerem denunciable que les partides per a
promoció turística i patrimoni s’incrementin a
7.000 euros, mentre que en l’anterior pressupost es mantenien en uns ridículs 1.800 euros
per a tres àrees.
En el capítol de transferències corrents no
es desglossen en diferents partides les subvencions, que apareixen agrupades en cinc
partides genèriques. Tant per a la seva va-

28

loració com per a la transparència haurien
d’aparèixer en partides diferenciades.
També entenem que la subvenció a la piscina
municipal hauria de ser capítol 2 del pressupost en comptes de subvenció, a menys que hi
hagi una concessió de l’equipament.
En el capítol d’inversions, més enllà de valorar
subjectivament la prioritat o idoneïtat d’elles,
cal considerar:
•
Que les obres de manteniment de l’escola de Dosquers, si són obres de manteniment i no pas inversió, haurien d’anar al
capítol 2 del pressupost.
•
Que les obres de la coberta de l’església
de Dosquers, en el supòsit que aquest
edifici no sigui municipal, no haurien d’estar en el pressupost de l’Ajuntament, sinó
ésser una obra projectada i executada per
la parròquia o el bisbat.
•
L’informe d’intervenció del pressupost és
preceptiu i sense el qual el pressupost
no es pot aprovar. A més manca documentació com ara la memòria i l’informe
econòmic financer.
Després d’un breu debat per part dels assistents, es comenta que en el proper exercici
2010 s’intentarà avisar amb temps el regidor
Sr. Salvador Moreno, per tal que pugui mirar-se
amb més detall el pressupost.
12. PRECS I PREGUNTES
En l’apartat de precs i preguntes, el portantveu del Grup d’ERC Sr. Moreno manifesta que
segons el seu criteri els llocs on han situat els
contenidors no són els més adients si tenim
en compte que uns estan en una zona de jocs
infantils i altres dificulten la circulació.
L’alcalde li contesta que es van donar 10 dies
per venir-s’ho a mirar i que no va venir ningú,
ni tan sols ell.
En resposta al Sr. Alcalde sobre el fet de que
es van donar 10 dies per fer al·legacions, el
Sr. Moreno diu que creu que aquesta distri-
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bució s’havia d’haver parlat i consensuat en
un Ple i que fer al·legacions, no serveix de
res, ja que no es contesten, tot dient que les
al·legacions que es varen fer sobre el projecte del carrer Girona no han estat ateses,
per tant considera una pèrdua de temps fer
al·legacions.
El Sr. Salvador Moreno també comenta que no
hi ha embornals al davant de les cases del carrer Sant Vicenç, i que quan plou hi ha 6 cases
afectades.
I no havent-hi cap altre assumpte per tractar,
s’aixeca la sessió a les deu del vespre. Ho
certifico jo, la secretària, i amb mi ho fan els
regidors amb la seva signatura juntament amb
la de l’alcalde.

Sessió extraordinària
del dia 12 de maig de 2009
A Maià de Montcal, 12 de maig de 2009, a les
vuit del vespre, a la casa de la vila, reunit l’Ajuntament en primera convocatòria sota la presidència del Sr. Alcalde, Josep M. Alsina i Seguí, i amb
l’assistència dels regidors i de la regidora esmentada, té lloc una sessió extraordinària. Actua de
secretària la de l’Ajuntament, Maria Fernanda
Mendoza i Mercader. L’alcalde comença l’acte
d’acord amb l’ordre del dia ja fixat.
CONSTITUCIÓ DE LA MESA ELECTORAL
PER A LES ELECCIONS DE 2009 AL PARLAMENT
EUROPEU
Una vegada complertes totes les formalitats
legals establertes, aquest Ajuntament ha
format la mesa electoral que s’indica, amb
les persones que s’esmenten per a cadascun dels càrrecs.

MESA ELECTORAL
DE MAIÀ DE MONTCAL
ÚNICA
Titulars
President:
Frederic Fort Viader
Primer vocal:
Javier Camacho Naves
Segon vocal:
Maria Shakti Cortés Jiménez

Suplents
Primer suplent de president:
Celia Baeza San Llorente
Segon suplent de president:
Maria Carme Juanola Juanola
Primer suplent del Primer vocal:
Francesc Farras Prat
Segon suplent del Primer vocal:
David Alsina Reig
Primer suplent de Segon vocal:
Jordi Quer Vila
Segon suplent de Segon vocal:
Neus Casademont Menció
No hi ha cap altre assumpte per tractar, per
tant s’aixeca la sessió a les vuit i deu minuts
del vespre. Ho certifico jo, la secretària, i amb
mi ho fan els regidors amb la seva signatura
juntament amb la de l’alcalde.
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POUM
A petició dels representants dels grups, veïnats i associacions, i també de propietaris
afectats i ciutadans en general, i d’acord
amb els resultats del programa de participació ciutadana elaborat després de diverses
reunions amb els representants d’associacions i grups del municipi, l’Ajuntament ha
editat nou planejament consistent, com a
modificació més important, en la eliminació
del POUM de 35 habitatges, i així el creixement futur del nou Planejament és de 25
habitatges unifamiliars, en lloc dels 60 proposats inicialment.
Com ja es va anunciar per part del Consistori,
es permetran activitats com de perruqueria,

comestibles i similars als baixos dels habitatges del municipi. Tot això queda reflectit en
el projecte que estarà a la vostra disposició.
Es podran rehabilitar i convertir com a habitatges els pallers de pedra existents contigus
a les cases de pagès del municipi. D’aquesta
manera també es modifica el catàleg de masies i cases de pagès.
L’Ajuntament va anunciar en una reunió convocada a tots els ciutadans del municipi que
des d’un bon començament de la tramitació
del POUM, la sensibilitat de l’equip de Govern vers les peticions dins del programa de
participació ciutadana s’estan complint amb
total claredat i transparència.

Desdoblament N-260 i Molí d’en Llorenç
El passat dia 7 de juliol de 2009 l’Ajuntament va
convocar una reunió amb tots els parcel·listes
de la Urbanització del Molí d’en Llorenç que
són propietaris de parcel·les a tocar la carretera N-260 i del sol urbà, per tal d’explicar-los la
difícil situació en què es troba aquest sector en
relació amb el projecte d’urbanització.
L’any 2007 i per tal de poder enllestir definitivament el projecte de reparcel·lació, l’Ajuntament
va demanar al Ministeri de Foment l’excepcionalitat de la possibilitat d’edificar les parcel·les
a una distància de 26 metres de la carretera.
En aquests moments, i amb la previsió de desdoblament de la N-260, la línia d’edificació és
de 50 metres, per la qual cosa totes aquestes
parcel·les perdrien la possibilitat d’edificar-se.
L’Ajuntament ha promogut moltes reunions
amb el Ministeri per tal de solucionar aquesta
situació, que a hores d’ara encara s’ha de pronunciar al respecte.
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Mentrestant, l’Ajuntament va rebre la informació relativa a l’aprovació provisional del projecte del traçat mitjançant resolució de la Direcció
General de Carreteres de data 28 d’abril de
2009 de l’AUTOVIA A-26 FIGUERES-OLOT.
TRAM BESALÚ-CABANELLES i per la qual
cosa s’informa de la incoació de l’expedient
d’informació pública de l’esmentat traçat,
edictes publicats en el BOE núm. 143 de 13 de
juny i en el BOP núm. 113 de 15 de juny.
L’Ajuntament de Maià de Montcal, amb l’adhesió voluntària de l’Associació de Veïns de
Maià de Montcal, ha presentat les al·legacions
d’aquest desdoblament i us fem un breu repàs
de les més importants:
Hi ha moltes mancances en les diferents connexions de vials paral·lels a l’autovia amb els
camis existents, camí de Bruguers, Can Travé,
Can Corominas, Camí del Pla, Can Sot, Mas
Can Genassa, etc...
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Caldria ampliar el pas inferior de la Riera de
Bruguers per haver-se projectat insuficient i no
s’ha pogut constatar cap estudi d’inundabilitat
i la suficiència d’aquest pas.
Hi ha un fort impacte d’aquesta via sobre el
sòl urbà del Molí d’en Llorenç i es proposa la
realització d’un fals túnel com ja s’ha fet en diferents trams de l’autovia a Olot.
No tenen en compte cap vial de servei paral·lel
per tal que els veïns i principalment agricultors
puguin desplaçar-se pel municipi sense entrar
a l’autovia.
Es demana que es tingui en compte de deixar
un pas per al futur col·lector entre Maià i la urbanització.
La previsió d’expropiació de part del vial del
Molí d’en Llorenç no s’ajusta a l’ample necessari per a la seva pavimentació als efectes de
donar continuïtat a la xarxa viària que permetrà
l’accés a Bruguers.
La connexió del vial lateral entre la sortida de
Bruguers i l’entrada a la Urbanització no està
ben resolta i es demana un canvi del projecte
en aquest sentit.

Es demana que el nus de connexió entre l’autovia i el nucli de Maià (la papallona) tingui un
menor impacte. Es demana que es resolgui
aquesta intersecció totalment diferent a la projectada i que l’alçada sigui molt inferior, fins i
tot es demana que tota la intersecció es faci
per sota de la cota actual.
Es demana que la carretera de Dosquers vagi
lligada directament amb el nus de Maià i que
no es resolgui amb passos inferiors que només
serveixen per aixecar encara més la cota d’elevació de l’autovia i ocupar molt més terreny del
que és necessari.
Es demana que els veïns de Can Sot i Can Genassa, entre d’altres cases més, puguin tenir
una sortida a algun lloc i es proposa que pugui
ser mitjançant el vial de servei sol·licitat, a la
ctra. de Dosquers.
Es demana un altre fals túnel entre l’actual
trencant de Dosquers i l’alçada del trencant
de Can Sot, atès que la via discorre deprimida
respecte la topografia i es proposa plantejar-lo
per tal de minimitzar l’impacte de la via respecte el conjunt d’edificacions existents.

Ajuts i subvencions
El Fons Estatal de la Inversió Local, el Pla
Zapatero, al municipi de Maià de Montcal,
ha estat invertit en diferents obres locals.
El pressupost total ha estat de 66.749,52
euros.
D’entre les obres que es portaran a terme
destaca la rehabilitació de la coberta de les
antigues escoles del municipi.

També s’ha rebut per part de la Diputació de
Girona una ajuda de 7.500 € per tal de poder
construir unes tanques de fusta per protegir
la zona de contenidors que estan distribuïts
arreu del municipi.
D’altra banda, s’han de rebre més subvencions provinents d’aquest Fons Estatal, però
de moment, encara estan per definir.

31

Nota de desgreuge
Per causes tècniques alienes a l’Ajuntament de Maià de Montcal
i Dosquers, el núm.05 de la revista la Maliana i el present butlletí
han sortit amb molt de retard sobre la data prevista.
Siusplau, disculpeu les molèsties.
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