ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL EFECTUADA EL
DIA 25 DE GENER DE 2018
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, del dia 25 de gener de 2018,
essent les 20:00 del vespre, es reuneixen per celebrar sessió Ordinària de Ple en primera
convocatòria i sota la presidència de l’alcalde de l’Ajuntament de Cassà de la Selva els
següents membres de la corporació.
Assistents:
Senyor Martí Vallès i Prats (ERC), president
Senyor Pau Presas Bertran (ERC)
Senyora Eva Sáez Revuelta (ERC)
Senyor Josep Ferrer Serra (ERC)
Senyora Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Senyor Emili Mató Palós (ERC)
Senyor Joan Cañigueral Casellas (ERC)
Senyor Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Senyor Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Senyor Joan Casabó Fuguet (PDeCAT)
Senyora Xon Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Senyora Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
Senyor Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT)
Senyor Joan Bataller i Garriga, secretari accidental
No assisteix:
Senyora Núria Josa Arbonès, interventora municipal
Havent comprovat el quòrum d’assistència necessària establert a l’article 90.1 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’alcalde declara oberta la sessió.
ORDRE DEL DIA
ACTES PENDENTS D’APROVAR
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de Ple municipal
de data 23 de novembre de 2017 (PLE2017/12).
2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal de
data 30 de novembre de 2017 (PLE2017/13).
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 11 de desembre de 2017 a 18 de
gener de 2018 (núm. 2017/1267 al 2018/41).
SECRETARIA
4. PRP2018/46 Aprovació Ordenança municipal de foment i rehabilitació d'edificis
i façanes al terme municipal de Cassà de la Selva.
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5. PRP2018/49 Dació de comptes al Ple municipal de sentències que afecten a
l'Ajuntament de Cassà de la Selva
6. PRP2017/1897 Donar compte al Ple del decret 2017/1247 de nomenament
d'alcaldes accidentals del 4 al 10 de desembre
7. PRP2017/1908 Donar compte al Ple de la Corporació de delegacions a regidors
de la Corporació.
RECURSOS ECONÒMICS
8. PRP2018/28 Modificació OOFF núm. 21
ARXIU
9. PRP2017/2003 Esmenes a la proposta 2017/1894 d'adhesió a la xarxa d'espais de
Memòria Democràtica de Catalunya com a titular de la ruta de Cassà sota les
bombes
10. Informes d’Alcaldia i Regidors
11. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
L’Alcalde anuncia la urgència d’una moció, la qual s’ha de sotmetre a votació per
incloure-la a l’ordre del dia. Explica que es tracta d’una moció en defensa de les
institucions de Catalunya i dels seus representants electes. La proposta ha estat repartida
prèviament als regidors.
Votacions
Sí (13) tretze:
Senyor Martí Vallès i Prats (ERC)
Senyor Pau Presas Bertran (ERC)
Senyora Eva Sáez Revuelta (ERC)
Senyor Josep Ferrer Serra (ERC)
Senyora Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Senyor Emili Mató Palós (ERC)
Senyor Joan Cañigueral Casellas (ERC)
Senyor Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Senyor Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Senyora Cristina Boadella Gispert (PDeCAT)
Senyor Joan Casabó Fuguet (PDeCAT)
Senyora Xon Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Senyora Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
No (0) zero
Abs. (0) zero
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Per tant, S’APROVA la introducció de la proposta a l’odre del dia, per Majoria.
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de Ple
municipal de data 23 de novembre de 2017 (PLE2017/12).
Havent-se repartit prèviament l’esborrany de l’acta que ha de ser objecte d'aprovació
juntament amb la convocatòria i l'ordre del dia de la sessió plenària de conformitat
estableixen els articles 98 b) i 110.3 del TRLMRLC, així com l'article 80.3 del ROF, es
passa a la votació.
Votacions
Sí (13) tretze:
Senyor Martí Vallès i Prats (ERC)
Senyor Pau Presas Bertran (ERC)
Senyora Eva Sáez Revuelta (ERC)
Senyor Josep Ferrer Serra (ERC)
Senyora Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Senyor Emili Mató Palós (ERC)
Senyor Joan Cañigueral Casellas (ERC)
Senyor Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Senyor Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Senyora Cristina Boadella Gispert (PDeCAT)
Senyor Joan Casabó Fuguet (PDeCAT)
Senyora Xon Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Senyora Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
No (0) zero
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA per Majoria.
2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de Ple municipal
de data 30 de novembre de 2017 (PLE2017/13).
Intervé el regidor Robert Mundet per demanar un aclariment relatiu a la proposta
d’adjudicació i liquidació del traspàs de l’empresa Cespa a Selsa.
Respon el regidor Pau Presas.
Votacions
Sí (13) tretze:
Senyor Martí Vallès i Prats (ERC)
Senyor Pau Presas Bertran (ERC)
Senyora Eva Sáez Revuelta (ERC)
Senyor Josep Ferrer Serra (ERC)
Senyora Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Senyor Emili Mató Palós (ERC)
Senyor Joan Cañigueral Casellas (ERC)
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Senyor Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Senyor Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Senyora Cristina Boadella Gispert (PDeCAT)
Senyor Joan Casabó Fuguet (PDeCAT)
Senyora Xon Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Senyora Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
No (0) zero
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA per Majoria.
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de data 11 de desembre de 2017 a 18
de gener de 2018 (núm. 2017/1267 al 2018/41).
El Ple en resta assabentat.
4. PRP2018/46 Aprovació Ordenança municipal de foment i rehabilitació
d'edificis i façanes al terme municipal de Cassà de la Selva.
RELACIO DE FETS
Vista “l’Ordenança municipal de foment de rehabilitació d’edificis i de façanes en el
terme municipal de cassà de la selva” vigent i publicada al BOP de Girona núm. 71 de
data 11 d’abril de 2017.
Es creu necessari fer l’adaptació de l’objecte i ampliar la possibilitat de sol·licitar la
subvenció a totes les obres d’adaptació a les condicions d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques i també poder actualitzar els coeficients aplicables per
possibilitar que es puguin aconseguir els objectius de l’ordenança en relació a la
consignació pressupostària prevista..
Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal 12 de gener de 2018 que disposa en la
seva part essencial:
“Vist que “l’Ordenança municipal de foment de rehabilitació d’edificis i de
façanes en el terme municipal de cassà de la selva” vigent, que fou publicada al
BOP de Girona núm. 71 de data 11 d’abril de 2017, estableix uns paràmetres per
al càlcul del pressupost subvencionable sobre el qual posteriorment s’aplica el
percentatge per al càlcul de la subvenció, paràmetres que no han estat mai
actualitzats i segueixen essent els mateixos que els de l’ordenança vigent l’any
2002 (BOP de Girona núm. 60 de 26 de març de 2002).
Vist que el Ple de data 28 de desembre de 2017 va acordar reconèixer les
obligacions i ordenar els pagament de les despeses a una sèrie de beneficiaris en
concepte d’ajudes pel foment de rehabilitació d’edificis i façanes, a càrrec de
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l’aplicació pressupostària 201-1500-48000 “pla d’embelliment urbà” del
pressupost de l’exercici 2017.
Vist que ha resultat que el total dels ajuts atorgats té un import de 7.534,99 €,
molt inferior a la retenció de crèdit prevista per atendre aquestes despeses,
d’import 30.000 € a càrrec de l’esmentada aplicació pressupostària.
Conclusió:
Atès que l’aplicació pressupostària “pla d’embelliment urbà” de l’exercici 2018
consta també de 30.000 euros, i atès l’esmentat més amunt, es considera
convenient modificar l’ordenança vigent, amb l’actualització dels paràmetres que
han de servir per al càlcul del pressupost subvencionable (increment del preu/m2
màxim i màxim de m2 subvencionables), així com amb l’increment dels
percentatges a aplicar sobre el pressupost subvencionable per al càlcul de l’import
de la subvenció.
D’altra banda, a petició del govern municipal s’ha inclòs un nou supòsit amb dret
a acollir-se a aquests ajuts, concretament les obres destinades a la millora
d’accessos i supressió de barreres arquitectòniques en edificis de tot el terme
municipal.
(...)
El text proposat de l’ordenança és el següent:
ORDENANÇA MUNICIPAL DE FOMENT DE REHABILITACIÓ
D’EDIFICIS I DE FAÇANES EN EL TERME MUNICIPAL DE CASSÀ DE
LA SELVA.
ARTICLE 1R.- OBJECTE DE L’ORDENANÇA.
És objecte de la present ordenança la regulació d’ajuts econòmics per a fomentar la
promoció d’obres de rehabilitació dels següents edificis:
- Edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva, document
annex al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cassà de la Selva.
- Edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de la Selva com a casc
antic (Clau A).
- “Masos” situats en sòl no urbanitzable respecte als quals s’acrediti que tenen una
antiguitat superior a 80 anys.
- Obres de rehabilitació de les façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el
terme municipal.
- Obres destinades a la millora d’accessos i supressió de barreres arquitectòniques en
qualsevol edifici situat en el terme municipal.
ARTICLE 2N.- ÀMBIT D’APLICACIÓ.
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Els ajuts econòmics es concediran, sempre a instància de part, per les obres que es
realitzin en els edificis mencionats a l’article 1, i sempre que compleixin els supòsits
següents:
Primer.- Edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva,
edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de la Selva com a casc
antic i “masos” situats en sòl no urbanitzable respecte als quals s’acrediti que
tenen una antiguitat superior a 80 anys i compleixin els següents requisits:
a) Que es trobin catalogats en qualsevol dels seus nivells de protecció en el Catàleg
de Béns Protegits de Cassà de la Selva, que es tracti d’edificis ubicats en la zona
definida pel POUM de Cassà de la Selva com a casc antic, o de “masos” situats en
sòl no urbanitzable respecte als quals s’acrediti que tenen una antiguitat superior a
80 anys.
b)Que hagin transcorregut al menys 15 anys des de la data d’expedició del certificat
final d’obra (en el cas dels masos, que s’acrediti una antiguitat superior a 80 anys).
c)Manca o deteriorament de serveis, instal·lacions o elements de l’edifici, a valorar
pels serveis tècnics municipals.
Les obres que poden acollir-se en aquest supòsit, tant són les de rehabilitació
d’habitatges com les de rehabilitació estructural i funcional d’edificis:
S’entendrà per obres de rehabilitació d’habitatges:
Les necessàries perquè l’habitatge obtingui l’adequació d’habitabilitat.
Les d’adequació per estalviar consum energètic o per adaptar l’habitatge a la
normativa vigent en matèria d’aigua, gas, electricitat, protecció antiincendis o
sanejament.
Les d’ampliació de l’espai habitable de l’habitatge fins a 200 m2, com a màxim, i
d’acord amb el planejament urbanístic establert.
S’entendrà per obres de rehabilitació estructural i funcional d’edificis plurifamiliars:
Remodelació de l’edifici o dels habitatges: Les obres per a modificar la superfície
útil dels habitatges o modificar el nombre d’aquests, sense que en cap cas els
habitatges tinguin més de 200 m2. En aquest supòsit s’inclouen les obres
d’habitabilitat dels habitatges.
Adequació estructural de l’edifici: Les obres que proporcionin les condicions
òptimes d’estanquitat a la pluja i humitat, d’aïllament tèrmic, de xarxes generals
d’aigua, gas, electricitat, telèfon, sanejament, serveis generals, seguretat davant
accidents i sinistres.
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Obres complementàries de les anteriors: Les d’adequació de patis comunitaris de
l’edifici i les dels locals de negoci.
Segon.- Façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el terme municipal:
a) Que es tracti de façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el terme
municipal.
b) Que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data d’expedició del
certificat final d’obra.
c) Estat de deteriorament de la façana, a valorar pels serveis tècnics municipals.
Tercer.- Edificis del terme municipal on es facin obres destinades a la millora
d’accessos i supressió de barreres arquitectòniques:
a) Que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data d’expedició del
certificat final d’obra.
b) Que s’acrediti que les obres són per fer l’immoble més accessible i millorar la
qualitat de vida de persones majors de 65 anys o bé que acreditin tenir un grau
de discapacitat, mobilitat reduïda o altres limitacions.
ARTICLE 3R.- CONDICIONS GENERALS.
1r.- Podran ésser objecte dels ajuts municipals les obres referides en l’article anterior
sempre que reuneixin els requisits establerts en la present Ordenança. Podran ser
beneficiaris dels ajuts econòmics les persones o entitats que acreditin mitjançant
declaració responsable atorgada davant d’una autoritat administrativa o notari que no
estan incursos en cap prohibició de les establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, i en concret hauran d’acreditar trobar-se al
corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Cassà de la Selva o
acreditació d’estar-ne exempts, així com no tenir pendents reintegrament d’altres
subvencions.
2n.- No es concediran ajuts econòmics a aquells edificis que estiguin declarats fora
d’ordenament pel planejament corresponent ni aquells altres edificis que no
compleixin els requisits de l’article anterior.
3r.- Totes les actuacions i obres hauran de garantir la seva coherència tècnica i
constructiva amb l’estat de conservació de l’edifici així com la seva efectiva
contribució a la millora de les condicions d’ús, seguretat o estètica exterior de
l’edifici.
ARTICLE 4RT.- TIPUS I AJUTS MUNICIPALS.
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Les ajudes tindran la consideració de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la
Selva als beneficiaris, en les condicions regulades per la present ordenança i es
sotmetran al principi de lliure concurrència.
El pressupost subvencionable no inclou l’IVA ni els possibles honoraris tècnics que
hi puguin haver. Les ajudes seran les següents:
a)Respecte a la rehabilitació d’habitatges:
- Una subvenció que equivaldrà al 20% del pressupost subvencionable de l’obra de
rehabilitació. S’entendrà per pressupost subvencionable, aquell que sigui superior a
3005 euros i inferior a la quantitat equivalent a 540 euros/m2 de superfície útil. La
superfície màxima de l’habitatge que es computarà per determinar la quantia dels
ajuts serà de 200 m2, encara que la superfície real sigui superior.
b)Respecte a la rehabilitació estructural i funcional d’edificis plurifamiliars:
- Una subvenció que equivaldrà al 20% del pressupost subvencionable de l’obra de
rehabilitació. S’entendrà per pressupost subvencionable aquell que sigui superior a
3005 euros i inferior a la quantitat equivalent a 750 euros/m2 de superfície útil. La
superfície màxima per habitatge o per local comercial que es computarà per
determinar la quantia dels ajuts serà de 200 m2, encara que la superfície real sigui
superior.
L’edifici ha de tenir el 60 %, com a mínim, de superfície útil destinada a habitatge,
exclosa la planta baixa i la superfície sota rasant que no es destinin a habitatge.
c) Respecte a les façanes de qualsevol edifici situat en el terme municipal:
- Una subvenció que equivaldrà al 30% del pressupost subvencionable de l’obra de
rehabilitació de façana. S’entendrà per pressupost subvencionable aquell que sigui
inferior a la quantitat equivalent a 100 euros/m2 de façana.
Quan es tracti de façanes d’edificis que figurin en el Catàleg de Béns Protegits de
Cassà de la Selva, la rehabilitació de les quals requereixi d’un tractament específic
(estucats, reconstrucció de motllures, etc…), la subvenció equivaldrà al 30% del
pressupost subvencionable. S’entendrà per pressupost subvencionable aquell que
sigui inferior a la quantitat equivalent 400 euros/m2 de façana, pressupost que
s’haurà de presentar a l’Ajuntament de forma detallada.
Als edificis catalogats o situats en nucli antic i als masos de més de 80 anys
d’antiguitat en els que l’obra de rehabilitació inclogui també la rehabilitació de
façana, només se’ls atorgarà subvenció pel concepte que els resulti més favorable, la
qual cosa significa que no es podrà atorgar subvenció per més d’un concepte.
d) Respecte a les obres destinades a la millora d’accessos i supressió de barreres
arquitectòniques d’edificis situats en el terme municipal:
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- Una subvenció que equivaldrà al 20% del pressupost subvencionable de l’obra de
millora d’accessos i supressió de barreres arquitectòniques. S’entendrà per
pressupost subvencionable aquell que sigui inferior a la quantitat equivalent a 540
euros/m2 de superfície útil.
ARTICLE 5È.- RECURSOS ECONÒMICS MUNICIPALS.
El total dels recursos econòmics destinats als ajuts previstos en aquesta ordenança,
seran els que figurin en els pressupostos municipals de l’any corresponent.
Es delega la facultat del Ple de concessió, revisió, rescissió i gestió dels ajuts a la
Junta de Govern Local.
ARTICLE 6È.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.
Els beneficiaris dels ajuts econòmics municipals s’obligaran a complir les següents
condicions:
1r.- Destinar l’ajut a la finalitat per la qual fou concedit.
2n.-Permetre la inspecció municipal de les obres, facilitant-ne les dades i documents
que els siguin sol·licitats.
3r.- Començar les obres en els terminis establerts a cada llicència/comunicat, llevat
que a l’acord de concessió d’ajuts s’especifiqui altra cosa.
4t.- Obtenir l’oportuna llicència d’obres o assabentat conforme, segons s’escaigui.
5è.- Una vegada finalitzades les obres, s’haurà de justificar aportant el certificat final
d’obra, si s’escau, i en tot cas mitjançant les factures justificatives de la despesa.
ARTICLE 7È.- REINTEGRAMENT o REDUCCIÓ DE LES SUBVENCIONS
CONCEDIDES.
Serà causa de reintegrament de la subvenció l’incompliment de les obligacions
establertes a l’article 6 de la present ordenança, i en concret l’incompliment de
l’obligació de justificació o la justificació insuficient, així com l’incompliment total
o parcial de l’objecte de la subvenció, és a dir no haver realitzat les obres de
rehabilitació que han motivat l’ajut econòmic.
El procediment de reintegrament es portarà a terme de conformitat amb els articles
41 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de Subvencions, per part de
l’òrgan competent ( Alcalde o òrgan a qui hagi delegat) i concedint en tot cas un
tràmit d’audiència a l’interessat per termini de 15 dies hàbils per tal que pugui
presentar al·legacions, si s’escau.
Serà causa de disminució de l’ajut aprovat inicialment el fet que les factures
justificatives aportades siguin de quantia inferior al pressupost base pel qual s’ha
calculat l’ajut.
ARTICLE 8È.- SOL·LICITUD D’AJUTS.
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Les sol·licituds d’ajuts econòmics es formularan davant l’Ajuntament en el mateix
moment de sol·licitar la llicència corresponent o presentar la comunicació d’obres
segons s’escaigui, i segons els models oficials i acompanyant sempre la següent
documentació:
a) Fotocòpia del DNI/CIF del sol·licitant i, si actua en representació d'altri,
documentació acreditativa de la seva representació.
b) Projecte tècnic subscrit per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi
professional, quan es consideri necessari per les característiques de l’obra.
c) Quan es tracti de rehabilitació de façanes:
-Pressupost general detallat
-Fotografies de l’estat actual de l’immoble.
d) En la resta de casos:
-Memòria
-Pressupost general detallat per partides.
-Plànol de reforma i actuació
-Fotografies de l’immoble, quan amb l’obra s’afecti la façana del mateix.
e) Certificació dels acords que siguin necessaris per a la realització de les obres
segons la Llei de Propietat Horitzontal o convenis entre propietaris i arrendataris
en el seu cas.
ARTICLE 9È.- PERCEPCIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS.
Els ajuts econòmics destinats a les actuacions de rehabilitació, recollides en la
present ordenança, es percebran a principis de l’any següent a la finalització de les
obres sempre que la inspecció municipal de comprovació de l’obra realitzada sigui
favorable i que els beneficiaris hagin donat compliment a les obligacions establertes
a l’article 6è.
ARTICLE 10È.- CRITERIS PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS MUNICIPALS.
Quan la quantia dels ajuts sol·licitats superés els recursos pressupostaris previstos,
s’optarà per prorratejar l’import total dels recursos assignats a l’aplicació
pressupostària corresponent entre tots els beneficiaris que hagin finalitzat les obres
en aquell exercici i hagin aportat el certificat final d’obra, si s’escau, i obtinguin la
conformitat de les obres realitzades per part dels Serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local a principis del següent exercici, atorgarà els ajuts per a
cada actuació i finca i en el cas que sobrepassin els recursos assignats, es demanarà
informe als serveis tècnics municipals per a la distribució dels ajuts en base als
criteris dels apartats anteriors.
ARTICLE 11È.- CONCESSIÓ O DENEGACIÓ DE SUBVENCIONS.
Correspondrà a la Junta de Govern Local per delegació del Ple establerta en l’article
5è d’aquesta ordenança, resoldre sobre la concessió o denegació de qualsevol tipus
de subvenció.
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RÈGIM JURÍDIC.
En tot el que no preveu expressament aquesta ordenança és d’aplicació la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i pel Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
La present ordenança deroga l’Ordenança municipal de foment de rehabilitació
d’edificis i de façanes en el terme municipal de Cassà de la Selva publicada
definitivament en el BOP número 71 de data 11 d’abril de 2017.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada publicada la seva aprovació
definitiva i el text íntegre al Butlletí Oficial de la Província i hagin transcorreguts els
15 dies hàbils establerts a l’article 65.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local.”
FONAMENT DE DRET
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Decret Legislatiu 2/2003, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Articles 60 a 67 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, que regulen el procediment d’aprovació
d’ordenances municipals.
Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
General de Subvencions.
Per tot això,
S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança municipal de foment de rehabilitació
d’edificis i façanes en el terme municipal de Cassà de la Selva i que es transcriu
literalment a continuació:
ORDENANÇA MUNICIPAL DE FOMENT DE REHABILITACIÓ
D’EDIFICIS I DE FAÇANES EN EL TERME MUNICIPAL DE CASSÀ DE
LA SELVA.
ARTICLE 1R.- OBJECTE DE L’ORDENANÇA.
És objecte de la present ordenança la regulació d’ajuts econòmics per a fomentar la
promoció d’obres de rehabilitació dels següents edificis:
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- Edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva, document
annex al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cassà de la Selva.
- Edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de la Selva com a casc
antic (Clau A).
- “Masos” situats en sòl no urbanitzable respecte als quals s’acrediti que tenen una
antiguitat superior a 80 anys.
- Obres de rehabilitació de les façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el
terme municipal.
- Obres destinades a la millora d’accessos i supressió de barreres arquitectòniques en
qualsevol edifici situat en el terme municipal.
ARTICLE 2N.- ÀMBIT D’APLICACIÓ.
Els ajuts econòmics es concediran, sempre a instància de part, per les obres que es
realitzin en els edificis mencionats a l’article 1, i sempre que compleixin els supòsits
següents:
Primer.- Edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva,
edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de la Selva com a casc
antic i “masos” situats en sòl no urbanitzable respecte als quals s’acrediti que
tenen una antiguitat superior a 80 anys i compleixin els següents requisits:
a) Que es trobin catalogats en qualsevol dels seus nivells de protecció en el Catàleg
de Béns Protegits de Cassà de la Selva, que es tracti d’edificis ubicats en la zona
definida pel POUM de Cassà de la Selva com a casc antic, o de “masos” situats en
sòl no urbanitzable respecte als quals s’acrediti que tenen una antiguitat superior a
80 anys.
b)Que hagin transcorregut al menys 15 anys des de la data d’expedició del certificat
final d’obra (en el cas dels masos, que s’acrediti una antiguitat superior a 80 anys).
c)Manca o deteriorament de serveis, instal·lacions o elements de l’edifici, a valorar
pels serveis tècnics municipals.
Les obres que poden acollir-se en aquest supòsit, tant són les de rehabilitació
d’habitatges com les de rehabilitació estructural i funcional d’edificis:
S’entendrà per obres de rehabilitació d’habitatges:
Les necessàries perquè l’habitatge obtingui l’adequació d’habitabilitat.
Les d’adequació per estalviar consum energètic o per adaptar l’habitatge a la
normativa vigent en matèria d’aigua, gas, electricitat, protecció antiincendis o
sanejament.
Les d’ampliació de l’espai habitable de l’habitatge fins a 200 m2, com a màxim, i
d’acord amb el planejament urbanístic establert.
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S’entendrà per obres de rehabilitació estructural i funcional d’edificis plurifamiliars:
Remodelació de l’edifici o dels habitatges: Les obres per a modificar la superfície
útil dels habitatges o modificar el nombre d’aquests, sense que en cap cas els
habitatges tinguin més de 200 m2. En aquest supòsit s’inclouen les obres
d’habitabilitat dels habitatges.
Adequació estructural de l’edifici: Les obres que proporcionin les condicions
òptimes d’estanquitat a la pluja i humitat, d’aïllament tèrmic, de xarxes generals
d’aigua, gas, electricitat, telèfon, sanejament, serveis generals, seguretat davant
accidents i sinistres.
Obres complementàries de les anteriors: Les d’adequació de patis comunitaris de
l’edifici i les dels locals de negoci.
Segon.- Façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el terme municipal:
d) Que es tracti de façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el terme
municipal.
e) Que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data d’expedició del
certificat final d’obra.
f) Estat de deteriorament de la façana, a valorar pels serveis tècnics municipals.
Tercer.- Edificis del terme municipal on es facin obres destinades a la millora
d’accessos i supressió de barreres arquitectòniques:
c) Que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data d’expedició del
certificat final d’obra.
d) Que s’acrediti que les obres són per fer l’immoble més accessible i millorar la
qualitat de vida de persones majors de 65 anys o bé que acreditin tenir un grau
de discapacitat, mobilitat reduïda o altres limitacions.
ARTICLE 3R.- CONDICIONS GENERALS.
1r.- Podran ésser objecte dels ajuts municipals les obres referides en l’article anterior
sempre que reuneixin els requisits establerts en la present Ordenança. Podran ser
beneficiaris dels ajuts econòmics les persones o entitats que acreditin mitjançant
declaració responsable atorgada davant d’una autoritat administrativa o notari que no
estan incursos en cap prohibició de les establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, i en concret hauran d’acreditar trobar-se al
corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Cassà de la Selva o
acreditació d’estar-ne exempts, així com no tenir pendents reintegrament d’altres
subvencions.
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2n.- No es concediran ajuts econòmics a aquells edificis que estiguin declarats fora
d’ordenament pel planejament corresponent ni aquells altres edificis que no
compleixin els requisits de l’article anterior.
3r.- Totes les actuacions i obres hauran de garantir la seva coherència tècnica i
constructiva amb l’estat de conservació de l’edifici així com la seva efectiva
contribució a la millora de les condicions d’ús, seguretat o estètica exterior de
l’edifici.
ARTICLE 4RT.- TIPUS I AJUTS MUNICIPALS.
Les ajudes tindran la consideració de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la
Selva als beneficiaris, en les condicions regulades per la present ordenança i es
sotmetran al principi de lliure concurrència.
El pressupost subvencionable no inclou l’IVA ni els possibles honoraris tècnics que
hi puguin haver. Les ajudes seran les següents:
a)Respecte a la rehabilitació d’habitatges:
- Una subvenció que equivaldrà al 20% del pressupost subvencionable de l’obra de
rehabilitació. S’entendrà per pressupost subvencionable, aquell que sigui superior a
3005 euros i inferior a la quantitat equivalent a 540 euros/m2 de superfície útil. La
superfície màxima de l’habitatge que es computarà per determinar la quantia dels
ajuts serà de 200 m2, encara que la superfície real sigui superior.
b)Respecte a la rehabilitació estructural i funcional d’edificis plurifamiliars:
- Una subvenció que equivaldrà al 20% del pressupost subvencionable de l’obra de
rehabilitació. S’entendrà per pressupost subvencionable aquell que sigui superior a
3005 euros i inferior a la quantitat equivalent a 750 euros/m2 de superfície útil. La
superfície màxima per habitatge o per local comercial que es computarà per
determinar la quantia dels ajuts serà de 200 m2, encara que la superfície real sigui
superior.
L’edifici ha de tenir el 60 %, com a mínim, de superfície útil destinada a habitatge,
exclosa la planta baixa i la superfície sota rasant que no es destinin a habitatge.
c) Respecte a les façanes de qualsevol edifici situat en el terme municipal:
- Una subvenció que equivaldrà al 30% del pressupost subvencionable de l’obra de
rehabilitació de façana. S’entendrà per pressupost subvencionable aquell que sigui
inferior a la quantitat equivalent a 100 euros/m2 de façana.
Quan es tracti de façanes d’edificis que figurin en el Catàleg de Béns Protegits de
Cassà de la Selva, la rehabilitació de les quals requereixi d’un tractament específic
(estucats, reconstrucció de motllures, etc…), la subvenció equivaldrà al 30% del
pressupost subvencionable. S’entendrà per pressupost subvencionable aquell que
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sigui inferior a la quantitat equivalent 400 euros/m2 de façana, pressupost que
s’haurà de presentar a l’Ajuntament de forma detallada.
Als edificis catalogats o situats en nucli antic i als masos de més de 80 anys
d’antiguitat en els que l’obra de rehabilitació inclogui també la rehabilitació de
façana, només se’ls atorgarà subvenció pel concepte que els resulti més favorable, la
qual cosa significa que no es podrà atorgar subvenció per més d’un concepte.
d) Respecte a les obres destinades a la millora d’accessos i supressió de barreres
arquitectòniques d’edificis situats en el terme municipal:
- Una subvenció que equivaldrà al 20% del pressupost subvencionable de l’obra de
millora d’accessos i supressió de barreres arquitectòniques. S’entendrà per
pressupost subvencionable aquell que sigui inferior a la quantitat equivalent a 540
euros/m2 de superfície útil.
ARTICLE 5È.- RECURSOS ECONÒMICS MUNICIPALS.
El total dels recursos econòmics destinats als ajuts previstos en aquesta ordenança,
seran els que figurin en els pressupostos municipals de l’any corresponent.
Es delega la facultat del Ple de concessió, revisió, rescissió i gestió dels ajuts a la
Junta de Govern Local.
ARTICLE 6È.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.
Els beneficiaris dels ajuts econòmics municipals s’obligaran a complir les següents
condicions:
1r.- Destinar l’ajut a la finalitat per la qual fou concedit.
2n.-Permetre la inspecció municipal de les obres, facilitant-ne les dades i documents
que els siguin sol·licitats.
3r.- Començar les obres en els terminis establerts a cada llicència/comunicat, llevat
que a l’acord de concessió d’ajuts s’especifiqui altra cosa.
4t.- Obtenir l’oportuna llicència d’obres o assabentat conforme, segons s’escaigui.
5è.- Una vegada finalitzades les obres, s’haurà de justificar aportant el certificat final
d’obra, si s’escau, i en tot cas mitjançant les factures justificatives de la despesa.
ARTICLE 7È.- REINTEGRAMENT o REDUCCIÓ DE LES SUBVENCIONS
CONCEDIDES.
Serà causa de reintegrament de la subvenció l’incompliment de les obligacions
establertes a l’article 6 de la present ordenança, i en concret l’incompliment de
l’obligació de justificació o la justificació insuficient, així com l’incompliment total
o parcial de l’objecte de la subvenció, és a dir no haver realitzat les obres de
rehabilitació que han motivat l’ajut econòmic.
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El procediment de reintegrament es portarà a terme de conformitat amb els articles
41 a 43 de la Llei 38/2003, de 17 de Novembre, General de Subvencions, per part de
l’òrgan competent ( Alcalde o òrgan a qui hagi delegat) i concedint en tot cas un
tràmit d’audiència a l’interessat per termini de 15 dies hàbils per tal que pugui
presentar al·legacions, si s’escau.
Serà causa de disminució de l’ajut aprovat inicialment el fet que les factures
justificatives aportades siguin de quantia inferior al pressupost base pel qual s’ha
calculat l’ajut.
ARTICLE 8È.- SOL·LICITUD D’AJUTS.
Les sol·licituds d’ajuts econòmics es formularan davant l’Ajuntament en el mateix
moment de sol·licitar la llicència corresponent o presentar la comunicació d’obres
segons s’escaigui, i segons els models oficials i acompanyant sempre la següent
documentació:
f) Fotocòpia del DNI/CIF del sol·licitant i, si actua en representació d'altri,
documentació acreditativa de la seva representació.
g) Projecte tècnic subscrit per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi
professional, quan es consideri necessari per les característiques de l’obra.
h) Quan es tracti de rehabilitació de façanes:
-Pressupost general detallat
-Fotografies de l’estat actual de l’immoble.
i) En la resta de casos:
-Memòria
-Pressupost general detallat per partides.
-Plànol de reforma i actuació
-Fotografies de l’immoble, quan amb l’obra s’afecti la façana del mateix.
j) Certificació dels acords que siguin necessaris per a la realització de les obres
segons la Llei de Propietat Horitzontal o convenis entre propietaris i arrendataris
en el seu cas.
ARTICLE 9È.- PERCEPCIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS.
Els ajuts econòmics destinats a les actuacions de rehabilitació, recollides en la
present ordenança, es percebran a principis de l’any següent a la finalització de les
obres sempre que la inspecció municipal de comprovació de l’obra realitzada sigui
favorable i que els beneficiaris hagin donat compliment a les obligacions establertes
a l’article 6è.
ARTICLE 10È.- CRITERIS PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS MUNICIPALS.
Quan la quantia dels ajuts sol·licitats superés els recursos pressupostaris previstos,
s’optarà per prorratejar l’import total dels recursos assignats a l’aplicació
pressupostària corresponent entre tots els beneficiaris que hagin finalitzat les obres
en aquell exercici i hagin aportat el certificat final d’obra, si s’escau, i obtinguin la
conformitat de les obres realitzades per part dels Serveis tècnics municipals.
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La Junta de Govern Local a principis del següent exercici, atorgarà els ajuts per a
cada actuació i finca i en el cas que sobrepassin els recursos assignats, es demanarà
informe als serveis tècnics municipals per a la distribució dels ajuts en base als
criteris dels apartats anteriors.
ARTICLE 11È.- CONCESSIÓ O DENEGACIÓ DE SUBVENCIONS.
Correspondrà a la Junta de Govern Local per delegació del Ple establerta en l’article
5è d’aquesta ordenança, resoldre sobre la concessió o denegació de qualsevol tipus
de subvenció.
RÈGIM JURÍDIC.
En tot el que no preveu expressament aquesta ordenança és d’aplicació la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i pel Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
La present ordenança deroga l’Ordenança municipal de foment de rehabilitació
d’edificis i de façanes en el terme municipal de Cassà de la Selva publicada
definitivament en el BOP número 71 de data 11 d’abril de 2017.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada publicada la seva aprovació
definitiva i el text íntegre al Butlletí Oficial de la Província i hagin transcorreguts els
15 dies hàbils establerts a l’article 65.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local.”
SEGON.- Publicar el text de l’ordenança i l’acord d’aprovació inicial al BOP, DOGC,
tauler d’edictes de l’Ajuntament, web municipal, i en un dels diaris de major circulació
periòdica i obrir un termini d’exposició pública de 30 dies hàbils.
TERCER.- Una vegada transcorregut el termini de 30 dies hàbils si no s’han presentat
al.legacions l’acord d’aprovació inicial esdevé a definitiu i s’haurà de publicar al BOP i
DOGC , i es trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma,
entrant en vigor una vegada publicada l’aprovació definitiva i havent transcorregut el
termini de 15 dies hàbils des de la notificació de l’acord.
El regidor Emili Mató explica la proposta. Intervenen el regidor Robert Mundet i
l’Alcalde.
Votacions
Sí (7) set:
Senyor Martí Vallès i Prats (ERC)
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Senyor Pau Presas Bertran (ERC)
Senyora Eva Sáez Revuelta (ERC)
Senyor Josep Ferrer Serra (ERC)
Senyora Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Senyor Emili Mató Palós (ERC)
Senyor Joan Cañigueral Casellas (ERC)
No (0) zero
Abs. (6) sis:
Senyor Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Senyor Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Senyora Cristina Boadella Gispert (PDeCAT)
Senyor Joan Casabó Fuguet (PDeCAT)
Senyora Xon Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Senyora Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
Per tant, S’APROVA per Majoria.
5. PRP2018/49 Dació de comptes al Ple municipal de sentències que afecten a
l'Ajuntament de Cassà de la Selva
RELACIO DE FETS
Vist l’informe jurídic de dació de comptes de sentències, emès pel Cap dels Serveis
Jurídics en data 15 de gener de 2018, que transcrit literalment diu:
1.- SENTÈNCIA 689 de data 30 d’octubre de 2017 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera en el recurs d’apel·lació núm.
197/2015 interposat per Ayach Logística, S.L. contra l’Ajuntament de Cassà de la Selva., per la
qual, s’estima parcialment el recurs estimant disconformes a dret els pronunciaments
administratius aliens a la inadmisió de la responsabilitat patrimonial acordada que en essència
és de desestímació sense condemna en costes en primera instància.. En conclusió determina que
l’Ajuntament de Cassà de la Selva no és el responsable patrimonial dels danys a la seva
propietat causats per la riera.
2.- SENTÈNCIA 826 de data 28 de novembre de 2017 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera en el recurs d’apel·lació núm
320/2015 que resol el recurs d’apel·lació interposat per Albert Aguiló Serra i Inés García
Ribera per la qual es desestima les seves peticions de prescripció d’edificacions de garatge,
quadres de cavalls i mur perimetral transformades en un sòl de protecció especial (PEIN les
Gavarres) amb imposició de costes. La sentència habilita la continuació del procediment de
protecció de la legalitat urbanística que ha de finalitzar amb la legalització o restauració de les
construccions realitzades sense llicència i la tramitació del corresponent sancionador.
Vist l’article 104 de la Ley 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció ContenciosaAdministrativa, proposo que es doni compte al Ple municipal i que es tingui per assabentat de
les referides sentències.

Per tot això,
S’ACORDA:
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Únic.- Donar compte al Ple municipal de la SENTÈNCIA 689 de data 30 d’octubre de
2017 i SENTÈNCIA 826 de data 28 de novembre de 2017.
El regidor Emili Mató explica la proposta.
El Ple en resta assabentat.
6. PRP2017/1897 Donar compte al Ple del decret 2017/1247 de nomenament
d'alcaldes accidentals del 4 al 10 de desembre
RELACIO DE FETS
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2017/1247, de data 30 de desembre de 2017, en el qual
es fa el nomenament d'alcaldes accidentals del 4 al 10 de desembre de 2017.
FONAMENT DE DRET
Atès l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i l’article 90.2 del Reial Decret
500/1990.
Per tot això,
S’ACORDA:
PRIMER.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2017/1247 mitjançant el qual
es fa el nomenament d'alcaldes accidentals del 4 al 10 de desembre de 2017, el qual es
transcriu literalment a continuació:
“RELACIÓ DE FETS
Atès que el Sr. Martí Vallès i Prats, Alcalde – President de l’Ajuntament de Cassà de la Selva,
restarà absent per període vacacional des del dia 04 de desembre a partir de les 8:00h fins el dia
11 de desembre de 2017 a les 8:00h.
Atès que el Sr. Pau Presas Bertran va ser nomenat primer Tinent Alcalde per Decret d’Alcaldia
2015/610, de 19 de juny de 2016, el qual es va ratificar per sessió extraordinària de Ple de data 23
de juny de 2016.
Atès que el dia 6 de desembre de 2017 el senyor Pau Presas Bertran restarà absent.
Atès que la Sra. Eva Saez Revuelta, que va ser nomenada segona Tinent Alcalde per Decret
d’Alcaldia 2015/610, de 19 de juny de 2016, el qual es va ratificar per sessió extraordinària de Ple
de data 23 de juny de 2016, també restarà absent en aquesta data.
Atès que el sr. Josep Ferrer Serra, va ser nomenat tercer Tinent Alcalde per Decret d’Alcaldia
2015/610, de 19 de juny de 2016, el qual es va ratificar per sessió extraordinària de Ple de data 23
de juny de 2016, també restarà absent en aquesta data.
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Atès que la Sra. Meritxell Rabionet Frigola va ser nomenada primer Tinent Alcalde per Decret
d’Alcaldia 2015/610, de 19 de juny de 2016, el qual es va ratificar per sessió extraordinària de Ple
de data 23 de juny de 2016.
Atès que el dia 7, 8, 9, 10 de desembre de 2017 el senyor Pau Presas Bertran restarà absent.
Atès que la Sra. Eva Saez Revuelta, que va ser nomenada segona Tinent Alcalde per Decret
d’Alcaldia 2015/610, de 19 de juny de 2016, el qual es va ratificar per sessió extraordinària de Ple
de data 23 de juny de 2016, també restarà absent en aquesta data.
Atès que el sr. Josep Ferrer Serra, va ser nomenat tercer Tinent Alcalde per Decret d’Alcaldia
2015/610, de 19 de juny de 2016, el qual es va ratificar per sessió extraordinària de Ple de data 23
de juny de 2016.
FONAMENTS DE DRET
Vist el contingut de l'article 42 i 47 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Vist l’article 55 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
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER. - Nomenar al Regidor Pau Presas Bertran, Alcalde accidental de l'Ajuntament de
Cassà de la Selva, els propers dies 4 i 5 de desembre de 2017.
SEGON. – Nomenar a la Regidora Meritxell Rabionet Frigola, Alcaldessa accidental de
l'Ajuntament de Cassà de la Selva, el proper dia 6 de desembre de 2017
TERCER.- Nomenar al Regidor Josep Ferrer Serra, Alcalde accidental de l'Ajuntament de Cassà
de la Selva, els propers dies 7, 8, 9, 10 i 11 (fins les 8:00h) de desembre de 2017.
QUART.- Notificar aquesta resolució als interessats.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
SISÈ.- Donar compte al Ple de la corporació”

L’Alcalde explica la proposta.
El Ple en resta assabentat.
7. PRP2017/1908 Donar compte al Ple de la Corporació de delegacions a
regidors de la Corporació.
RELACIO DE FETS
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Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2017/1253, de data 1 de desembre de 2017, en el qual es
delega al regidor Josep Ferrer Serra les facultats per a la celebració de casament civil el
dia 17 de desembre de 2017, entre Rafel Solé Bau i Berta Bayé Masó.
FONAMENT DE DRET
Atès l’article 51, 53 i 57 del Codi Civil.
Atès l’article 59 de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil.
Atès els articles 43 i ss del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats
Locals.
Atès l’article 63 i ss del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Cassà de la
Selva.
Atès l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local..)
Per tot això,
S’ACORDA:
PRIMER. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2017/1253, en el qual es delega
al regidor Josep Ferrer Serra les facultats per a la celebració de casament civil el dia 17
de desembre de 2017, entre Rafel Solé Bau i Berta Bayé Masó.
L’Alcalde explica la proposta.
El Ple en resta assabentat.
8. PRP2018/28 Modificació OOFF núm. 21
RELACIO DE FETS
Atès que en data 25 d’octubre del 2017 el Ple municipal va aprovar la modificació de
les ordenances fiscals per al 2018.
Atès que s’ha detectat un error material pel que fa al redactat de la modificació
aprovada de la Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per a parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic, indústries del
carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics i de publicitat, i activitats privades amb
banderoles situades als fanals, en la tarifa quarta del mercat dels dimecres i dissabtes.
El redactat aprovat pel Ple municipal és el següent:
“Tarifa quarta. Mercats dels dimecres i dissabtes
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1.
a) Lloc fix a 3 metre lineal per trimestre………………………........... 15,81 EUROS
b) Per cada metre o fracció que superi 3 metres lineal, per trimestre …..... 5,12 EUROS
2.
a) Llocs eventuals o ambulants, per metre lineal o fracció al dia ...….. 2,58 EUROS
b) Camió o vehicles usats com a tenda o exposició fora del recinte del mercat per cada metre
lineal o fracció al dia ..............................……............................. 6,33 EUROS
La quota tributaria serà la resultant de multiplicar la tarifa pel metre lineal i per la fondària
estàndard de 1,75m”

El redactat correcte que s’havia d’haver aprovat és:
“Tarifa quarta. Mercats dels dimecres i dissabtes
1.
a) Lloc fix a 3 metre2 per trimestre………………………........... 15,81 EUROS
b) Per cada metre o fracció que superi 3 metre2, per trimestre …..... 5,12 EUROS
2.
a) Llocs eventuals o ambulants, per metre2 o fracció al dia ...….. 2,58 EUROS
b) Camió o vehicles usats com a tenda o exposició fora del recinte del mercat per cada metre2 o
fracció al dia ..............................……............................. 6,33 EUROS
Els metres subjectes a taxa seran el resultat de multiplicar el metre lineal de la parada per a la
fondària estàndard de 1,75m”

FONAMENT DE DRET
Vistos els articles 15 i successius del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que autoritza als Ajuntaments a
modificar les ordenances fiscals així com els elements determinats de les quotes
tributàries dels impostos, taxes i contribucions especials.
Aprovada inicialment la modificació i finalitzat el període d’exposició pública, les
Corporacions Locals han d’adoptar els acords definitius que siguin procedents, resoldre
les reclamacions que s’hagin presentat i aprovar la redacció definitiva de l’ordenança, la
seva derogació o les modificacions a les quals es refereix l’acord provisional. En el cas
que no s’hagin presentat al·legacions/reclamacions s’entén adoptat definitivament
l’acord fins a llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari.
En tot cas, els acord definitius, incloent els provisionals elevats automàticament a
aquesta categoria i el text íntegre de les ordenances o de les seves modificacions han de
ser publicats en el butlletí oficial de la província, sense que entrin en vigor fins que
s’hagi dut a terme l’ esmentada publicació.
Vist l’article 17 i ss. del RDL 2/2004,de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora les Hisendes Locals i demés normativa concordant.
Atès l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Admisnirtacions Públiques, que estableix les rectificació, en qualsevol
moment, d’errors materials, de fet o aritmètics per part de l’Administració Pública.
Rbla. 11 de Setembre, 107

17244 - Cassà de la Selva

Tel: 972 46 00 05

Fax: 972 46 37 08

CIF: P1704900-H

ajuntament@cassa.cat

22

Per tot això,
S’ACORDA:
PRIMER.- ESMENAR l’error material del redactat de l’article sisè, tarifa quarta del
mercat dels dimecres i dissabtes, que s’assenyala a l’annex i s’esmenta en la part
expositiva de l’acord, en el sentit que a on posa “[...] La quota tributaria serà la resultant
de multiplicar la tarifa pel metre lineal i per la fondària estàndard de 1,75m [...]” hauria de
posar “[...] Els metres subjectes a taxa seran el resultat de multiplicar el metre lineal de la
parada per a la fondària estàndard de 1,75m [...]”
SEGON.- EXPOSAR al públic durant un període de trenta dies el present acord als
efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions. En cas que no se’n presentin,
aquest acord esdevindrà definitiu a l’empara de l’article 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- PUBLICAR al BOP i al tauler d’anuncis de l’ajuntament els acords elevats
a definitius i el text íntegre de les modificacions introduïdes a les ordenances fiscals, les
quals entraran en vigor el dia següent a la seva publicació definitiva al BOP i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
El regidor Pau Presas explica la proposta.
Votacions
Sí (7) set:
Senyor Martí Vallès i Prats (ERC)
Senyor Pau Presas Bertran (ERC)
Senyora Eva Sáez Revuelta (ERC)
Senyor Josep Ferrer Serra (ERC)
Senyora Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Senyor Emili Mató Palós (ERC)
Senyor Joan Cañigueral Casellas (ERC)
No (0) zero
Abs. (6) sis:
Senyor Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Senyor Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Senyora Cristina Boadella Gispert (PDeCAT)
Senyor Joan Casabó Fuguet (PDeCAT)
Senyora Xon Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Senyora Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
Per tant, S’APROVA per Majoria.
9. PRP2017/2003 Esmenes a la proposta 2017/1894 d'adhesió a la xarxa
d'espais de Memòria Democràtica de Catalunya com a titular de la ruta de
Cassà sota les bombes
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RELACIO DE FETS
Atès l’informe del secretari municipal amb data 14/12/2017 Conveni d’adhesió a la
Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya on es fan observacions a la
proposta 2017/1090 Adhesió a la Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya com a
titular de la ruta Cassà sota les bombes i a l’esborrany del conveni, s’han inclòs les
esmenes corresponents i s’ha inclòs la memòria exigida per la Ley 40/2015, d’1
d’octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
Atès l’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer (DOGC núm. 5576 – 26.2.2010) en què es va
crear la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya que té per objecte
recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor, la senyalització i la
difusió del patrimoni memorial del període 1931-1980.
Atès que l’Ajuntament de Cassà de la Selva com a titular de l’itinerari Cassà sota les
bombes pot sol·licitar l’adhesió a la Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya i si és
acceptada signar el corresponent conveni d’adhesió a la Xarxa d’Espais de Memòria
Democràtica de Catalunya.
Atès el que s’exposa en la Memòria d’adhesió a la Xarxa d’Espais de Memòria de
Catalunya i signatura del conveni corresponent, signada el 17 de desembre per
l’Arxivera Municipal, en el qual es destaca la importància de formar part de la Xarxa
d’Espais de la Memòria del Memorial Democràtic i que copiada literalment diu així:
1. Introducció
L’Ajuntament de Cassà és titular de l’itinerari Cassà sota les bombes, un recorregut per les
vies urbanes del casc urbà que varen estar bombardejades el 29 de gener de 1939, i que és
el resultat d’un projecte de recerca, dignificació i senyalització d’un espai de la Guerra
Civil promogut per l’Ajuntament de Cassà de la Selva per mitjà de l’Arxiu Municipal
En la bibliografia tradicional s’ha assenyalat Cassà de la Selva com un oasi de pau en
temps de guerra. Però aquesta afirmació s’ha de matisar. Si be és cert que en el seu àmbit
territorial no es va produir cap delicte de sang, el 29 de gener de 1939 es va produir un
bombardeig en el casc urbà que va provocar víctimes mortals de la societat civil i
importants desperfectes materials.
Després de gairebé vuitanta anys no s’ha emprés un projecte de recerca que aporti com a
resultat dels espais i habitatges afectats ni de les víctimes que s’hi varen produir. És per
això que s’ha desenvolupat aquest projecte de reparació d’aquesta desmemòria, de
dignificació i senyalització dels espais i de reparació de les víctimes, en un poble que ha
estat una mica injustament tipificat com a oasi durant la Guerra Civil.
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Un cop realitzada la recerca i l’itinerari per mitjà de faristols informatius i plaques
commemoratives, es pot sol·licitar l’adhesió a la Xarxa d’Espais de la Memòria, part
integrant del Memorial Democràtic per tal de donar major visibilitat i promoció del
projecte i aprofitar els recursos i eines d’un ens creat per posar en valor el patrimoni
memorial del període 1931-1980 i per tant aplicar sinèrgies entre les dues institucions.
minimitzar els esforços per assolir el màxim dels objectius proposats.
2. Objectius
L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de la Llei de Bases de Règim local, en la
redacció de la revisió del 2 d’octubre del 2016, recull com a competència pròpia
municipal la Promoció de la cultura, matèria que està desenvolupada en l’article 3 de
la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, on es recull que en
l'exercici de llurs competències respectives, l'Administració de la Generalitat, els
consells comarcals i els ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni
cultural català, tant públic com privat, i per la protecció, la conservació, l'acreixement,
la difusió i el foment d'aquest patrimoni, i han d'estimular la participació de la societat,
per la qual cosa s'han de dotar dels mitjans materials i personals adequats. Per tant la
subscripció del conveni d’adhesió a la Xarxa d’Espai de la Memòria, es basa en el
desenvolupament d’aquesta competència atès que la Xarxa d’Espais de la Memòria
Democràtica de Catalunya té per objecte recuperar la memòria democràtica a través
de la posada en valor, la senyalització i la difusió del patrimoni memorial del període
1931-1980.
La Xarxa d’espais de la memòria democràtica de Catalunya, que es va crear per
l’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer (DOGC núm. 5576 – 26.2.2010), està formada
per un conjunt patrimonial d’espais de diferent tipologia: itineraris, centres
d’interpretació, patrimoni recuperat, en el qual hi té cabuda l’itinerari Cassà sota les
bombes, l’adhesió a la qual reportarà una racionalització dels recursos i una major
eficiència en la seva difusió.
3. Necessitats i oportunitats
Davant la necessitat de donar a conèixer al gran públic el patrimoni històric i memorial del
municipi i posar-lo a l’abast de la ciutadania i promocionar-lo, es té l’oportunitat de
formar part d’una xarxa d’espais ja establerta dins una institució com el Memorial
Democràtic.
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Amb la inclusió de l’Ajuntament de Cassà de la Selva en aquesta xarxa d’espais es
generaran uns drets que estan inclosos en el punt tres de l’esborrany del conveni.
a) Formar part de la xarxa patrimonial d’espais de memòria integrada en el Memorial
Democràtic, a beneficiar-se de la difusió, recerca, promoció internacional i identitat
definida dins un projecte cultural de treball en xarxa.
b) Participar a les corresponents convocatòries de subvencions que pugui impulsar,
d’acord amb la disponibilitat pressupostària, el departament competent en matèria de
memòria democràtica. A aquest efecte l’entitat haurà de complir els requisits i les
condicions establerts a les bases reguladores de les subvencions per realitzar activitats
commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria històrica i per recuperar i
posar en valor el patrimoni memorial.
c) Rebre suport i assessorament tècnic especialitzat quan ho sol·liciti. S’inclou
l’assessorament històric necessari per endegar prefiguracions de centres de referència
i/o espais de memòria, la validació de continguts de materials de difusió i de
senyalització, i assessorament per a la redacció de materials pedagògics i
l’organització de materials de difusió.
d) Tenir presència en publicitat i material de comunicació de la Xarxa, així com en la seva
web.
e) Exhibir els elements d’imatge comú a la Xarxa i a comercialitzar productes i
marxandatge de la marca.
f) Rebre informació sobre qualsevol programa que impulsi la Xarxa.
g) Disposar de material divulgatiu i promocional.
Formar part del grup de treball previst a l’article 6 de l’Ordre IRP/91/2010, de 18 de
febrer, per la qual es crea la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya
Per a la inclusió de l’itinerari Cassà sota les bombes en aquesta xarxa cal la signatura d’un
conveni d’adhesió. En el segon punt de l’esborrany del conveni l’Ajuntament assumeix
diferents compromisos genèrics i específics que no comporten despeses econòmiques
addicionals, ni tampoc cap relació contractual, atès que es donarà compliment amb el
mateix personal de l’Ajuntament. Amb tot, cal tenir en compte que es poden elaborar
projectes posteriors que comptaran amb el finançament corresponent.
Compromisos genèrics:
a) Definir i/o adequar els seus programes de recerca, inventari, restauració, conservació i
difusió d’acord amb els criteris generals del Memorial Democràtic i aquells que
s’estableixen per mutu acord.
b) Col·laborar amb el Memorial Democràtic en totes aquelles activitats en què aquest ho
sol·liciti, en la mesura de les seves possibilitats.
c) La conservació, la rehabilitació i el manteniment dels espais i de la seva senyalització.
d) La dotació de personal pel desenvolupament del servei.
e) Divulgar la imatge de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya i
promoure el coneixement de l’identificador genèric dels espais i de les rutes de la
memòria.
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f)

Complir amb les pautes metodològiques i els manuals tècnics de senyalització del
Memorial Democràtic.
g) Garantir un bon accés al lloc objecte de visita.
Compromisos específics:
a) Elaborar i oferir activitats pedagògiques i divulgatives al voltant de la memòria
democràtica i els espais de memòria del municipi de Cassà de la Selva
b) Programar conjuntament i comptar amb la participació del Memorial Democràtic en
tots els actes o activitats sobre memòria democràtica organitzats per l’Ajuntament de
Cassà de la Selva.
c) Participar en les reunions convocades pel Memorial Democràtic en les que hi
intervenen tots els tècnics responsables dels Espais de Memòria Democràtica de
Catalunya.
4. Conclusions
Amb la signatura del conveni d’adhesió a la xarxa d’espais de la Memòria de Catalunya,
l’Ajuntament adquirirà uns drets i uns compromisos s’aconseguirà la suma de drets i
obligacions de dues institucions amb uns objectius similars i significaran l’assoliment
d’una major eficiència de la gestió pública, l’eliminació de les duplicitats administratives,
la facilitació de la utilització de mitjans i serveis públics i la contribució a la realització
d’activitats d’utilitat pública. Les accions derivades d’aquest conveni implicaran la
comunicació a la ciutadania d’una part de la història local sense que se’n derivi una
despesa econòmica addicional.

Atès l’esborrany de conveni d’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa d’espais de Memòria
Democràtica que copiat literalment diu així:
CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE XXX A LA XARXA D’ESPAIS
DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA
XXXX, _________ de _________ de 2016
REUNITS
I, de l’altra, el senyor Plàcid Garcia-Planas Marcet, director del Memorial Democràtic,
situat a Barcelona, al carrer Peu de la Creu, 4, en virtut de l’Acord de Govern
GOV/31/2016, de 15 de març (DOGC núm. 7081 - 17.03.2016), que actua en nom i
representació del Memorial Democràtic, d’acord amb la Resolució d’autorització de
signatura del president de l’entitat de ___ de ___ de ___ i amb l’aprovació de la Junta de
Govern de l’entitat en data ___ de____ de ____.
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D’altra part, el/la Sr./Sra. XXXXXXXX, alcalde/ssa de XXXXXXXX, en virtut de
l’acord pres en la sessió plenària constitutiva del consistori celebrada en data XX de
XXX de 201X; que actua en representació de l’Ajuntament XXXXX.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar i per formalitzar aquest
conveni i
MANIFESTEN
I. L’article 2 de la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, estableix
que l’objecte d’aquesta entitat de dret públic, dotada de personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat d’obrar, consisteix a desplegar les polítiques públiques del Govern
adreçades a l'acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memòria
democràtica, i en concret, del coneixement del període de la Segona República, de la
Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de les víctimes del conflicte per motius
ideològics, de consciència, religiosos o socials, de la repressió de la dictadura
franquista, de l'exili i la deportació, de l'intent d'eliminar la llengua i la cultura
catalanes, dels valors i les accions de l'antifranquisme i de totes les tradicions de la
cultura democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer d'una manera científica i
objectiva el passat recent i estimular la comprensió del temps present. L’article 3.1.e)
de la mateixa Llei estableix que correspon al Memorial Democràtic la funció de difusió
del patrimoni democràtic i dels espais de memòria.
III. L’Ajuntament de XXXXX té com a competència la Promoció de la cultura i
informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local que es troben
recollides a l’article 25 de la llei 7/1985, de 2 d’abril de la Llei de Bases de Règim
local, en la redacció de la revisió del 2 d’octubre del 2016 i té per objectiu
desenvolupar, de forma directa i descentralitzada, serveis i àrees d’actuació cultural
com són la creació, la gestió i el manteniment del patrimoni històric i memorial posantlos a l’abast de la ciutadania. L’àmbit de la seva actuació inclou el patrimoni moble,
immoble i intangible, i una de les seves finalitats és mostrar cada moment de la seva
història en els espais idonis, relacionats amb les diferents èpoques, fent possible la
recuperació d’elements amb contingut cultural i històric.
III. El Memorial Democràtic i l’Ajuntament de XXXX tenen objectius comuns i/o
complementaris en àrees de recerca, difusió i commemoració de la memòria
democràtica, així com també en la recuperació i la preservació del patrimoni memorial
al municipi de XXXX
IV. L’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, per la qual es crea la Xarxa d’Espais de
Memòria Democràtica de Catalunya (DOGC núm. 5576 - 26.2.2010) té per objecte
recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor, senyalització i
difusió del patrimoni memorial del període 1931-1980.
La Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica és un sistema d’unitat d’acció i de gestió
patrimonial de la memòria democràtica de Catalunya, i col·labora amb els ens adherits
en la posada en valor dels espais, la coordinació de la gestió cultural, patrimonial i
comunicativa dels diferents espais que la conformen.
La Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya s’estructura en seus,
seccions i col·laboradors, d’acord amb l’article 3 del seu articulat. Es poden constituir
com a secció, aquelles entitats adherides a la Xarxa que incorporin un centre de
referència i/o un espai.
Rbla. 11 de Setembre, 107

17244 - Cassà de la Selva

Tel: 972 46 00 05

Fax: 972 46 37 08

CIF: P1704900-H

ajuntament@cassa.cat

28

V. En data XX de XXX de 201X l’Ajuntament de XXXX ha sol·licitat la seva adhesió,
com a secció, a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya. Aquesta
sol·licitud d’incorporació a la Xarxa ha estat valorada i informada favorablement pel
personal tècnic del Memorial Democràtic en data 9 de març de 2015.
En conseqüència, les parts subscriuen aquest conveni d’adhesió, amb subjecció a les
següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte
Aquest conveni té per objecte la integració de l’Ajuntament de XXXX, com a secció, a la
Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, d’acord amb el procediment
establert a l’article 4 de l’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, per la qual es crea la
Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.
L’Ajuntament de XXXX s’integra a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de
Catalunya com a titular del “XXXXXXXX”.
Segona. Compromisos de l’Ajuntament de XXXX
2.1. L’Ajuntament de XXXXX assumeix els compromisos genèrics següents:
h) Definir i/o adequar els seus programes de recerca, inventari, restauració,
conservació i difusió d’acord amb els criteris generals del Memorial Democràtic i
aquells que s’estableixen per mutu acord.
i) Col·laborar amb el Memorial Democràtic en totes aquelles activitats en què aquest
ho sol·liciti, en la mesura de les seves possibilitats.
j) La conservació, la rehabilitació i el manteniment dels espais i de la seva
senyalització.
k) La dotació de personal pel desenvolupament del servei.
l) Divulgar la imatge de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya i
promoure el coneixement de l’identificador genèric dels espais i de les rutes de la
memòria.
m) Complir amb les pautes metodològiques i els manuals tècnics de senyalització del
Memorial Democràtic.
n) Garantir un bon accés al lloc objecte de visita.
2.2. L’Ajuntament de XXXX assumeix els compromisos específics següents:
d) Elaborar i oferir activitats pedagògiques i divulgatives al voltant de la memòria
democràtica i els espais de memòria del municipi de XXXX
e) Programar conjuntament i comptar amb la participació del Memorial Democràtic
en tots els actes o activitats sobre memòria democràtica organitzats per
l’Ajuntament de XXXX
f) Participar en les reunions convocades pel Memorial Democràtic en les que hi
intervenen tots els tècnics responsables dels Espais de Memòria Democràtica de
Catalunya.
Tercera. Drets de l’Ajuntament de XXXX
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L’Ajuntament de XXXXX té dret a:
h) Formar part de la xarxa patrimonial d’espais de memòria integrada en el
Memorial Democràtic, a beneficiar-se de la difusió, recerca, promoció
internacional i identitat definida dins un projecte cultural de treball en xarxa.
i) Participar a les corresponents convocatòries de subvencions que pugui impulsar,
d’acord amb la disponibilitat pressupostària, el departament competent en matèria
de memòria democràtica. A aquest efecte l’entitat haurà de complir els requisits i
les condicions establerts a les bases reguladores de les subvencions per realitzar
activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria històrica i per
recuperar i posar en valor el patrimoni memorial.
j) Rebre suport i assessorament tècnic especialitzat quan ho sol·liciti. S’inclou
l’assessorament històric necessari per endegar prefiguracions de centres de
referència i/o espais de memòria, la validació de continguts de materials de difusió
i de senyalització, i assessorament per a la redacció de materials pedagògics i
l’organització de materials de difusió.
k) Tenir presència en publicitat i material de comunicació de la Xarxa, així com en la
seva web.
l) Exhibir els elements d’imatge comú a la Xarxa i a comercialitzar productes i
marxandatge de la marca.
m) Rebre informació sobre qualsevol programa que impulsi la Xarxa.
n) Disposar de material divulgatiu i promocional.
o) Formar part del grup de treball previst a l’article 6 de l’Ordre IRP/91/2010, de 18
de febrer, per la qual es crea la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de
Catalunya.
Quarta. Vigència i pròrroga
Aquest conveni té una vigència de quatre anys a comptar de la data de la seva
signatura.
El conveni es prorrogarà per acord de les parts pel mateix període a no ser que
qualsevol de les parts manifesti per escrit la seva voluntat de no prorrogar-lo amb una
antelació mínima de tres mesos.
Cinquena. Causes d’extinció
Són causes d’extinció d’aquest conveni:
a)
b)
c)
d)
e)

L’expiració del termini de vigència.
El mutu acord de les parts.
La denúncia d’una de les parts manifestada per escrit.
L’incompliment d’algun dels compromisos establerts en aquest conveni.
Les causes generals previstes en la legislació vigent.

Sisena.- Eficàcia
L’eficàcia d’aquest conveni resta condicionada a què la Junta de Govern del Memorial
Democràtic aprovi la seva formalització, d’acord amb l’article 8.1.d) de la Llei
13/2007, de 31 d’octubre, i amb l’article 10.1.d) dels seus Estatuts.
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Setena.- Resolució de controvèrsies
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la interpretació i el
compliment d’aquest conveni s’intentaran resoldre per acord de les parts i, si aquest
acord no fos possible, correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa
resoldre les qüestions litigioses d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni d’adhesió per duplicat, en el
lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.
Plàcid Garcia-Planas Marcet
Director del Memorial Democràtic

XXXXXX
Alcalde/ssa de XXXX

Atès que les obligacions derivades del conveni són genèriques, no s’ha de destinar cap
local, ni personal, ni suposa cap despesa addicional a la que pugui realitzar
l’Ajuntament de forma ordinària, ni exigeix cap forma de gestió en la prestació del
servei, ni tampoc es cedeixen béns ni es transfereixen funcions, l’òrgan competent per a
l’aprovació del conveni és l’alcalde, i per tant cal que l’Alcaldia hi voti favorablement.
FONAMENT DE DRET
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, arts. 47.2,
57, DA 5a, i 21 i 22 quant a òrgan competent (més eventuals acords de
delegació).
b) 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 (TRLMRLC): arts. 150 i 191, i 76
municipis històrics-artístics), 77 (municipis industrials), i 123 (comunitats de
municipis).
c) Reial Decret Legislatiu 781/1986), de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL): Arts. 70 i
30 (cooperació de les diputacions als municipis).
d) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP):
arts. 47 a 52, 143, 144 i DA 8ª.
e) Ley 39/2015, de 1 d’octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPAC): arts. 21.1, 86 i 114.
f) La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC): arts. 10, 25, 42, 53, 75,
108 a 112, DA 4a, DA 5a i DF 2a LRJPAPC.
g) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les Entitats Locals (ROAS): arts. 48,150 i ss., 167, 175,
303 a 311.
Per tot això,
S’ACORDA:
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Primer.- Deixar sense efecte l’acord del Ple Municipal del 19 de desembre de 2017
Adhesió a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya com a titular de
l’itinerari Cassà sota les Bombes i modificar la proposta Adhesió a la Xarxa d’Espais de
Memòria Democràtica de Catalunya en els termes exposats en l’informe de Secretaria
del 19 de desembre de 2017.
Segon.- Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en tant que titular de
l’itinerari Cassà sota les bombes, com a secció de la Xarxa d’Espais de Memòria
Democràtica de Catalunya, d’acord amb l’article 4 de l’Ordre IRP/91/2010, de 18 de
febrer.
Tercer.- Que l’alcalde voti favorablement atès que l’òrgan competent per a l’aprovació
del conveni és l’alcalde.
Quart.- Que l’alcalde, Martí Vallès, per a la signatura de tota la documentació
relacionada amb la tramitació d’aquesta adhesió i el conveni corresponent.
Cinquè.- Notificar aquest acord al senyor Plàcid Garcia-Planas Marcet, director del
Memorial Democràtic, situat a Barcelona, al carrer Peu de la Creu, 4.
Sisè.-Trametre certificat de l’acord i còpia del conveni a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació (art. 309.1 ROAS)
Setè.- Publicació del conveni al DOGC i al web del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat que és accessible des del Portal de la
Transparència, en els termes de l’art. 110 LRJAPC.
Atès que les obligacions derivades del conveni són genèriques, no s’ha de destinar cap
local, ni personal, ni suposa cap despesa addicional a la que pugui realitzar
l’Ajuntament de forma ordinària, ni exigeix cap forma de gestió en la prestació del
servei, ni tampoc es cedeixen béns ni es transfereixen funcions, l’òrgan competent per a
l’aprovació del conveni és l’alcalde, i per tant cal que l’Alcaldia hi voti favorablement.
L’Alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Robert Mundet.
Votacions
Sí (13) tretze:
Senyor Martí Vallès i Prats (ERC)
Senyor Pau Presas Bertran (ERC)
Senyora Eva Sáez Revuelta (ERC)
Senyor Josep Ferrer Serra (ERC)
Senyora Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Senyor Emili Mató Palós (ERC)
Senyor Joan Cañigueral Casellas (ERC)
Senyor Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Senyor Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Senyora Cristina Boadella Gispert (PDeCAT)
Senyor Joan Casabó Fuguet (PDeCAT)
Senyora Xon Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Senyora Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
No (0) zero
Abs. (0) zero
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Per tant, S’APROVA per Majoria.
10. PRP2018/117 Moció conjunta dels grups municipals d'ERC i PDeCAT en
defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes
RELACIO DE FETS
La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i, per
això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. Aquests
dos conceptes són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat, de manera
exemplar, discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context de diàleg
polític.
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el
marc d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per disposar
dels mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés també ha
anat acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, més just i adequat als
esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les peticions han topat
sempre amb una paret per part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot,
amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i intervenir les
finances de la Generalitat.
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin
avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del
2012 en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i
del dret legítim a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i
el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples clars de la voluntat democràtica
de decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa per
part de l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions
mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per
part del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat democràtica. El Govern
de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític per la via del diàleg
institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través de la
judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de
la Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses
compromesos amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de
declarar davant d’un jutge.
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura
excepcional que s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la
seva constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les
nostres institucions. Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió del Parlament de
Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els seus responsables polítics,
ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per controlar les finances de la
Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes administratius, acomiadar personal i
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facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l’empara d’aquest
article s’han convocat les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de
desembre.
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè
instés l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar
que membres del Govern català, començant pel seu President, haguessin de marxar
obligats a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser detinguts i empresonats desprès
de ser interrogats a l’Audiència Nacional pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició,
malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la
presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi
són des de fa més de 79 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de la
Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va haver de passar una nit a
la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s’han adoptat
mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament també es van
empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de
l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara
romanen a la presó des de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma
cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses actuacions judicials obertes contra
altres alts càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes.
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests
casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a la
presó.
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de
servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions
de Catalunya, i defensant la democràcia.
Per tot això,
S’ACORDA:
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca
dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les
institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa
lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense
igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.
Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de
Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la
via emparada formalment en l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant
la intervenció de les finances de la Generalitat a través d’un control més basat en criteris
d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.
Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, alguns d’ells representants
polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en aplicació
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desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc de
reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta.
Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de
Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català,
demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la
negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
Sisè.- Fer arribar aquest acord a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi
Cuixart
L’Alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Robert Mundet.
Votacions
Sí (13) tretze:
Senyor Martí Vallès i Prats (ERC)
Senyor Pau Presas Bertran (ERC)
Senyora Eva Sáez Revuelta (ERC)
Senyor Josep Ferrer Serra (ERC)
Senyora Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Senyor Emili Mató Palós (ERC)
Senyor Joan Cañigueral Casellas (ERC)
Senyor Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Senyor Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Senyora Cristina Boadella Gispert (PDeCAT)
Senyor Joan Casabó Fuguet (PDeCAT)
Senyora Xon Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Senyora Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
No (0) zero
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA per Majoria.
11. Informes d’Alcaldia i Regidors
L’Alcalde tracta els assumptes següents:
-

Obres Barri Vell

-

Llibret de Cultura

-

Obres Espai Jove Escorxador

-

Obres Residència Geriàtrica
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-

Pla de dinamització comercial

-

Pla de mobilitat

-

Reforç escolar

-

Fibra òptica

-

Presos polítics

El regidor Pau Presas tracta els assumptes següents:
-

Pressupostos 2018

-

Subvencions rebudes

-

Modificacions de crèdit

-

Aplicació romanent

-

Projectes Via pública

-

Procés Participatiu 2018

La regidora Eva Sáez tracta els assumptes següents:
-

Consell Escolar municipal

-

Reforç Escolar

-

Pla Educatiu d’Entorn

-

Projecte socialització de llibres

El regidor Josep Ferrer tracta els assumptes següents:
-

Llibret de Cultura

-

Biblioteca municipal

-

Macca 2018

-

Donants de sang i de plasma

La regidora Meritxell Rabionet tracta els assumptes següents:
-

Marató Vies Verdes
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-

Noves bicicletes al gimnàs de la piscina municipal

-

Obres pati piscina

-

Curs de monitors

-

Remodelació Espai Jove Escorxador

-

Carnet Cassà Jove

-

Instacassà Jove

El regidor Emili Mató tracta els assumptes següents:
-

Subvenció rehabilitació de façanes

-

Carril bici ctra. Riudellots i Campllong

Intervé l’Alcalde en relació amb el carril bici.

El regidor Joan Cañigueral tracta els assumptes següents:
-

Semàfor ctra. Provincial amb c. Castellflorit

-

Rebaix vorera ctra. Provincial amb c. Martí i Pol

-

Obres reparació vorera c. Enric Coris

-

Actuacions pressupostos participatius

-

Pla d’asfaltatge

-

Subvencions rebudes per campanyes de reciclatge

-

Diagnosi viabilitat recollida fracció orgànica

El regidor Pau Presas s’absenta 2 minuts de la Sala quan són les 20:50 h.
12. Precs i preguntes
El regidor Robert Mundet tracta els assumptes següents:
-

Informació sobre el traspàs de l’empresa Cespa a Selsa. Respon el regidor Joan
Cañigueral.

-

Informació sobre les obres del Barri Vell. Responen els regidors Joan
Cañigueral i Pau Presas.
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-

Reconeixement al Sr. Joan Bou, alcalde de veïnats.

-

Demana que se’ls anomeni com a grup del PDeCAT i no de CIU.

-

Resultats Eleccions 21-D.

El regidor Josep Mª Mir tracta els assumptes següents:
-

Pla de mobilitat. Respon el regidor Emili Mató.

El regidor Joan Casabó tracta els assumptes següents:
-

Programació de Cultura. Respon el regidor Josep Ferrer. Entren en debat els
dos regidors. Intervé l’Alcalde.

La regidora Xon Rubirola s’absenta 2 minuts de la Sala quan són les 22 h.
L’Alcalde informa sobre la durada de les obres del Barri Vell. També demana al grup
municipal PDeCAT aclariments de diverses declaracions fetes que creu que no són
correctes:
- Programació Promoció Econòmica
- Obres Barri Vell
- Estudi de la UdG sobre la pressió fiscal 2017
El regidor Joan Casabó respon respecte a l’estudi de la UdG. Replica el regidor Pau
Presas i l’Alcalde.
L’Alcalde ofereix la paraula al públic assistent.
No havent més assumptes a tractar i essent les 22:15 hores, la Presidència aixeca la
sessió i el Secretari, que ho certifica.
L’alcalde

El secretari accidental

Martí Vallès Prats

Joan Bataller i Garriga
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