ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE FEBRER DE
2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 28 de febrer de 2019
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 21:27 h
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Martí Vallès i Prats (ERC), alcalde president
Regidors/es:
Pau Presas Bertran (ERC)
Eva Sáez Revuelta (ERC)
Josep Ferrer Serra (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Emili Mató Palós (ERC)
Joan Cañigueral Casellas (ERC)
Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Xon Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT)
Joan Bataller i Garriga, secretari accidental
Absents:
Joan Casabó Fuguet (PDeCAT), s’excusa.
Núria Josa Arbonès, interventora
Ordre del dia
1.- APROVACIÓ ACTA PLE SESSIÓ ORDINÀRIA DE 31/01/2019
2.- APROVACIÓ ACTA PLE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 07/02/2019
3.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2019/158 A 2018/348
4.- AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT DE LA SRA. DOLORS ROSET
5.- APROVACIÓ DE LA TERCERA ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE
PROFESSIONALS COMPARTITS DE JOVENTUT AMB EL CONSELL COMARCAL DEL
GIRONÈS PEL 2019
6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DEL PLÀNOL DE
DELIMITACIÓ DE CASSÀ DE LA SELVA SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003
DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS

7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D'OBERTURA I MANTENIME NT
DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ EN L'ÀMBIT DELS REFUGIS DE
LES GAVARRES
8.- APROVACIÓ PER L'INFORME DEL SEGUIMENT DEL PAES DE CASSÀ DE LA
SELVA
9.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3TC 1 2019
10.- DECLARACIÓ DE CONCURRÈNCIA PER BONIFICACIONS ICIO
11.- DONAR COMPTE MOROSITAT 4T TRIMESTRE 2018
12.- DONAR COMPTE PMP 4T TRIMESTRE 2018
13.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS
14.- PRECS I PREGUNTES
Desenvolupament de la sessió
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.
1.- APROVACIÓ ACTA PLE SESSIÓ ORDINÀRIA DE 31/01/2019
RELACIÓ DE FETS
1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària de data
31/01/2019, signada pel Secretari de l’òrgan.
FONAMENTS DE DRET
a. Art. 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL).
b. Arts. 110, 111 i 145 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 (TRLMRLC).
c. Art. 3.2.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
d. Art. 52 del 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).
e. Art. 33 i ss. del Text refós del Reglament Orgànic Municipal (TRROM).
f. Arts. 196 i ss. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova
el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals (ROF).
g. Art. 20 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
h. Decret 33/1981, de 5 de febrer, que regula la confecció d'actes per mitjans
mecanogràfics a les corporacions locals.

Per tot això, S’ACORDA:
Primer.- APROVAR l’acta de la sessió plenària ordinària de data 31/01/2019, que consta
a l’expedient.
Segon.- PUBLICAR l’acta al lloc web municipal, en format editat a l’objecte de protegir
les eventuals afectacions del dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i
a la pròpia imatge, i dades de caràcter personal que pogués contenir.
Tercer.- ORDENAR la incorporació de l’acta al llibre d’actes del Ple de la Corporació.
Quart.- TRASLLADAR l’acta aprovada al Departament de Governació de la Generalitat
i a la Subdelegació del Govern.
VOTACIONS
Sí (12) dotze:
Martí Vallès i Prats (ERC)
Pau Presas Bertran (ERC)
Eva Sáez Revuelta (ERC)
Josep Ferrer Serra (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Emili Mató Palós (ERC)
Joan Cañigueral Casellas (ERC)
Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Assumpció Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT)
No (0) zero
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA la proposta.
2.- APROVACIÓ ACTA PLE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 07/02/2019
RELACIÓ DE FETS
1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària de
data 07/02/2019, signada pel Secretari de l’òrgan.
FONAMENTS DE DRET
a. Art. 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL).
b. Arts. 110, 111 i 145 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 (TRLMRLC).
c. Art. 3.2.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.

d. Art. 52 del 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).
e. Art. 33 i ss. del Text refós del Reglament Orgànic Municipal (TRROM).
f. Arts. 196 i ss. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova
el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals (ROF).
g. Art. 20 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
h. Decret 33/1981, de 5 de febrer, que regula la confecció d'actes per mitjans
mecanogràfics a les corporacions locals.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer.- APROVAR l’acta de la sessió plenària extraordinària de data 07/02/2019, que
consta a l’expedient.
Segon.- PUBLICAR l’acta al lloc web municipal, en format editat a l’objecte de protegir
les eventuals afectacions del dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i
a la pròpia imatge, i dades de caràcter personal que pogués contenir.
Tercer.- ORDENAR la incorporació de l’acta al llibre d’actes del Ple de la Corporació.
Quart.- TRASLLADAR l’acta aprovada al Departament de Governació de la Generalitat
i a la Subdelegació del Govern.
VOTACIONS
Sí (12) dotze:
Martí Vallès i Prats (ERC)
Pau Presas Bertran (ERC)
Eva Sáez Revuelta (ERC)
Josep Ferrer Serra (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Emili Mató Palós (ERC)
Joan Cañigueral Casellas (ERC)
Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Assumpció Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT)
No (0) zero
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA la proposta.
3.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2019/158 A 2018/348
El regidor Robert Mundet demana aclariment en relació al decret 2019/287 de
contractació enllumenat camp de futbol. Respon el regidor Pau Presas.
EL PLE EN RESTA ASSABENTAT.

4.- AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT DE LA SRA. DOLORS ROSET
RELACIO DE FETS
1. Instància presentada per la senyora Dolors Roset Pagès, AODL de l’Ajuntament
de Cassà de la Selva en data 07 de febrer de 2019 i número RE E2019000942,
en la qual sol·licita la compatibilitat de la seva tasca de coordinadora de projectes
editorials amb la seva tasca com Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local a
l’Ajuntament de Cassà de la Selva.
2. D’acord amb la documentació obrant a les dependències municipals la senyora
Dolors Roset Pagès està contractada mitjançant la modalitat contractual d’obra i
servei determinat, per realitzar el projecte de desenvolupament i ocupació local,
per una duració màxima de 3 anys.
3. Informe de la Tècnica de Recursos Humans en funcions de data 14 de febrer de
2019, d’acord amb el qual informa FAVORABLEMENT sobre l’autorització de la
comptabilitat sol·licitada, ja que es compleixen els requisits legalment establerts
i s’ajusta a disposicions normatives aplicables.
FONAMENT DE DRET
La normativa d’aplicació per a la compatibilitat és la Llei 53/1984, de 26 de desembre
d’incompatibilitats del personal de les Administracions públiques.
De manera supletòria ens regirem per la Llei 21/1987, de 26 de novembre
d’incompatibilitats de Catalunya i el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril sobre
Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat
Social i dels ens, organismes i empreses dependents.
Per tot això, S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat de la senyora Dolors Roset Pagès per exercir
funcions de coordinadora de projectes editorials a l’empresa Editorial Gavarres S.L.
Aquesta compatibilitat queda condiciona al compliment dels requisits legalment
establerts, en cas que es modifiquin, l’empleat públic ho haurà de comunicar.
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.
El regidor Pau Presas explica la proposta. Intervé el regidor Robert Mundet.
VOTACIONS
Sí (12) dotze:
Martí Vallès i Prats (ERC)
Pau Presas Bertran (ERC)
Eva Sáez Revuelta (ERC)
Josep Ferrer Serra (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Emili Mató Palós (ERC)

Joan Cañigueral Casellas (ERC)
Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Assumpció Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT)
No (0) zero
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA la proposta.
5.- APROVACIÓ DE LA TERCERA ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
DE PROFESSIONALS COMPARTITS DE JOVENTUT AMB EL CONSELL
COMARCAL DEL GIRONÈS PEL 2019
RELACIÓ DE FETS
Vist l’informe favorable de la tècnica de Cultura i Joventut, la Sra. Cristina Canyet
Nicolau, en data 21 de gener de 2019.
Atès l’acord de Ple del 25 d’octubre de 2017 d’aprovació del conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per acollir-se
al projecte de professionals compartits 2016-2019.
Atès l’acord de Ple del 22 de febrer de 2018 d’aprovació de l’addenda al conveni de
col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà per ampliar
hores de servei al projecte de professionals compartits 2016-2019.
Atès l’acord del Ple del 21 de juny de 2018 d’aprovació de la segona addenda al conveni
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà per
ampliar hores de servei al projecte de professionals compartits 2016-2019.
Vist l’esborrany de la tercera addenda del conveni marc de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per ampliar hores de servei
al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla Joventut Gironès PIECJ (Pla d’Intervenció Estratègica Comarcal de Joventut), amb el contingut següent:
“TERCERA ADDENDA DEL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA
PER RENOVAR HORES DE SERVEI AL PROJECTE DE PROFESSIONALS
COMPARTITS 2016-2019, INCLÒS EN EL PLA JOVENTUT GIRONÈS-PIECJ (Pla
d'intervenció estratègica comarcal de joventut).
ENTITATS QUE INTERVENEN
L'Il·lm. Sr. Martí VALLÈS I PRATS, amb NIF 37642063C, en representació de
l'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SEVA, amb NIF `1704900H, amb domicili a la
Rambla Onze de Setembre 107, d'acord amb les atribucions establertes a l'article 21.1.b
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, assistit pel
Secretari accidental de la Corporació, Sr. Joan Bataller i Garriga;

El Sr. JAUME BUSQUETS I ARNAU, president del CONSELL COMARCAL DEL
GIRONÈS, en ús de les atribucions que li confereix l'article 13 del Text refós de la Llei
de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas, facultat per
l'acord del Ple del Consell Comarcal del Gironès de data 19 d'octubre de 2016,
ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ
Atès que tenim signat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès
i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per acollir-se al projecte de professionals compartits
2016-2019, inclòs en el pla joventut Gironès-Piecj (pla intervenció estratègica comarcal
de joventut)
D'acord amb la clàusula 5 del conveni, apartat finançament, s'acorda que la quantitat
prevista per l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a l'any 2019 es quantifiquen en
21.100,80 € euros anuals i corresponen al sou d'un tècnic (salari i seguretat social), als
quals caldrà afegir les despeses de desplaçament, dietes i despeses de les activitats
sufragades pel Consell Comarcal del Gironès, de l'àrea de joventut, amb un import
màxim de (100 €).”
Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa, amb
referència 22019/71, per import de 21.200,80 €, a càrrec de la partida 303 3340 46500
“Al Consell Comarcal – Dinamitzador juvenil" de l’exercici 2019.
FONAMENTS DE DRET
Article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques en relació a la celebració de convenis.
Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Pla Local de Joventut de Cassà de la Selva 2017-2020, aprovat pel Ple Municipal en
data 24 de novembre de 2016.
Articles 7 i 15 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut en relació a
les competències de l’Administració.
Per tot això, S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la tercera addenda del conveni marc de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per renovar hores de servei
al projecte de professionals compartits 2016-2019, inclòs en el Pla Joventut Gironès PIECJ (Pla d’Intervenció Estratègica Comarcal de Joventut) per el 2019, amb un cost
anual de 21.100,80 € i un màxim de 100 € de despeses de desplaçament, dietes i
despeses sufragades pel Consell Comarcal del Gironès, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 303 3340 46500 “Al Consell Comarcal – Dinamitzador juvenil" de
l’exercici 2019.
SEGON.- Notificar l’acord al Consell Comarcal del Gironès.

TERCER.- Traslladar l’acord a les àrees d’Intervenció i Tresoreria municipals.
El regidor Pau Presas explica la proposta. Intervé el regidor Robert Mundet.
VOTACIONS
Sí (12) dotze:
Martí Vallès i Prats (ERC)
Pau Presas Bertran (ERC)
Eva Sáez Revuelta (ERC)
Josep Ferrer Serra (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Emili Mató Palós (ERC)
Joan Cañigueral Casellas (ERC)
Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Assumpció Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT)
No (0) zero
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA la proposta.
6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL DEL PLÀNOL DE
DELIMITACIÓ DE CASSÀ DE LA SELVA SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI
5/2003 DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS
ANTECEDENTS DE FET
Vist l´Informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 14 de febrer de 2019, que
transcrit literalment diu:
“Maria Teresa Garrigós Solís, tècnic en medi ambient municipal, en relació a
l’aprovació de la modificació del PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE CASSÀ DE LA
SELVA SEGON EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE MESURES DE
PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS
NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL·LACIONS
SITUATS EN TERRENYS FORESTALS, que ha estat modificat no
substancialment per encàrrec de la Diputació de Girona per tal d’introduir en el
document gràfic les especificacions indicades a l’acord d’aprovació del plànol pel
que fa referència a les amplades de les franges.
En data 9 de gener de 2019 es registrà d’entrada amb número de registre
E2019000159, el Consell Comarcal del Gironès, per encàrrec de la Diputació de
Girona, presentà l’actualització del plànol de delimitació de Cassà de la Selva
incloent la modificació dels Refugis de les Gavarres, amb la presentació dels
plànols en format .pdf i A3 i el Document d’acompanyament d’aquest plànol.

El Ple Municipal del dia 31 de març de 2016, va prendre per Unanimitat l’acord
d’aprovació definitiva del plànol de delimitació segons el que estableix la llei
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situat
en terrenys forestals, modificada per la llei 2/2014, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic.
Vist que aquest acord establia que les franges de protecció seran com a mínim
de 25 metres per a totes les edificacions i instal·lacions incloses al plànol excepte
per les que corresponen a l’àmbit dels Refugis de les Gavarres, que hauran de
ser com a mínim de 50 metres.
Vist el projecte executiu de prevenció d’Incendis Forestals en què es detalla i es
valora les actuacions que cal fer a la franja de protecció de la zona urbana del
municipi de Cassà de la Selva. Com a resultat d’aquest projecte, s’ha modificat i
concretat en major escala cartogràfica les franges de les zones urbanes
municipals. Aquestes modificacions proposades han estat incloses a la present
proposta de Plànol de delimitació de franges.
En data 22 de gener de 2019 es registrà d’entrada a l’Ajuntament de Cassà, amb
número E2019000466, el Projecte executiu d’obertura i manteniment de les
franges perimentrals de prevenció dels Refugis de les Gavarres.
Revisat el contingut del plànol de delimitació de Cassà de la Selva i del document
d’acompanyament corresponent, es comprova que la informació que s’hi
reflecteix és correcta i s’ajunta a l’aprovació per Ple incloent els detalls recollits
en els dos projectes executius desenvolupats per a major concreció i valoració
de les franges que s’han d’obrir o mantenir, i que no dignifiquen variacions
substancials respecte el mapa aprovat pel Ple definitivament en data 31 de març
de 2016.
FONAMENT DE DRET
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció
d’incendis forestals.
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situat
en terrenys forestals, modificada per la llei 2/2014, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic.
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
CONCLUSIÓ
Per tot això cal aprovar la modificació no substancial del PLÀNOL DE
DELIMITACIÓ DE CASSÀ DE LA SELVA SEGON EL QUE ESTABLEIX LA LLEI
5/2003, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN

LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I
LES INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS, redactat per
l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès, de data 21 de
desembre de 2018.”
FONAMENTS DE DRET
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció
d’incendis forestals.
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situat en
terrenys forestals, modificada per la llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya
Llei 7/1985, de 2 d´abril, de bases de règim local, art. 22.2 c)
Per tot això, S’ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la modificació no substancial del PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE
CASSÀ DE LA SELVA SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE MESURES
DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS
NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL·LACIONS SITUATS EN
TERRENYS FORESTALS, redactat per l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal
del Gironès, de data 21 de desembre de 2018.
SEGON. – PUBLICAR la modificació no substancial del Plànol de Delimitació de Cassà
de la Selva a la pàgina web municipal.
TERCER. – Facultar l´Alcalde per a l´execució dels actes que siguin necessaris per a la
tramitació de la Proposta.
L’Alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Robert Mundet.
VOTACIONS
Sí (12) dotze:
Martí Vallès i Prats (ERC)
Pau Presas Bertran (ERC)
Eva Sáez Revuelta (ERC)
Josep Ferrer Serra (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Emili Mató Palós (ERC)
Joan Cañigueral Casellas (ERC)
Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)

Assumpció Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT)
No (0) zero
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA la proposta.
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D'OBERTURA I
MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ EN L'ÀMBIT
DELS REFUGIS DE LES GAVARRES
ANTECEDENTS DE FET
Vist l´Informe tècnic i jurídic emès pel cap de Serveis Jurídics i la tècnica en Medi
Ambient municipal en data 13 de febrer de 2019, que transcrit literalment diu:
“En Joan Bataller i Garriga, cap de serveis jurídics i Maria Teresa Garrigós Solís,
tècnic en medi ambient municipal, en relació a l’aprovació del Projecte executiu
d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció dels Refugis
de les Gavarres,
En data 22 de gener de 2019 es registrà d’entrada a l’Ajuntament de Cassà, amb
número E2019000466, el Projecte executiu d’obertura i manteniment de les
franges perimetrals de prevenció dels Refugis de les Gavarres, realitzat segons
el que estableix la llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014, com a
el resultat del Pla de Serveis d’Assistència en Matèria de Prevenció d’Incendis
del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona.
El projecte ha estat redactat per Jordi Canals Camprubí, de l’empresa Àpex
Forestal i Ambiental.
L’objectiu general d’aquest projecte és definir els treballs que cal executar a la
franja perimetral de baixa combustibilitat definida segons el plànol de delimitació
per a la prevenció d’incendis forestals del municipi de Cassà de la Selva, per tal
de millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures de l’àmbit
dels Refugis de les Gavarres.
El projecte es redacta en el marc del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals.
L’actuació a realitzar té la consideració d’obra municipal ordinària de primer
establiment, reforma o gran reparació, d’acord amb la classificació establerta a
l’article 12.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS),aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny.
L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), i els articles 24 al
33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,

activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS), estableixen el contingut mínim dels
Projectes.
L’article 235.2 de la LMRLC i l’article 37.1 del ROAS disposen que “la tramitació
dels projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a)
Acord d’aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s’escau;
i c) Aprovació definitiva”.
Atès l’article 37 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals que disposa:
“Procediment
37.1 La tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment
següent:

a) Acord d’aprovació inicial.
b) Informació pública i notificació individual, si s’escau.
c) Aprovació definitiva.
37.2 La informació pública del projecte és de trenta dies com a mínim, durant els quals
es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. Simultàniament, s’ha de
sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només quan així ho exigeixi la
legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti, i s’ha de notificar
individualment a les persones directament afectades que figurin en la relació a què es
refereix l’article 31 d’aquest Reglament.

37.3 Els plànols i documents sotmesos al tràmit d’informació pública són diligenciats pel
secretari de la corporació, i hi ha de constar que han estat aprovats inicialment per
aquesta.

37.4 En la tramitació dels projectes en la qual hagi d’intervenir una altra administració,
perquè així ho exigeixi la legislació sectorial, s’han de complir els tràmits que aquesta
legislació imposi. La no emissió dels informes dins dels terminis concedits donarà lloc al
seguiment de les actuacions, sempre que no siguin determinants per a l’aprovació del
projecte.

37.5 El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a comptar de
l’aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat del
procediment i l’arxiu de les actuacions dins els trenta dies següents a l’acabament
d’aquell.

37.6 Per a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o meres
instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient que l’òrgan
competent de la corporació aprovi la documentació a què es refereixen els articles 34 i
35 d’aquest Reglament, sens perjudici del que disposa l’article 46 d’aquest, en allò que
sigui aplicable.”

Atès que no es tracta d’una obra que hagi de desenvolupar l’Ajuntament amb
fons propis, no hi ha dotació pressupostària per a la seva realització.
Per tot això,
PROPOSEM al Ple Municipal que acordi:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el PROJECTE executiu d’obertura i

manteniment de les franges perimetrals de prevenció dels Refugis de les
Gavarres, realitzat segons el que estableix la llei 5/2003, de 22 d’abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals modificada per la Llei
2/2014, de 27 de gener de 2014 , redactat pel tècnic Jordi Canals Camprubí.
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat
durant un termini de TRENTA DIES HÀBILS, comptats a partir del dia següent
hàbil de l’última publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona,
al Tauler d’Edictes Municipal i a la pàgina Web municipal, termini durant el qual
es podrà examinar el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions
pertinents, de conformitat amb l’article 37 del Reglament esmentat, en el
benentès que de no formular-se reclamacions i al·legacions durant el període
d’informació pública, caldrà sotmetre’l a la seva aprovació definitiva i, en
compliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, aquesta es
publicarà del projecte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
TERCER.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin necessaris
per a la tramitació de la proposta.“
FONAMENTS DE DRET
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals modificada
per la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014,
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció
d’incendis forestals.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels Ens Locals (ROAS), art. 12.1, 24 al 33 i 37
Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (LMRLC), art. 235
Per tot això, S’ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el PROJECTE executiu d’obertura i manteniment
de les franges perimetrals de prevenció dels Refugis de les Gavarres, realitzat segons
el que estableix la llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014, redactat pel tècnic Jordi
Canals Camprubí.
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat durant
un termini de TRENTA DIES HÀBILS, comptats a partir del dia següent hàbil de l’última
publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Tauler d’Edictes
Municipal i a la pàgina Web municipal, termini durant el qual es podrà examinar el
projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb
l’article 37 del Reglament esmentat, en el benentès que de no formular-se reclamacions
i al·legacions durant el període d’informació pública, caldrà sotmetre’l a la seva

aprovació definitiva i, en compliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny,
aquesta es publicarà del projecte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
TERCER.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a la
tramitació de la proposta.
L’Alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Robert Mundet.
VOTACIONS
Sí (12) dotze:
Martí Vallès i Prats (ERC)
Pau Presas Bertran (ERC)
Eva Sáez Revuelta (ERC)
Josep Ferrer Serra (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Emili Mató Palós (ERC)
Joan Cañigueral Casellas (ERC)
Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Assumpció Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT)
No (0) zero
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA la proposta.
8.- APROVACIÓ PER L'INFORME DEL SEGUIMENT DEL PAES DE CASSÀ DE LA
SELVA
ANTECEDENTS DE FET
Vist l´Informe de l´Àrea de Medi Ambient de data 22 de gener de 2019, que transcrit
literalment diu:
“En data 1 de març de 2012 l’Ajuntament de Cassà de la Selva va aprovar
l’adhesió al Pacte d’Alcaldes, una iniciativa de la Comunitat Europea per avançar
en la lluita contra el canvi climàtic. Aquest pacte establia uns compromisos que
s’havien de complir a través de l’execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
(PAES).
El PAES estableix les mesures i accions que s’han de prendre a nivell municipal
per tal de poder assolir l’objectiu de reducció del 20% dels gasos d’efecte
hivernacle en l’horitzó del 2020.

En data 22 d’octubre de 2015 el Ple municipal va acordar per Unanimitat
l’aprovació de la Proposta per a l’aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible de Cassà de la Selva.
En data 10 de gener de 2019 i núm. E2019000185, l’empresa SUNO Enginyeria
de Serveis Energètics SCCPL registrà d’entrada la proposta d’Informe de
Seguiment del PAES de Cassà. Aquest informe s’ha redactat d’acord amb la
metodologia elaborada pel CILMA i la Diputació de Girona.
L’informe de seguiment elaborat avalua el nivell d’acompliment de les actuacions
proposades en un inici i incorpora modificacions d’actuacions, descartant les que
no es duran a terme i proposant-ne de noves si s’escau, per tal de mantenir els
objectius dintre dels nivells exigits pel compromís del Pacte d’Alcaldes.
En aquest cas, tenint en compte les actualitzacions que es proposen a través de
l’informe de seguiment, es minora l’objectiu de reducció, que passa de ser
23,71% segons el PAES aprovat el 2015, a 21,77% en l’actualitxació; el
pressupost total de desenvolupament de totes les actuacions, passa de
8.962.275,00 € a 8.801.475,00 € i l’estimació de les emissions que es pretén
aconseguir reduir també disminueixen de 1,06 tn de CO2 per càpita passarien a
ser 0,95 tn de CO2 per càpita.
FONAMENTS DE DRET
En data 1 de març de 2012 es va subscriure el Pacte d’Alcaldes i en data 21 de
gener de 2013 es va aprovar inicialment per Junta de Govern Local el Pla d’Acció
per l’Energia Sostenible del municipi.
D’acord amb el que estableix la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i el 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.
CONCLUSIÓ
És convenient aprovar l’informe de seguiment del PAES presentat per SUNO
Enginyeria de Serveis Energètics SCCPL, i que modifica les actuacions del
PAES aprovat i vigent fins ara”
FONAMENTS DE DRET
Atès la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, art. 22.2 c)
Atès el 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.
Atès que en data 22 d’octubre de 2015 el Ple municipal va acordar per Unanimitat
l’aprovació de la Proposta per a l’aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de
Cassà de la Selva.
Per tot això, S’ACORDA:

PRIMER.- APROVAR l’informe de seguiment del PAES presentat per SUNO Enginyeria
de Serveis Energètics SCCPL, i que modifica les actuacions del PAES aprovat i vigent
fins ara.
El regidor Joan Cañigueral explica la proposta. Intervenen el regidor Robert Mundet,
la regidora Meritxell Rabionet i l’Alcalde.
VOTACIONS
Sí (7) set:
Martí Vallès i Prats (ERC)
Pau Presas Bertran (ERC)
Eva Sáez Revuelta (ERC)
Josep Ferrer Serra (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Emili Mató Palós (ERC)
Joan Cañigueral Casellas (ERC)
No (5) cinc:
Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Assumpció Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT)
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA la proposta.
9.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3TC 1 2019
A partir de la sol·licitud presentada, s’ha iniciat l’expedient de transferència de crèdit
entre aplicacions de diferent àrea de despesa 3TC 1/2019, en el pressupost de
despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’ enguany, per atendre despeses que
no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no existeix crèdit per
atendre-les o és insuficient (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).
De conformitat amb l’article 40.3 del Reial decret 500/1990, l’òrgan competent per a
l’aprovació de l’ esmentada transferència és el Ple de la Corporació.
Una vegada emesos els informes favorables per part de la Intervenció de Fons, el
regidor d’Hisenda proposa a la Comissió que dictamini favorablement i proposi al Ple de
la Corporació l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de transferència de crèdit entre aplicacions de
diferent àrea de despesa 3TC 1/2019 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva, segons el detall següent:

Org.

Prog.

300
300
103
200
TOTAL

Eco.
3300
3300
9310
1700

13000
16000
22706
22706

PRESSUPOST DE DESPESES
Descripció
Retribucions bàsiques P.Laboral Cultural
S.Social Serveis Culturals Municipals
Estudis i treballs tècnics Serveis Econòmics
Estudis i treballs tècnics Medi Ambient.

ALTA
5.074,54
3.518,80

8.593,34

BAIXA

5.327,92
3.265,42
8.593,34

SEGON. Exposar al públic els expedients de modificació del pressupost aprovats
inicialment en els apartats anteriors d’aquest acord, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial dels
expedients de modificació de crèdit, l’acord es considerarà definitivament aprovat. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
QUART. Publicar, quan els expedients esdevinguin definitius, el pressupost modificat,
resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d'anuncis.
El regidor Pau Presas explica la proposta. Intervé el regidor Robert Mundet.
VOTACIONS
Sí (7) set:
Martí Vallès i Prats (ERC)
Pau Presas Bertran (ERC)
Eva Sáez Revuelta (ERC)
Josep Ferrer Serra (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Emili Mató Palós (ERC)
Joan Cañigueral Casellas (ERC)
No (0) zero
Abs. (5) cinc:
Robert Mundet Anglada (PDeCAT)
Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Assumpció Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT)
Per tant, S’APROVA la proposta.
10.- DECLARACIÓ DE CONCURRÈNCIA PER BONIFICACIONS ICIO
RELACIO DE FETS
Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2018001676
per la qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article

5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions,
instal·lacions i obres.
Atès que les obres que vol realitzar el senyor Ferran Serra Teixidó són les de
arreglar i pintar la façana de l’habitatge situat al C. Avall, 40.
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre
l’ICIO en les:
Obres de rehabilitació de les façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el
terme municipal, sempre que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data
d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat de deteriorament, a
valorar pels serveis tècnics municipals
Atès l’informe favorable del tècnic municipal.
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de
l’Ajuntament, mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat
municipal.
FONAMENT DE DRET
Atès l’article 103.2.a del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Atesos els articles 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3 de la Ordenança Fiscal municipal reguladora de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Per tot això, S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès o utilitat municipal de
l’obra autoritzada amb l’expedient: X2018001676 atès l’article 5.1.1 de la Ordenança
Fiscal núm. 3: per a obres de rehabilitació de les façanes de qualsevol dels edificis
situats en tot el terme municipal, sempre que hagin transcorregut almenys 15 anys des
de la data d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat de deteriorament, a
valorar pels serveis tècnics municipals.
SEGON.- Traslladar aquest acord a Xaloc per tal que revisin les liquidacions d’ICIO i
regularitzar si s’escau els imports liquidats.
El regidor Pau Presas explica la proposta.
VOTACIONS
Sí (12) dotze:
Martí Vallès i Prats (ERC)
Pau Presas Bertran (ERC)
Eva Sáez Revuelta (ERC)
Josep Ferrer Serra (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
Emili Mató Palós (ERC)
Joan Cañigueral Casellas (ERC)
Robert Mundet Anglada (PDeCAT)

Josep M. Mir Gruart (PDeCAT)
Assumpció Rubirola Sitjàs (PDeCAT)
Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT)
Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT)
No (0) zero
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA la proposta.
11.- DONAR COMPTE MOROSITAT 4T TRIMESTRE 2018
RELACIO DE FETS
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, publicada al BOE del dia 6 de juliol de 2010.
FONAMENT DE DRET
Atès que l’article 4.3 de la Llei 15/2010 estableix:
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per
al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament
el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint
el termini.”
I, segons el punt 4 de l’ esmentat article:
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i
Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que,
d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela
financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió
dels informes esmentats.”
Atès que l’article 5.4 de l’ esmentada llei estableix que la Intervenció General presentarà
al Ple un informe trimestral que contindrà una relació de factures o documents
justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació al registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la
tramitació dels mateixos.
Per tot això, S’ACORDA:
ÚNIC.- DONAR COMPTE de l’informe trimestral sobre la morositat en les operacions
comercials del QUART trimestre de l’exercici 2018:
INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS
COMERCIALS DEL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018 CORRESPONENT A

L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA I A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT
JOSEP
1. EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES
FACTURES PRESENTADES A LA CORPORACIÓ.
Primer.- D’acord amb el que estableix l’article 3.3 de la llei 15/2010, el termini de
pagament aplicable a les factures emeses



des del dia 1 de gener de 2012 fins el dia 31 de desembre de 2012 és de 40 dies
des del dia 1 de gener de 2013 fins el dia 31 de desembre de 2013 és de 30 dies

següents a la data d’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents
documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
Segon.- El nombre de pagaments realitzats en el 4t. trimestre són els següents:

Ens

Realitzats dins
el
període
legal
de
pagament

Ajuntament
de Cassà de
la Selva
Residència
geriàtrica
Sant Josep

Import

747

1.051.540,72

142

130.190,09

Fora període
legal
pagament

Import

312 318.827,51
0

0,00

Tercer.- S’ha incomplert, per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, el termini de
pagament imposat per l’article 3.tres de la llei 15/2010, en 312 pagaments, per un import
de 318.827,51€.
No s’ha incomplert, per part de la Residència Geriàtrica Sant Josep, el termini de
pagament imposat per l’article 3.tres de la llei 15/2010.
Quart.- El número d'obligacions en les quals s'està incomplint el termini legal de
pagament a data de tancament del trimestre natural és de:
Ens
Ajuntament
de Cassà de
la Selva
Residència
geriàtrica
Sant Josep

Nombre
d’operacions

Import

11

6.148,33€

1

2.702,18€

En relació a l’incompliment del termini, consultat l’òrgan de gestió de la despesa de
l’Ajuntament, informa el següent:








1 factura de Hipercopy es rebutjarà doncs no tenim dades per al seu pagament
com a creditor
1 factura de Garcia Pou, és duplicada doncs es va pagar per proforma.
2 factures de Ascensors Girona estaven pendents d’ampliació partida
pressupostaria i es van pagar al gener 2019.
2 factures de Endesa Energia XXI, SL i 1 de Solatep estaven pendents de
conformitat i es van pagar al gener 2019
1 factura de Inforgest informàtica va quedar pendent de pagament i s’afegeix a
la relació de gener 2019.
1 factura de Formigons Cassà, 1 de Construccions Josep Bosch Carreras i 1 de
Aytos estan pendents d’ampliació partida pressupostaria.

En relació a l’incompliment del termini, consultat l’òrgan de gestió de la despesa de la
Residència Geriàtrica Sant Josep, informa el següent:


1 factura de GRN Serveis Telemàtics que no està conformada pel tècnic
corresponent.

El regidor Pau Presas explica la proposta. Intervé el regidor Robert Mundet.
EL PLE EN RESTA ASSABENTAT.
12.- DONAR COMPTE PMP 4T TRIMESTRE 2018
RELACIO DE FETS
L’article 4 de la LOEPSF estableix que les administracions públiques i demés subjectes
compresos en l’àmbit d’aplicació de la llei estaran subjectes al principi de sostenibilitat
financera. A aquests efectes, defineix la sostenibilitat financera com la capacitat per
finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute
públic i morositat de deute comercial. S’entén que existeix sostenibilitat financera del
deute comercial quan el període mig de pagament als proveïdors no supera el termini
màxim previst en la normativa sobre morositat.
FONAMENT DE DRET
L’article 13 de la LOEPSF disposa que les administracions públiques hauran de publicar
el seu període mig de pagament a proveïdors i disposar d’un pla de tresoreria que
inclogui, almenys, informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de forma
que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobra morositat.
Així mateix s’expressa l’article 27.6 de la mateixa llei, en el sentit que les administracions
públiques i totes les seves entitats i organismes vinculats o dependents faran públic el
seu període mig de pagaments als proveïdors en els termes que s’estableixi per Ordre
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, en el seu article 4, determina el termini de

pagament en trenta dies des de la data de recepció de les mercaderies o prestació del
servei.
En el cas que legalment o en el contracte s’hagi disposat un procediment d’acceptació
o de comprovació mitjançant el qual s’hagi de verificar la conformitat dels béns o els
serveis, la durada d’aquest procediment no podrà excedir de trenta dies i el termini de
pagament serà de trenta dies després de la data d’acceptació o verificació dels béns o
serveis.
D’altra banda, l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, disposa que
l’administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat
amb el que es disposa en el contracte dels béns entregats o serveis prestats.
El Reial Decret 635/2014 és d’aplicació a tots els subjectes previstos en l’article 2.1 de
la LOEPSF, és a dir, el sector administracions públiques d’acord amb la definició i
delimitació del Sistema Europeu de Comptes. En el cas de l’Ajuntament de Cassà de la
Selva, s’inclouen dins el sector administracions públiques els organismes i entitats
següents:
- Ajuntament
- Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep
La determinació del període mig de pagament a proveïdors (PMP) de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva, d’acord amb el Reial Decret 1040/2017, comporta el càlcul de dos
paràmetres:
a) El PMP per cadascuna de les entitats compreses dins el sector de les
administracions públiques
b) Un PMP global a proveïdors, que comprèn el de totes les entitats anteriors.
Per al càlcul d’aquests PMP, tant global com de cada entitat, es tenen en compte les
factures expedides des de l’1 de juliol del 2015 que consten en el registre comptable de
factures i les certificacions d’obra aprovades a partir de la mateixa data. Queden
excloses:
a) Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració
d’administració pública en l’àmbit de la comptabilitat nacional
b) Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels Pagaments
a Proveïdors
c) Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a
conseqüència d’embargaments, manaments d’execució, procediments
administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o
administratius.
L’Ajuntament de Cassà de la Selva, està obligat a publicar en el seu portal web i remetre
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb una periodicitat trimestral, la
informació següent sobre el seu període mig de pagament a proveïdors referit al
trimestre anterior:
a) Període mig de pagament global a proveïdors.
b) Període mig de pagament de cada entitat.
c) La ràtio d’operacions pagades de cada entitat.

d) La ràtio d’operacions pendents de pagament de cada entitat.
El termini per a la publicació i remissió de la informació sobre el període mig de
pagament a proveïdors és el dia 30 del mes següent al de la finalització del trimestre.
D’altra banda, l’article 198.4 del Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, disposa que l’administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies
següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que
acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns entregats o
serveis prestats.
Per tot això, S’ACORDA:
ÚNIC.- DONAR COMPTE de l’informe trimestral sobre el període mig de pagament a
proveïdors dels sector d’administracions públiques de l’Ajuntament de Cassà de la Selva
corresponent al QUART trimestre de l’exercici 2018:
INFORME EN RELACIÓ AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL
SECTOR D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA
SELVA REFERIT AL QUART TRIMESTRE DE 2018
ANTECEDENTS
Mitjançant el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre (EDL 2017/2605464), el qual
modifica el RD 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions
de retenció de recursos dels règims de finançament per satisfer les obligacions pendents
de pagament amb els proveïdors, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
ÀMBIT SUBJECTIU
El Reial Decret 1040/2017 és d’aplicació a tots els subjectes previstos en l’article 2.1 de
la LOEPSF, és a dir, el sector administracions públiques d’acord amb la definició i
delimitació del Sistema Europeu de Comptes. En el cas de l’Ajuntament de Cassà de la
Selva, s’inclouen dins el sector administracions públiques els organismes i entitats
següents:
- Ajuntament
- Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep
FONAMENTS JURÍDICS




Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.





Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia
de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions
públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims
de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre pel qual modifica el RD 635/2014,
de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de
pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions de
retenció de recursos dels règims de finançament per satisfer les obligacions
pendents de pagament amb els proveïdors, d’acord amb el que preveu la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

Per tot això, aquesta Intervenció INFORMA el següent en relació al període mig de
pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de l’Ajuntament de Cassà
de la Selva corresponent al segon trimestre de 2018:
PRIMER. L’article 4 de la LOEPSF estableix que les administracions públiques i demés
subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació de la llei estaran subjectes al principi de
sostenibilitat financera. A aquests efectes, defineix la sostenibilitat financera com la
capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de
dèficit, deute públic i morositat de deute comercial. S’entén que existeix sostenibilitat
financera del deute comercial quan el període mig de pagament als proveïdors no
supera el termini màxim previst en la normativa sobre morositat.
SEGON. L’article 13 de la LOEPSF disposa que les administracions públiques hauran
de publicar el seu període mig de pagament a proveïdors i disposar d’un pla de tresoreria
que inclogui, almenys, informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de
forma que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobra
morositat. Així mateix s’expressa l’article 27.6 de la mateixa llei, en el sentit que les
administracions públiques i totes les seves entitats i organismes vinculats o dependents
faran públic el seu període mig de pagaments als proveïdors en els termes que
s’estableixi per Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
TERCER. La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, en el seu article 4, determina el termini
de pagament en trenta dies des de la data de recepció de les mercaderies o prestació
del servei.
En el cas que legalment o en el contracte s’hagi disposat un procediment d’acceptació
o de comprovació mitjançant el qual s’hagi de verificar la conformitat dels béns o els
serveis, la durada d’aquest procediment no podrà excedir de trenta dies i el termini de
pagament serà de trenta dies després de la data d’acceptació o verificació dels béns o
serveis.
D’altra banda, l’article 198.4 del Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, disposa que l’administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies
següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que
acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns entregats o
serveis prestats.

QUART. La determinació del període mig de pagament a proveïdors (PMP) de
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, d’acord amb el Reial Decret 1040/2017, comporta el
càlcul de dos paràmetres:
c) El PMP per cadascuna de les entitats compreses dins el sector de les
administracions públiques
d) Un PMP global a proveïdors, que comprèn el de totes les entitats anteriors.
Per al càlcul d’aquests PMP, tant global com de cada entitat, es tenen en compte les
factures expedides des de l’1 de gener de 2015 que consten en el registre comptable de
factures i les certificacions d’obra aprovades a partir de la mateixa data. Queden
excloses:
d) Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració
d’administració pública en l’àmbit de la comptabilitat nacional
e) Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels Pagaments
a Proveïdors
f) Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a
conseqüència d’embargaments, manaments d’execució, procediments
administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o
administratius.
CINQUÈ. L’Ajuntament de Cassà de la Selva, està obligat a publicar en el seu portal
web i remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb una periodicitat
trimestral, la informació següent sobre el seu període mig de pagament a proveïdors
referit al trimestre anterior:
e) Període mig de pagament global a proveïdors.
f) Període mig de pagament de cada entitat.
g) La ràtio d’operacions pagades de cada entitat.
h) La ràtio d’operacions pendents de pagament de cada entitat.
El termini per a la publicació i remissió de la informació sobre el període mig de
pagament a proveïdors és el dia 30 del mes següent al de la finalització del trimestre.
SISÈ. De la consulta del Registre de Factures i de la comptabilitat de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva i de la resta d’entitats dependents incloses dins el sector
administracions públiques, en resulta la informació següent sobre el període mig de
pagament a proveïdors referit al QUART trimestre de 2018:

PERIODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS -4t. TRIMESTRE 2018

ENS
Ajuntament de Cassà de la Selva
OOAA Residència
Import total operacions

RATI
OPERACIONS
PAGADES
1,15
5,44

RATI
IMPORT
IMPORT
OPERACIONS
OPERACIONS PMP ENTITAT OPERACIONS PMP GLOBAL
PENDENTS DE
PENDENTS
ENTITAT
PAGAMENT
1.367.665,81
2,81
142.180,54
1,31
1.509.846,35
130.190,09
0,00
0,00
5,44
130.190,09
1.497.855,90
142.180,54
1.640.036,44
1,64

IMPORT
PAGAMENTS
REALITZATS

SETÈ. De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a
proveïdors del sector d'administracions públiques de l’Ajuntament de Cassà de la Selva
no supera el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat.
El regidor Pau Presas explica la proposta.
EL PLE EN RESTA ASSABENTAT.
13.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS
L’Alcalde tracta els assumptes següents:
- Procés participatiu Pla de Mobilitat
- Campanya “La família se’n va al mercat”
- Obres Barri Vell
- Obres Residència Geriàtrica
- Llar de Jubilats
- Marató Vies Verdes
- Arranjament carrer Raval
- Aparcament Poeta Machado
- Judici presos polítics
El regidor Pau Presas tracta els assumptes següents:
- 4a edició Pressupostos Participatius
- Promoció comerç local “Cassà, de tot i a prop”
La regidora Eva Sáez tracta els assumptes següents:
- Espai familiar “El Niu”
- Projecte d’intermediació laboral especialitzat
El regidor Josep Ferrer tracta els assumptes següents:
- Mercat de segona mà i d’intercanvi
- Activitats biblioteca: recital poesia i homenatge a Maria Corominas
- Sant Jordi 2019
- Premis literaris
- Correlletres
La regidora Meritxell Rabionet tracta els assumptes següents:
- Arranjament Bàscula per local d’assaig musical
- Zombies Outlast Zone
- Carnaval
- Agraïment voluntaris Vies Verdes i Trailwalker
El regidor Emili Mató tracta els assumptes següents:

- Pla de mobilitat
- Arranjament tram Via Verda
El regidor Josep Cañigueral tracta els assumptes següents:
- Obres Barri Vell
- Aparcament c. Poeta Machado
- Instal·lació fanals a diversos punts
- Prevenció d’incendis
14.- PRECS I PREGUNTES
El regidor Robert Mundet tracta els assumptes següents:
- Rètol rotonda promoció comerç. Responen els regidors Pau Presas i Joan
Cañigueral.
- Arranjament tram Vies Verdes. Respon el regidor Emili Mató.
- Arranjament diversos punts via pública. Respon el regidor Joan Cañigueral.
- Punt de càrrega vehicles elèctrics. Respon el regidor Pau Presas.
- Judici presos polítics.
El regidor Josep Mª Mir tracta els assumptes següents:
- Mobilitat plaça Sant Pere. Respon el regidor Emili Mató.
La regidora Xon Rubirola tracta els assumptes següents:
- Demana posar fanal davant del pas de vianants edifici ajuntament. Respon el regidor
Joan Cañigueral.
Sense cap altra assumpte a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari
accidental, estenc aquesta acta.
Signat i datat electrònicament,

