
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26 DE SETEMBRE 
DE 2019 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000012  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 26 de setembre de 2019 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 23:27 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents: 
Robert Mundet Anglada (JxC), alcalde 
Regidors/es: 
Joan Casabó Fuguet (JxC)  
Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  
 
Joan Bataller Garriga, secretari accidental 
Núria Josa Arbonès, interventora 
 
Han excusat la seva absència: 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
 
Ordre del dia 
 
1.- APROVAR ACTA PLE MUNICIPAL DE 22/07/2019 
 
2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2019/1447 AL 2019/1829 
 
3.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 190/19 DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
 
4.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 636/2019 CONTRA EL CONSORCI DE 
BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT 
 
5.- APROVAR L'ADHESIÓ AL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT 
 



 
 
6.- APROVAR AUGMENT DEL 0.25% DEL SOU DELS TREBALLADORS DE LA 
SOCIETAT GESTIÓ SERVEIS MUNICIPALS CASSÀ S.L. 
 
7.- DEIXAR SENSE EFECTE DEDICACIÓ PARCIAL DE LA REGIDORA SILVIA MARTI 
SUÑER 
 
8.- APROVAR CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE BÉ PATRIMONIAL A ASSET 
GESTIÓ 
 
9.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 16 DEL POUM I DE 
L'ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 
 
10.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 20 DEL POUM, SÒL 
URBÀ CLAU I2 DE L'ANTIC PERI RELIABLE 
 
11.- APROVAR MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 2/2019 FONS DE CONTINGÈNCIA 
 
12.- APROVAR MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 4/2019 FONS DE CONTINGÈNCIA 
 
13.- APROVAR MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 3/2019 AMORTITZACIÓ DEUTE 
 
14.- APROVAR MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3CE 1/2019 INVERSIONS FINANCERAMENT 
SOSTENIBLES 
 
15.- APROVAR MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3TC 02/2019 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
 
16.- APROVAR CADUCITAT EXPEDIENTS SANCIONADORS GOSSOS PERILLOSOS 
 
17.- MOCIÓ CONJUNTA EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LES FAMÍLIES AMB DEUTE, PER PART D'ENDESA I 
ALTRES COMPANYIES 
 
18.- MOCIÓ CONJUNTA EN SUPORT A LA 3a VAGA PEL CLIMA DEL 27S I PER 
L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 
 
19.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
20.- 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. 
 
INCLUSIÓ DEL PUNT “MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 
L’ANY 2019”  PER URGÈNCIA AL PLE 
 
ANTECEDENTS DE FET  
 



 
 
Atesa la voluntat de l’Equip de Govern, de no realitzar canvis puntuals en les retribucions 
dels empleats, sinó d’aplicar la Valoració de llocs de treball en el seu conjunt un cop 
s’aprovi definitivament per Ple, per tal d’evitar possibles discriminacions que puguin 
produir-se per un tractament desigual en l’aplicació d’aquests canvis puntuals.  
 
Atès que l’Equip de Govern ha realitzat la petició de Recursos Humans, d’impulsar 
l’expedient administratiu corresponent per tal de modificar la relació de llocs de treball 
de l’exercici 2019.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 106.2 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 i 83 i 91.4 del  RD 2586/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, 
reguladora de les bases del règim local, la competència per a l´aprovació de la relació 
de llocs de treball correspon al Ple. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
ÚNIC.- Incloure a l’ordre del dia del Ple municipal de 26 de setembre de 2019 el punt 
sobre la modificació de la Relació de llocs de treball del 2019 per raons d’urgència. 
 
L’Alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Pau Presas. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 

EN CONTRA (6): 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
Per tant, s’incorpora un nou punt en l’ordre del dia. 
 



 
 
 
1.- APROVACIÓ ACTA PLE MUNICIPAL DE 22/07/2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 
22/07/2019, 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 22/07/2019, 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 
 
A FAVOR (15): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 



 
 

Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2019/1447 AL 2019/1829 
 
Es dona compte al Ple municipal dels decrets d’alcaldia que consten a l’expedient. 
 
El regidor Martí Vallès demana informació sobre el decret núm. 2019/1677 
d’acceptació i renúncia del Cap de Policia. Respon l’alcalde Robert Mundet. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
3.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 190/19 DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
 
Es dona compte al Ple municipal de la sentència núm. 190/19 del Jutjat Contenciós 
Administratiu 1 Girona, recurs ordinari 23/2018 D, de desestimació del recurs contenciós 
administratiu. 
  
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
4.- DONAR COMPTE SENTÈNCIA NÚM. 636/2019 CONTRA EL CONSORCI DE 
BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT 
 
Es dona compte al Ple municipal de la sentència núm. 636/2019, que dimana del recurs 
nº9/2016 interposat per l’Ajuntament de Cassà de la Selva contra l’acord de 10 de 
desembre de 2014 de la Junta General del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós-
Administratiu, secció cinquena, que declara la inadmissibilitat del recurs per manca de 
legitimació activa. 
 
L’Alcalde explica la proposta. Intervenen el regidor Marià Montsuñer i la regidora 
Helga Nuell. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
5.- APROVAR L'ADHESIÓ AL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT 
 
ANTECEDENTS DE FET 



 
 
 
PRIMER. El consorci de Benestar Social del Gironès-Salt és una entitat pública de 
caràcter associatiu, creada a partir de l’acord del Ple del Consell Comarcal del Gironès, 
de 16 de febrer de 2006 que aprovava inicialment la creació de l’òrgan i dels seus 
estatuts. L’acord d’aprovació inicial va quedar elevat amb caràcter definitiu i es va 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona en data de 27 d’abril de 2006. 
Posteriorment, els estatuts van ser modificats en sessió ordinària de la Junta General 
de data de 10 de desembre de 2014 i publicats al BOP en data de 8 de gener de 2015. 

 
El consorci té naturalesa voluntària i personalitat jurídica pròpia i capacitat per crear i 
gestionar serveis i activitats d'interès local o comú. 
 
SEGON.- És voluntat d’aquest govern municipal adherir-se al consorci de Benestar 
Social del Gironès-Salt, malgrat aquest servei ja s’ha vingut prestant a l’ajuntament per 
part del consorci durant els darrers anys.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER. La Legislació aplicable és la següent: 

I. Article 2 dels Estatuts del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt, 
aprovats en sessió ordinària en la Junta General de data de 10 de desembre 
de 2014. 

II. Els articles 269 a 271 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. 

III. Els articles 22.2.b), 47.2.g), i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local. 

IV. Els articles 118 a 127 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 

V. Els articles 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

VI. l'article 3.3 c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març. 
 

SEGON. Els estatuts del consorci determinaran les peculiaritats del seu règim orgànic, 
funcional i financer en relació amb el general de les entitats locals i el de les altres 
administracions públiques que ho constitueixin. 
 
Els estatuts del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt es refereixen, entre altres, 
als següents extrems: 

 
a. Ens públics i privats, si escau, que ho integrin o que s'incorporin. 
b. Denominació i domicili. 
c. Objecte, finalitats i caràcter, si escau local, del consorci. 
d. Durada. 



 
 

e. Òrgans de govern i de gestió i forma de designació dels representants dels 
membres en aquells. 
f. Normes de funcionament. 
g. Recursos econòmics i aportacions dels membres consorciats. 
h. Pressupost, comptabilitat i comptes. 
i. Modificació dels estatuts i separació dels membres. 
j. Previsions sobre la dissolució i liquidació. 
 

TERCER. El procediment per sol·licitar l'adhesió al Consorci de Benestar Social del 
Gironès-Salt serà el següent: 

 
“Article 2. Ampliació dels membres. Estatuts del Consorci de Benestar Social del 
Gironès-Salt, aprovats en sessió ordinària en la Junta General de data de 10 de 
desembre de 2014.” 
 
2.1. El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat per l’adhesió d’altres 
administracions públiques o d’entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats 
d’interès públic concurrents amb les del present Consorci, quan així ho acordin llurs 
respectius òrgans de govern i sigui aprovat per la Junta General en règim de plenari. 
 
2.2. La integració en el Consorci de nous municipis de la Comarca del Gironès serà 
automàtica i efectiva des del moment en què acreditin haver adoptat l’acord d’adhesió i 
d’aprovació dels estatuts, passant a exercir els seus drets i obligacions immediatament.” 
 
QUART.- Per la Intervenció s'emetrà un informe en el qual es determinin les 
conseqüències econòmiques de l'adhesió al consorci. 

 
CINQUÈ.- A la vista dels informes emesos, per Acord del Ple adoptat amb la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb l’article 
47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de l’art. 
313.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, s’aprovarà inicialment l'adhesió del municipi al 
Consorci. 

 
SISÈ.- L'acord d'adhesió se sotmetrà a informació pública per termini de trenta dies 
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, DOGC i en el tauler 
d'anuncis de la Corporació a fi que els interessats presentin les al·legacions que estimin 
pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats al tauler d’edictes 
electrònic d'aquest Ajuntament. 
 
SETÈ.- Informades les al·legacions presentades pels interessats, si n’hi ha, el Ple de la 
Corporació, mitjançant Acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal de 
membres, acordarà definitivament l'adhesió al Consorci, comunicant-ho al Consorci a fi 
que s'adoptin els acords necessaris per l'òrgan de govern. 



 
 

 
VUITÈ.- L'acord d'adhesió es remetrà a la Direcció General d'Administració Local, a fi 
que es vaig efectuar la inscripció corresponent en el Registre de les Entitats Locals de 
Catalunya. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment l’adhesió de l’Ajuntament de Cassà de la Selva al 
Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt. 
 
SEGON.- APROVAR inicialment els estatuts dels Consorci de Benestar Social del 
Gironès-Salt, modificats en sessió ordinària de la Junta General de data de 10 de 
desembre de 2014 i publicats al BOP en data 8 de gener de 2015. 
 
TERCER.- SOTMETRE l’acord d’aprovació inicial a informació pública pel termini de 
trenta dies mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, DOGC i en el 
tauler d'anuncis de la Corporació a fi que els interessats presentin les al·legacions que 
estimin pertinents. 
 
QUART.- Transcorregut el termini d’informació pública caldrà que el Ple municipal aprovi 
definitivament l’adhesió i els estatuts del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt i 
es realitzi la notificació al citat òrgan per a la tramitació de l’adhesió. 
 
L’Alcalde explica la proposta. Intervenen la regidora Helga Nuell i els regidors Joan 
Ignasi Gispert i Pau Presas. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 

EN CONTRA (6): 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 



 
 
 
 
6.- APROVAR LA DELEGACIÓ DE L’ALCALDE PER L’AUGMENT DEL 0.25% DEL 
SOU DELS TREBALLADORS DE LA SOCIETAT GESTIÓ SERVEIS MUNICIPALS 
CASSÀ S.L. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist el Real Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents 
en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, publicat al BOE número 312 de 
27 de desembre de 2018.  
 
Vist que en el mateix s’estableix en el seu article 3.2, que si el Producte Interior Brut 
(PIB) a preus constants en el 2018 arribés o superés el 2.5 per cent, s’incrementarà, 
amb efectes a 1 de juliol de 2019, un 0,25% a la massa salarial. 
 
A aquests efectes, per valorar l’increment del PIB, es tindrà en compte l’estimació de 
l’avanç del PIB que es publica cada any per l’INE, i prèvia comunicació a la comissió de 
seguiment de l’acord per la millora del treball públic i de condicions de treball, mitjançant 
acord del Consell de Ministres s’aprovarà l’aplicació de l’increment.   
 
Vist que es va prendre l’acord del Consell de Ministres en data 21 de juny de 2019.  
 
Vista la RLT aprovada per Ple de data 29 de novembre de 2018 i publicada al BOP 
número 237 de 12 de desembre i DOGC número 7772 de data 20 de desembre de 2019, 
en la qual ja es va pressupostar l’augment del 2.25% marcat pel Real Decret Llei 
24/2018.  
 
Vist l’acord d’aprovació d’actualització dels imports aprovats per la RLT de la mercantil 
Gestió de Serveis Cassà S.L. per Ple municipal de 29/11/2018, i increment del 0,25% 
de de retribucions per la Junta General de Gestió de Serveis Municipals Cassà S.L., de 
data 19 de setembre de 2019. 
 
L’INE ha publicat que en data 16 de setembre de 2019 el PIB ha quedat situat al 2,4%, 
per tant no ha arribat al 2,5% que permet un increment salarial del 0,25%. Properament 
el Banc d’Espanya publicarà la dada d’increment del PIB que ara no es coneix.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el Real Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents 
en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, publicat al BOE número 312 de 
27 de desembre de 2018.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
ÚNIC.- Es delega en favor de l’Alcalde de la Corporació la capacitat perquè mitjançant 
decret d’alcaldia procedeixi a determinar la procedència o no de l’increment del 0,25% 
o del que correspongui, en funció de la reducció que s’hagi produït sobre el 2,5%. 
 
L’Alcalde explica la proposta. 
 



 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
7.- DEIXAR SENSE EFECTE DEDICACIÓ PARCIAL DE LA REGIDORA SILVIA 
MARTI SUÑER 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Atès el Ple municipal de 28 de juny de 2019, en sessió extraordinària, d’aprovació del 
cartipàs municipal, en el que s’acorda aprovar, entre d’altres, la dedicació parcial del 
cinquanta per cent (50%) de la regidoria d’Ensenyament, Educació i Entitats Culturals a 
càrrec de la regidora Sílvia Martí Suñer, per import de deu mil tres-cents cinquanta euros 
(10.350 €) bruts anuals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Llei 7/85 de 2 d’abril, de Bases de règim local. 
Llei 27/2013 de 27 de setembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local. 
Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, per el qual s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 
Reial decret 1458/2018, de 14 de desembre, de declaració oficials de les xifres de 
població resultants de la revisió del Padró municipal a l’1 de gener de 2018. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar DEIXAR SENSE EFECTE la dedicació parcial del cinquanta per cent 
(50%) de la regidora Sílvia Martí Suñer, per import de deu mil tres-cents cinquanta euros 
(10.350 €) bruts anuals, a càrrec de la partida núm. 100.9200.10000 del pressupost 
general de la corporació. 
 
SEGON.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província. 



 
 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a l’àrea Econòmica i la de Recursos Humans. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a la interessada. 
 
L’Alcalde explica la proposta. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 

ABSTENCIONS (6): 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
8.- CONVENI CESSIÓ GRATUÏTA DE BÉ PATRIMONIAL A ASSET GESTIÓ 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- Que, de conformitat amb la memòria valorada de data de 16 de setembre de 
2019, justificativa de la necessitat i oportunitat de la cessió gratuïta a precari de la franja 
de terreny rústica de 2618,35 m2 de la finca cadastral 17049A005002140000UZ a favor 
de la mercantil ASSET GESTIÓ, S.L. 
Segon.- Que, s’adjunta esborrany de conveni administratiu que regula la cessió de la 
possessió d’un tram de parcel·la municipal i simultània execució del projecte d’integració 
paisatgística, façana ponent del polígon industrial.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I. Art. 145 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 

Administracions Públiques. 
II. Art. 72, 73 i 74 i 44 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament del patrimoni dels ens locals.  
III. Art. 47 i següents de la Llei 40/2015, d ‘1 d’octubre, del règim jurídic de les 



 
 

administracions públiques.  
IV. Art. 22.2.m) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Règim Local.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
  
PRIMER.- APROVAR  la cessió gratuïta de la porció de 2618,35 m2 de la finca cadastral 
17049A005002140000UZ a favor de la mercantil ASSET GESTIÓ, S.L, per un termini 
indefinit fins a la data de l’alienació de la mateixa.  
 
SEGON.- FACULTAR a l’alcalde per a la firma del conveni que s’adjunta com a esborrall.  
 
TERCER.- PUBLICAR l’acord al portal de Transparència de la corporació municipal.  
 
QUART.- ENCOMANAR als Serveis Tècnics municipals la valoració econòmica del tram 
de parcel·la sobrera grafiada en el plànol de l’annex I d’aquest Conveni, així com el llistat 
de propietaris afrontants.  
 
NOTIFICAR als propietaris afrontants d’aquesta parcel·la sobrera grafiada en el plànol 
de l’annex I d’aquest Conveni als efectes de tramitació del corresponent expedient 
d’alienació de parcel·la sobrera a través de venta directa a ASSET GESTIÓ, S.L. 
 

ANNEX: 

“CONVENI ADMINISTRATIU DE CESSIÓ DE LA POSSESSIÓ D’UN TRAM DE 
PARCELA MUNICIPAL I SIMULTÀNEA EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
D’INTEGRACIÓ PAISATGISTICA, FAÇANA PONENT DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL  

 

A Cassà de la Selva, …………………. 

 
COMPAREIXEN 

D’una part, 

 
Robert Mundet Anglada, alcalde de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, assistit per 

Joan Bataller i Garriga, secretari accidental de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

 
De l’altra part, 

 
Josep Bosch Peracaula, major d'edat, amb domicili a Cassà de la Selva 17244 

(Girona) al carrer Pla de l’Estany, 17 i DNI 77909899K, que actua en la seva qualitat 

de representant de l'entitat mercantil ASSET GESTIO, SL amb igual domicili i amb NIF 

nº B17516790 



 
 
 
Tots ells es reconeixen la suficient capacitat legal per l'atorgament del present conveni 

 
MANIFESTEN 

I – Ates l’interès públic municipal de millorar paisatgísticament  la façana del polígon 

industrial. 

 

II.- Atesa la intenció de la mercantil ASSET GESTIÓ,  S .L . ,  com a propietari de 

finques adjacents de coadjuvar a  la millora paisatgística d’aquesta zona de 

naturalesa rústica. 

 

III.- Atès que existeix un espai de terreny rústec des de la carretera i fins el límit del 

polígon a on es troba una franja de terreny de naturalesa rústica de vuit metres per 

tota la llargada del front del Polígon Industrial propietat de l’Ajuntament de Cassà de 

la Selva, referència cadastral 17049A005002140000UZ consulta descriptiva y gràfica 

Annex 1.  

 
Que en l’anterior planejament es qualificava aquesta franja de terreny de 8 metres com 

a sòl urbà vialitat però que, l’actual POUM qualifica com a sòl rústec i que la seva 

naturalesa jurídica és la de bé municipal de caràcter patrimonial.  

 
IV.- Vist que el POUM de Cassà de la Selva, publicat al DOGC l’11 de novembre de 

2009, estableix que aquesta façana esmentada pot incloure elements arbustius i arbrat 

de poca entitat. 

 
V.- Atès que és essencial garantir la seguretat tant de la carretera C-65 com de 

les propietats afrontants així com mantenir neta tota la zona de romegueres i marges 

arbustius amb cura del paisatge i medi ambient. 

 
VI.- Vist l’interès de ASSET GESTIO, SL en tot el que s’ha exposat i que aquesta 

mercantil vol adquirir les finques que són objecte del projecte d’integració paisatgística. 

 
VII.- Atès que és voluntat de les parts iniciar el procediment d’adquisició directa de 

part d’aquesta parcel·la sobrera cadastral 17049A005002140000UZ en concret 

2618,35 m2, Annex I d’aquest conveni, amb notificació a tots els propietaris afrontants.  

 



 
 
IX.- Atès que és interès municipal i de la mercantil ASSET GESTIÓ, S.L. que es pugui 

executar el projecte d’actuacions per integrar i adequar paisatgísticament aquesta 

zona segons l’ANNEX II al present conveni.  

 
X.- Atès també, que és voluntat de les parts de procedir a l’adequació mínima 

necessària del tram del vial lateral sud del Carrer del Remei pendent d’urbanització, 

confrontant amb la finca cadastral 8774901DG8387S0001FW per tal de poder accedir 

a la finca rústica amb referència cadastral núm. 17049A005002140000UZ avui 

propietat de l’ajuntament. 

 
XI.- Atès que, els atorgants d’aquest conveni tenen la voluntat de resoldre de manera 

pactada totes aquestes necessitats d’aquesta parcel·la sobrera. 

 
Les parts CONVENEN els següents 

PACTES: 
 

PRIMER.- L’Ajuntament de Cassà de la Selva cedeix la possessió pel seu ús i gaudi 

de la part de la franja de 2618,35 m2, de propietat municipal a ASSET GESTIO, SL 

segons  l’Annex I, als efectes de que aquesta mercantil procedeixi a la seva neteja i 

cura per l’arranjament del front Oest que dona sobre la carretera C-65 i per a la 

realització del projecte d’integració paisatgística segons ANNEX II,  segons llicència 

d’obres demanada i amb les corresponents autoritzacions dels organismes afectats.  

 
Aquest ús es donarà pel termini indefinit fins a l’alienació de la parcel·la sobrera. 

 
SEGON.- La mercantil posseïdora de la finca indicada es compromet càrrec seu a 

la execució del projecte d’integració descrit a Annex II, a la realització de les activitats 

necessàries per la neteja i arranjament mitjançant treballs de tallada i de 

desbrossament durant aquest període de cessió així com a mantenir net en aquests 

termes d’obligació tant les finques que pugui posseir la pròpia ASSET GESTIO, 

SL com la part de la franja de l’Ajuntament tantes vegades esmentada. 

 
Igualment, la mercantil es compromet a realitzar al seu càrrec les obres mínimes per 

tal de garantir l’accés des del Carrer del Remei a la parcel·la tantes vegades 

esmentada, avui propietat de l’ajuntament i amb referència cadastral 

17049A005002140000UZ 

 



 
 
TERCER.- Tots els treballs indicats per portar a terme aquestes obligacions estaran 

sota el control de ASSET GESTIÓ i aniran al seu càrrec. ASEET GESTIO haurà 

de sol·licitar els permisos oportuns. 

 
QUART.- Amb la realització de la totalitat dels treballs indicats en aquest conveni a 

càrrec de ASSET GESTIÓ, l’Ajuntament de Cassà de la Selva mantindrà la cessió 

d’ús indicada. 

 
CINQUÈ.- Les parts renuncien a qualsevol acció tan administrativa, com judicial, 

enfront l’objecte d’aquest conveni. 

 
SISÈ.- RÈGIM JURÍDIC. Les relacions entre les parts que subscriuen aquest conveni 

no suposen cap limitació de la capacitat o de les competències respectives, i 

s’estableixen sens perjudici de les relacions jurídiques de qualsevol naturalesa, 

previstes d’acord amb la llei. 

 
SETÈ.-  NATURALESA DEL CONVENI. Aquest conveni de col·laboració té la 

naturalesa dels previstos a l’article 86 de la Llei 39/2015. Les discrepàncies que puguin 

sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu acord entre les parts. Els conflictes 

derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre 

jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona. 

 
I en prova de conformitat en tot el seu contingut, les persones que l’atorguen signen 

aquest conveni, per duplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen.” 

 
El regidor Christian Cortés explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 



 
 

Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
9.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 16 DEL POUM I DE 
L'ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Que el ple municipal en la sessió ordinària del dia 25 d´abril de 2019 va adoptar l’acord 
d’aprovació del conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva, l’entitat 
mercantil Germans Cañet Xirgu, S.L. i el senyor J.F.G.. 
 
En aquell conveni urbanístic es va establir que era d’interès públic tramitar una 
Modificació Puntual del POUM de Cassà de la Selva d’acord amb allò establert als 
articles 97 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, per tal de possibilitar  
una modificació de l’àmbit de la Zona 4r de Serveis Tècnics per a l’activitat de Centre de 
Gestió de Residus amb la finalitat de possibilitar una adequació d’aquesta activitat 
d’interès públic com a equipament de serveis tècnics per a la gestió de residus que ja 
actualment gestiona residus de la construcció de les comarques gironines. 
 
Que era d’ interès públic d’establir aquest equipament en el lloc adequat en el territori, 
d’acord amb els criteris de sostenibilitat mediambiental, d’acord amb els paràmetres 
urbanístics aplicables, seguint la tramitació urbanística i mediambiental adequada, 
d’acord amb tots els requeriments mediambientals de desenvolupament d’aquesta 
activitat i amb la finalitat establerta en el Conveni Urbanístic signat de continuar amb 
l’exercici d’una activitat legalment establerta d’evident interès públic i, alhora, reduir les 
immissions de caràcter sonor que es provoquen a l’habitatge del senyor J.F.G., establert 
en la finca veïna del Veïnat de Matamala, 4 de Cassà de la Selva, amb l’objectiu de 
posar fi a través del conveni als nombrosos contenciosos administratius  de caire 
urbanístic i mediambiental i, amb això, evitar la probable i quantiosa responsabilitat 
patrimonial, tant de l’administració urbanística autonòmica, com de la municipal, davant 
de l’execució de sentències anul·latòries de llicències urbanístiques i mediambientals. 
 
Amb això, seguint els criteris jurisprudencials de les resolucions judicials del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya es considerà que el tràmit adequat per a l’establiment 
d’aquests serveis tècnics és el de la previsió del Planejament Urbanístic, amb l’estudi 
d’alternatives, amb la tramitació mediambiental adequada i no el que preveuen els 
articles 47 i 48 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i per això és necessària 
la tramitació d’una Modificació del POUM  incorporant el Conveni Urbanístic  signat el 
dia 9 d’abril de 2019 amb l’entitat mercantil Germans Cañet Xirgu, S.L. , el senyor J.F.G. 
i l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
En data 22 de juny de 2018 Germans Cañet Xirgu SL van presentar una instància 
sol·licitant una modificació del POUM de Cassà de la Selva per a la delimitació d’una 



 
 
zona de sistema d’infraestructures i serveis tècnics al veïnat de Llebrers de Dalt, 
acompanyant el document de Modificació puntual i el Document inicial estratègic 
corresponent. 
 
La proposta consisteix bàsicament en ampliar l’àmbit actual de la zona de sistema 
d’infraestructures i serveis tècnics amb la incorporació de la zona ara afectada per 
l’activitat extractiva, i l’ampliació dels usos admissibles, sense cap augment del sostre 
edificable previst pel planejament per reubicar i encapsular la font d’immissions sonores 
la zona delimitada com a  sistema d’infraestructures i serveis tècnics, Clau 4, amb la 
Subclau 4r identificativa de l’ús concret de Reciclatge de residus de la construcció, 
establerta per la Modificació puntual núm. 1 del POUM de Cassà de la Selva, que fou 
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 14 
de febrer de 2013 i publicada al DOGC en data 31 de maig de 2013. 
 
Vist que ja s’ha iniciat la tramitació d’avaluació ambiental de la Modificació Puntual 
número 16 del POUM  
 
Vist el Document d’abast d’estudi ambiental estratègic emès el 13 de desembre de 2018 
per l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació ambiental de Girona (OTAA) , i vistos els 
informes adjunts a aquesta: Informe de la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona, 
de data 13 de novembre de 2018; Informe emès per l’Oficina de Gestió Ambiental 
Unificada de Girona (OGAU); Informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en 
data 14 de novembre de 2018; Informe emès en data 16 de novembre de 2018 pels 
Serveis Territorials a Girona del Departament de Cultura.  
 
Vistos els documents presentats en data 25/04/2019 i els dos registres d’entrada 
E2019003327 i E2019003327: Estudi ambiental estratègic (EAE) i Proposta de 
Modificació Puntual número 16 del POUM. 
 
Vist el nou document presentat en data 10/09/2019 i registre d’entrada E2019006556: 
Proposta de Modificació Puntual número 16 del POUM 
 
Atès que aquest nou document substitueix l’anterior, i que dona compliment a l’informe 
de la Comissió Territorial d’urbanisme de data 13 de novembre de 2018, afegint l’apartat 
IV.5.6 “condicions específiques de l’ordenació i edificació de la zona 4r”. Aquest apartat 
fixa un sostre màxim de 39.025 m2 de sostre màxim per al subclau 4r1 per tal d’atendre 
la integració ambiental i paisatgística de l’activitat, i de 7.000 m2 per a la subclau 4r2 per 
tal de permetre la protecció i encapsulament de la planta de trituració. 
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal respecte la MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 16 DEL POUM DE CASSÀ DE LA SELVA D’AMPLIACIÓ DE LA ZONA 4R DE 
SERVEIS TÈCNICS AL VEÏNAT DE LLEBRERS DE DALT de data 13 i de 16 de 
setembre de 2019.  
 
Atès l’informe favorable del Cap de serveis jurídics-Secretari accidental municipal de 
data 16 de setembre de 2019. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Article 8 i 101.3, del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, tot  i que la iniciativa privada 



 
 
no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació pels plans 
d’ordenació urbanística municipal,  l’Ajuntament pot assumir expressament la iniciativa 
pública per a formular-les. 
 
Disposició Addicional Vuitena de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica, sobre les regles aplicables en la tramitació dels plans 
subjectes a avaluació ambiental, fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 
21/2013, i que per tant, és d’aplicació l’apartat 6.a.Quart, en tractar-se d’una modificació 
de POUM que establirà el marc per la futura autorització de projectes i activitats 
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental. 
 
El procediment a aplicar és establert per l’article 86 bis i la disposició transitòria divuitena 
del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l'article 115 del Decret 305/2006, 
Reglament de la Llei d'urbanisme. Tanmateix, cal tenir presents les novetats 
terminològiques i procedimentals introduïdes per la Llei 21/2013, i recollides en la Llei 
16/2015.  

Vist l’article 115 del Decret 305/2006, Reglament de la llei d’urbanisme, que estableix el 
procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics:  
 

Article 115  
Procediment d'avaluació ambiental dels plans urbanístics  
L'avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin 
sotmesos s'integra en el procediment establert en la Llei d'urbanisme per a llur 
formulació i tramitació, d'acord amb les següents regles:  
a) Prèviament a la presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva aprovació 
inicial, l'òrgan o persones que el promoguin han de sol·licitar a l'òrgan ambiental 
l'emissió del document de referència que determini, un cop efectuades les 
consultes necessàries, l'abast de l'informe de sostenibilitat ambiental (ara 
denominat document d’abast de l’estudi ambiental estratègic) i els criteris, 
objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui les administracions 
públiques afectades i el públic interessat. A aquests efectes, cal presentar a 
l'òrgan ambiental un avanç de l'instrument de planejament amb el contingut que 
assenyala l'article 106 d'aquest Reglament. En el cas que l'avanç se sotmeti a 
informació pública, bé perquè sigui preceptiu, bé voluntàriament, la sol·licitud del 
document de referència a l'òrgan ambiental es formula simultàniament a la 
informació pública de l'avanç. En qualsevol dels casos indicats, si l'òrgan 
ambiental no resol sobre la sol·licitud en el termini d'un mes des de la seva 
presentació, es poden continuar les actuacions.  
b) L'informe de sostenibilitat ambiental (ara denominat estudi ambiental 
estratègic, EAE), amb el contingut que correspongui a cada una de les figures 
de planejament, d'acord amb el què estableix, si s'escau, la legislació aplicable 
en matèria d'avaluació ambiental i amb el què estableix aquest Reglament 
respecte als informes ambientals dels plans, ha de formar part de la 
documentació de l'instrument de planejament objecte d'aprovació inicial.  
c) L'informe de sostenibilitat ambiental (ara EAE) se sotmet a informació 
pública, durant un termini mínim de 45 dies, conjuntament amb l'instrument 
de planejament del qual forma part, després de la seva aprovació inicial i, 



 
 

simultàniament, s'han d'efectuar les consultes que procedeixin, d'acord amb 
el que estableixi el document de referència.  
d) El pla objecte del següent acord d'aprovació ha d'incorporar una memòria 
ambiental, en la qual, tenint en compte l'informe de sostenibilitat ambiental (ara 
EAE) i el resultat de les consultes realitzades, s'ha de valorar la integració dels 
aspectes ambientals en la proposta d'ordenació. La memòria ambiental la 
realitzen l'òrgan o persones que promoguin el pla i requereix l'acord de l'òrgan 
ambiental, sense el qual no es pot entendre produït per silenci administratiu el 
següent acord d'aprovació que correspongui. A aquests efectes, cal lliurar a 
l'òrgan ambiental la proposta de memòria ambiental, juntament amb la resta de 
documents del pla exigits per aquest Reglament, que integren la proposta que 
ha de ser objecte del següent acord d'aprovació, i l'òrgan ambiental ha de 
resoldre sobre la proposta de memòria ambiental en el termini d'un mes des que 
li hagi estat presentada. En el cas que l'òrgan ambiental no estigui conforme amb 
la proposta de memòria, ha d'assenyalar quins aspectes han de ser esmenats, 
completats o ampliats i ha de donar la seva conformitat a la proposta de memòria 
ambiental esmenada.  
e) Correspon a l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva de l'instrument de 
planejament de què es tracti la presa en consideració de l'informe de sostenibilitat 
ambiental (ara EAE) i de la memòria ambiental del pla per a l'adopció de la 
resolució que correspongui. Aquesta presa en consideració s'ha de fer constar 
en l'acord d'aprovació definitiva mitjançant una declaració, amb el contingut que 
estableix la legislació aplicable.  

 
Vistos els articles 80, 85 96, 97, 98, 99 i 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
D’acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la Corporació 
Municipal per l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i l’article 52 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. 
 
Atès l’article 47.2. ll)  de la Llei de bases de règim local, que disposa que els acords que 
correspongui adoptar la Corporació en la tramitació dels instruments de planejament 
general previstos en la legislació urbanística hauran de ser adoptats per majoria 
absoluta  del nombre legal de membres de la Corporació.  
 
Atès l’informe favorable  de l’arquitecte municipal en relació a  l’article 97.1, on declara 
que queda justificada i raonada la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la 
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents i que es comprova 
que no s’està en els supòsits de valoració negativa descrits a l’article 97.2. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual número 16 del POUM d’ampliació 
de la zona 4r de Serveis Tècnics al Veïnat de Llebrers de Dalt  i l’Estudi Ambiental 
Estratègic (EAE), l’objectiu principal del qual és l’esmentat en l’apartat de fets i 
fonaments jurídics del present acord. 
 
SEGON.- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats d’iniciativa privada i de 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització; l’atorgament de llicències de parcel·lació 



 
 
de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o d’usos concrets; l’efectivitat de les comunicacions 
prèvies i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació 
sectorial, d’acord amb l’article 73 del TRLUC, pel termini d’un any, a comptar des de 
l’endemà de la publicació d’aquest acord al BOP de Girona, en tot l’àmbit afectat per la 
modificació puntual, exceptuant, d’acord amb l’article 102.4 del RLU, els instruments o 
atorgaments de llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb 
les determinacions del nou planejament inicialment aprovat. 
 
TERCER.- Exposar a informació pública la Modificació Puntual número 16 del POUM 
d’ampliació de la zona 4r de Serveis Tècnics al Veïnat de Llebrers de Dalt  i l’Estudi 
Ambiental Estratègic (EAE) pel termini de 45 DIES, a comptar des de l’endemà de la 
darrera publicació obligatòria, tal com estableix l’article 86 bis 1. C) del TRLUC, el 
23 del RLU i el 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
mitjançant la anunci en el BOP de Girona, la inserció d’un anunci en un dels diaris 
de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, així com al taulell 
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
QUART.- Constatar de conformitat amb l'art. 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme 
que els organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i als quals s’haurà 
de notificar aquest acord, són: 
 
Direcció General d’Aviació Civil 
Departament d’Agricultura  
Agència Catalana de l’Aigua 
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
Departament de Cultura 
Institut Cartogràfic i Geològic 
Agència de Residus de Catalunya 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Canvi Climàtic 
Sub-direcció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica. 
Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
Associació de Naturalistes de Girona 
 
CINQUÈ.- Comunicar, als efectes de l’article 22 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, aquest acord a: 
 
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona. 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 
 
SISÈ.- Simultàniament al tràmit d'informació pública es concedirà audiència als 
ajuntaments confrontants amb el municipi de Cassà de la Selva a l'objecte de 
presentar les al·legacions que consideri convenients.  
 
SETÈ.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública 
de l'aprovació inicial de la Modificació Puntual i del Estudi Ambiental Estratègic i dels 
acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la 
web oficial de l'ajuntament de conformitat amb l’article 8.5 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, pel qual es disposa que s’haurà de garantir pel mitjà telemàtic 
corresponent el dret de la ciutadania a consultar i ser informada sobre el contingut de 



 
 
l’esmentada modificació puntual. Durant l'esmentat termini, tothom que hi estigui 
interessat podrà consultar l'expedient a les oficines de l'ajuntament de Cassà de la Selva 
de dilluns a divendres de 8 a 15 hores, i formular, si s'escau, les al·legacions que 
consideri convenients.  
 
VUITÈ.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a la 
tramitació de la proposta. 
 
NOVÈ.- Notificar aquest acord a la mercantil Germans Cañet Xirgu, S.L. i a J.F.G., 
fent constar que és un acte de tràmit. 
 
El regidor Christian Cortés explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès i 
l’alcalde Robert Mundet. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 20 DEL POUM, 
SÒL URBÀ CLAU I2 DE L'ANTIC PERI RELIABLE 
 
RELACIO DE FETS 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva va ser aprovat 
definitivament el 4/3/2009 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb un text 
refós verificat per l’Ajuntament i aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 15 
de juliol de 2009, i publicat al DOGC en data 11/11/2009. 
 
Que, en data de 6 de setembre de 2019, s’ha presentat instància per la societat 
propietària dels terrenys Reliable S.A, amb registre d’entrada E2019006488, 
manifestant la necessitat d’iniciar el tràmit per la Modificació Puntual del POUM. 
 



 
 
Que, en data de 13 de setembre de 2019, s’ha emès informe de l’arquitecte municipal 
de Cassà de la Selva, que informa favorablement respecte l’aprovació inicial de la 
modificació puntual del POUM, que disposa literalment: 
 
“Vista la instància presentada per la societat propietària dels terrenys Reliable SA en 
data 6 de setembre de 2019 amb registre d’entrada E2019006488, manifestant la 
necessitat d’iniciar el tràmit per la Modificació Puntual del POUM, i sol·licitant que 
L’Ajuntament n’assumeixi la seva iniciativa pública, i si s’escau, es procedeixi a la seva 
aprovació inicial i tràmits pertinents fis a disposar de l’aprovació definitiva per part de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 
En base a l’article 101.3, del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, tot  i que la iniciativa 
privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació pels plans 
d’ordenació urbanística municipal,  l’Ajuntament pot assumir expressament la iniciativa 
pública per a formular-les. 
 
La proposta consisteix en la redefinició de la volumetria edificable de la zona Residencial 
Plurifamiliar en Bloc Aïllat, clau I2, situada en l’antic PERI  Reliable, per tal de fer possible 
la implantació d’un centre comercial, pel qual segons consta a la memòria hi ha diversos 
operadors interessats, sense modificar els usos admesos actualment pel planejament ni 
augmentar-ne l’edificabilitat. 
 
Vista la volumetria admesa actualment, així com les definicions, criteris i condicionants 
que s’estableixen per a la planta baixa en alineació de vial, i l’alçada reguladora a tenir 
en compte d’acord a les determinacions del POUM, es proposa possibilitar una nova 
volumetria que, sense incrementar cap paràmetre urbanístic establert, permeti la 
implantació d’un cos amb tota la seva planta operativa a nivell del passeig del Ferrocarril. 
Tenint en compte alhora la urbanització pendent de l’antic Pla de reforma interior, amb 
la implantació de l’establiment comercial, es procedirà a l’acabament d’aquella, posant 
al servei de la ciutadania els espais públics que manquen a dia d’avui previstos en 
l’esmentat Pla. 
 
Vist que la normativa del POUM vigent ja admet per a aquesta zona els usos comercials, 
tant els petits com els mitjans i grans.  
 
Vista comparativa dels paràmetres previstos a la modificació puntual respecte del POUM 
vigent i de l’antic PERI segons la qual no s’incrementen les superfícies de sostre 
actualment edificables: 

 

 
 
Els volums resultants (paràmetres no normatius) serien els següents: 



 
 

 
 
Vistos els articles 96, 97, 98, 99 i 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
 
Conclusió: 
 
D’acord amb l’article 97.1, queda justificada i raonada la necessitat de la iniciativa, i 
l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. 
 
Es comprova que no s’està en els supòsits de valoració negativa descrits a l’article 97.2., 
i que aquesta modificació no comporta un increment de sostre edificable, de la intensitat 
de l’ús residencial o de la intensitat, o la transformació d’usos, i que, per tant, no 
requereix cessions d’aprofitament urbanístic ni increment de reserves per a sistemes 
urbanístics.” 
 
Que l’interès públic de la modificació puntual del POUM ve motivat per l’increment de 
llocs de treball de forma directa i indirecta vinculats a la posada en funcionament d’una 
nova activitat comercial en el nucli de Cassà de la Selva. 
 
Alhora, es podrà posar al servei del ciutadans uns espais públics que avui dia no es 
troben condicionats al verdader ús que el planejament els atorga, en forma de vials per 
a vianants i zones verdes. L’actual carril bici que transcorre pel passeig del Ferrocarril 
en aquest àmbit, situat a la calçada, es veurà traslladat a la nova vorera, millorant la 
seguretat i reduint el risc d’accidents amb els vehicles.  
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Les competències per a la formulació d’aquesta modificació puntual del POUM venen 
regulades per l’article 76.2 en relació amb l’article 96.1 de DL 1/2010, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. D’acord amb aquestes determinacions, la promoció 
de la modificació correspon a l’Ajuntament de Cassà de la Selva com a promotor del 
POUM vigent.   
 
La tramitació del document es realitzarà d’acord amb el que preveuen els articles 85 i 
següents en relació amb l’article 96.1 de DL 1/2010, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme, segons els quals la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura de planejament urbanístic es subjectarà a les mateixes disposicions que en 
regeixen la seva formació.  
 
La documentació i les determinacions necessàries per la modificació dels instruments 
de planejament venen determinades per l’article 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
 
En aquest sentit, pertoca a l’Ajuntament l’aprovació inicial i provisional del document. El 
document en tràmit s’ha de posar a informació pública per termini d’un mes un cop 
acordada la seva aprovació inicial i s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats 
per raó de llurs competències sectorials informes que s’hauran de trametre en el termini 
d’un mes.   



 
 
 
Les competències per a l’aprovació d’aquesta modificació venen regulades per l’article 
85 de DL 1/2010, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
La modificació en tràmit no pot ser considerada com una revisió del planejament general 
ja que no suposa cap canvi de criteris d’estructura general i orgànica que va fixar el 
POUM, doncs la modificació puntual d’un tram del traçat en ares a una millor 
accessibilitat no suposa un canvi de criteri.   
 
La Proposta de Modificació Puntual justifica, en relació a l’interès públic de la mateixa, 
el compliment de l’article 97 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per qual s’aprova 
el Text refós Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.  
 
Vistos els articles 22.2, apartat c) i l) i 47.2. ll) i n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, amb les modificacions introduïdes per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la modernització del govern local que 
disposa que els acords que correspongui adoptar la Corporació en la tramitació dels 
instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística i l’alteració de 
la qualificació jurídica dels béns de domini públic hauran de ser adoptats per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
  
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la proposta de MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 
20 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CASSÀ DE LA SELVA, 
CLAU I2 DE L’ANTIC PERI RELIABLE, situada entre el Passeig Ferrocarril, el carrer de 
la Sínia i el carrer Germà Agustí. 
 
SEGON.- SOTMETRE l'esmentada proposta de MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 20 
DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CASSÀ DE LA SELVA, CLAU 
I2 DE L’ANTIC PERI RELIABLE, situada entre el Passeig Ferrocarril, el carrer de la Sínia 
i el carrer Germà Agustí a exposició pública per termini d’ UN MES, mitjançant 
anuncis al Butlletí Oficial de la província de Girona i un dels diaris de premsa periòdica 
de més divulgació en l'àmbit municipal, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui 
examinar-la i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions 
que consideri oportunes. 
 
TERCER.- CONSTATAR de conformitat amb l'art. 85.5 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme que els organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i als 
quals s’haurà de notificar són la Direcció General d’Aviació Civil i Direcció General 
de Comerç.  
 
QUART.- SIMULTÀNIAMENT al tràmit d'informació pública es concedirà audiència als 
ajuntaments confrontants amb el municipi de Cassà de la Selva, pel termini d’UN MES 
a l'objecte de presentar les al·legacions que consideri convenients.  
 
CINQUÈ.- SUSPENDRE l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
edificació, reforma, rehabilitació i demolició de construccions, d'instal·lació o ampliació 
d'activitats o usos concrets, i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per 
la legislació sectorial, en l'àmbit identificat gràficament en el plànol de suspensió de 
llicències, tota vegada que les noves determinacions suposen una modificació del règim 



 
 
urbanístic existent. La suspensió tindrà una durada màxima d’1 any. La suspensió afecta 
a les llicències sol·licitades que siguin contradictòries amb el règim vigent amb el de la 
proposta de modificació puntual núm. 15 del POUM o amb el d’ambdós.  
 
SISÈ.- DONAR PUBLICITAT per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació 
pública de l'aprovació inicial de la Modificació Puntual i dels acords d'aprovació que 
s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial de l'ajuntament. 
de conformitat amb l’article 8.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, pel qual es disposa 
que s’haurà de garantir pel mitjà telemàtic corresponent el dret de la ciutadania a 
consultar i ser informada sobre el contingut de l’esmentada modificació puntual. Durant 
l'esmentat termini, tothom que hi estigui interessat podrà consultar l'expedient a les 
oficines de l'ajuntament de Cassà de la Selva de dilluns a divendres de 8 a 15 hores, i 
formular, si s'escau, les al·legacions que consideri convenients.  
 
SETÈ.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a la 
tramitació de la proposta. 
 
El regidor Christian Cortés explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès i 
Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
11.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 2/2019 FONS DE CONTINGÈNCIA 
 
RELACIO DE FETS 
 
Vist que el pressupost de despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva pel 2019 
disposa en la seva aplicació pressupostària 100 9290 5000 Fons de contingència, un 
crèdit disponible de 320.000€ 
 



 
 
Atès l’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 (TRLLRHL) disposa que, quan 
s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar a l’exercici següent, i que 
no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o no sigui suficient, el president 
ordenarà la incoació de l’expedient de suplement de crèdit. 
Vistos els informes dels tècnics de l’ajuntament de la necessitat de finançament per a 
despeses inajornables en aquest exercici 2019. 
 
Així doncs, s’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3SC 2/2019 del pressupost 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per tal de suplementar el crèdit per poder realitzar 
aquestes despeses- 
 
Per part dels serveis econòmics s’han concretat les aplicacions pressupostàries, així 
verificat l’existència de finançament necessari per atendre les despeses d’acord amb 
l’article 36 del Reial Decret 500/1990. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
D’acord amb l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d‘estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 
De conformitat amb l’article 40.3 del Reial Decret 500/1990, l’òrgan competent per 
l’aprovació d’aquestes modificacions de crèdit és el Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció i a proposta del Regidor d’Hisenda. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit 3SC 2/2019 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 145.578,11  euros, finançat amb 
fons de contingència, segons el detall següent: 
 

Org. Prog. Econ. Descripció Alta Baixa
500 3120 41000 A la Residència Geriàtrica Sant Josep 85.683,11
201 1500 22706 Treballs tècnics urbanisme 43.525,00
200 1621 21300 Reparació i manteniments de contenidors 12.000,00
103 110 31000 Interessos de préstecs 4.370,00
100 9290 50000 Fons de contingència 145.578,11

145.578,11 145.578,11TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

SUPLEMENT DE CRÈDIT 3SC 2/2019
PRESSUPOST DE DESPESES

 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el BOP de 
Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un període de 15 dies a efectes de 
reclamacions, que si es produeixen hauran d’ésser resoltes pel Ple de la Corporació, 
per al cas que no hi hagi reclamacions, la modificació del pressupost esdevindrà 
definitivament aprovada. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert explica la proposta. Intervenen els regidors Pau 
Presas i Marià Montsuñer i l’Alcalde. 
 
VOTACIONS 



 
 
 
A FAVOR (9): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 

ABSTENCIÓ (6): 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
12.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 4/2019 FONS DE CONTINGÈNCIA 
 
RELACIO DE FETS 
 
Vist que el pressupost de despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva pel 2019 
disposa en la seva aplicació pressupostària 100 9290 5000 Fons de contingència, un 
crèdit disponible de: 
 

Org. Prog. Econ. Descripció import
100 9290 50000 Fons de contingència 320.000,00

Suplement de crèdit estirant fons de contingència 145.578,11
174.421,89

PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL FONS DE CONTINGÈNCIA
Exp: X2019/2431

 
 
Atès l’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 (TRLLRHL) disposa que, quan 
s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar a l’exercici següent, i que 
no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o no sigui suficient, el president 
ordenarà la incoació de l’expedient de suplement de crèdit. 
Vistos l’informe del Sotsinspector Cap de la policia local de Cassà de la Selva de la 
necessitat de finançament per a despeses inajornables en aquest exercici 2019. 
 
Així doncs, s’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3SC 4/2019 del pressupost 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per tal de suplementar el crèdit per poder realitzar 
aquestes despeses- 
 



 
 
Per part dels serveis econòmics s’han concretat les aplicacions pressupostàries, així 
verificat l’existència de finançament necessari per atendre les despeses d’acord amb 
l’article 36 del Reial Decret 500/1990. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
D’acord amb l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d‘estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 
De conformitat amb l’article 40.3 del Reial Decret 500/1990, l’òrgan competent per 
l’aprovació d’aquestes modificacions de crèdit és el Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció i a proposta del Regidor d’Hisenda. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit 3SC 4/2019 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 15.600,00  euros, finançat amb 
fons de contingència, segons el detall següent: 
 

Org. Prog. Econ. Descripció Alta Baixa
102 4330 22699 Despeses diverses promoció econòmica 15.600,00
100 9290 50000 Fons de contingència 15.600,00

15.600,00 15.600,00TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

SUPLEMENT DE CRÈDIT 3SC 4/2019
PRESSUPOST DE DESPESES

 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el BOP de 
Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un període de 15 dies a efectes de 
reclamacions, que si es produeixen hauran d’ésser resoltes pel Ple de la Corporació, 
per al cas que no hi hagi reclamacions, la modificació del pressupost esdevindrà 
definitivament aprovada. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert explica la proposta. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  



 
 

Helga Nuell Turon (ERC)  
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
13.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 3/2019 AMORTITZACIÓ DEUTE 
 
RELACIO DE FETS 
 
Vista que de la liquidació del Pressupost de 2018 se’n desprenen uns majors ingressos 
recaptats de l’exercici corrent i tancats respecte les previsions inicials dels capítols 1 a 
7 per import  de 223.395,09 €. 
 
Vist l’article 12.5 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i 
sostenibilitat financera, que estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt del 
que està previst s’han de destinar íntegrament a reduir el nivell de deute públic. 
 
Vist que el deute viu de l’Ajuntament de Cassà és de 2.791.069,30 
 
Així doncs, s’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3SC 3/2019 del pressupost 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per tal de suplementar el crèdit per poder atendre 
l’amortització extraordinària de deute.  
 
Per part dels serveis econòmics s’han concretat les aplicacions pressupostàries, així 
verificat l’existència de finançament necessari per atendre les despeses d’acord amb 
l’article 36 del Reial Decret 500/1990. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
D’acord amb l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d‘estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 
De conformitat amb l’article 40.3 del Reial Decret 500/1990, l’òrgan competent per 
l’aprovació d’aquestes modificacions de crèdit és el Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe de control financer favorable d’Intervenció i a proposta del Regidor 
d’Hisenda. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit 3SC 3/2019 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 223.395,09  euros, finançat amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals, segons el detall següent: 
 



 
 

Org. Prog. Econ. Descripció Import
103 0110 91300 Amortització de prestecs a llarg termini 223.395,09

223.395,09

Descripció Import
Romanent  de Tresoreria 223.395,09

Aplicació
87000

SUPLEMENT DE CRÈDIT 3SC 3/2019

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

PRESSUPOST DE DESPESES

PRESSUPOST D'INGRESSOS

 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el BOP de 
Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un període de 15 dies a efectes de 
reclamacions, que si es produeixen hauran d’ésser resoltes pel Ple de la Corporació, 
per al cas que no hi hagi reclamacions, la modificació del pressupost esdevindrà 
definitivament aprovada.  
 
El regidor Joan Ignasi Gispert explica la proposta. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
14.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3CE 1/2019 INVERSIONS FINANCERAMENT 
SOSTENIBLES 
 
ANTECEDENTS DE FET  
 
Atès que s’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3CE 01/2019 en el pressupost 
de despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’enguany per atendre despeses 
que no poden demorar-se fins l’exercici següent i per a les quals el crèdit per atendre-
les és insuficient o per les quals no existeix crèdit.  
 



 
 
Atès que l’import màxim per l’exercici 2019 per a destinar a inversions financerament 
sostenibles (IFS) és de 824.341,29 €, que les despeses que es volen atendre que no 
poden demorar-se fins a l’exercici següent compleixen els requisits previstos a la 
Disposició Addicional 16a. del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i que existeix el finançament necessari 
per atendre les despeses d’acord amb l’article 36 del Reial Decret 500/1900.  
 
Vist l’informe favorable de control financer d’intervenció així com l’informe d’intervenció 
d’existència de romanent líquid de tresoreria de data 12 de setembre de 2019.  
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Atès allò previst en 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, en relació a les modificacions del 
pressupost mitjançant crèdit extraordinari.  
 
Segons l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdits extraordinaris es podran 
finançar amb algun dels recursos següents:  
 
a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.  
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en 
algun concepte del pressupost corrent  
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent 
no compromeses, les dotacions de les quals s’estimin reductibles sense pertorbar el 
respectiu servei.  
d) Operacions de crèdit.  
 
Per tot això, S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 01/2019 del pressupost de 
despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’enguany, finançat amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals, per import de 177.200,00 euros, segons el detall 
següent: 
 

Org. Prog. Econ. Descripció Alta
601 1532 61902 Inversions en vies i espais públics - IFS 177.200,00

177.200,00

Descripció Import
Romanent  de Tresoreria 177.200,00

Aplicació
87000

TOTAL 

PRESSUPOST DE DESPESES

PRESSUPOST D'INGRESSOS

 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el BOP de 
Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament per un període de 15 dies a efectes de 
reclamacions, que si es produeixen hauran d’esser resoltes pel Ple de la corporació, per 
al cas que no hi hagi reclamacions la modificació pressupostària esdevindrà 
definitivament aprovada.  
El regidor Joan Ignasi Gispert explica la proposta. Intervé el regidor Pau Presas. 
 
VOTACIONS 



 
 
 
A FAVOR (9): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 

ABSTENCIONS (6): 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
15.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3TC 02/2019 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
 
A partir de les sol·licituds presentades, s’ha iniciat l’expedient de transferència de crèdit 
entre aplicacions de diferent àrea de despesa 3TC 2/2019, 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. 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció i a proposta del Regidor d’Hisenda. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de transferència de crèdit entre aplicacions de 
diferent àrea de despesa 3TC 2/2019 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, segons el detall següent: 
 



 
 

Org. Prog. Econ. Descripció Baixa Alta
100 9200 21200 Manteniment d'edificis administratius 2.000,00
100 9200 22200 Despeses telefòniques 5.000,00
100 9200 63200 Inversió de reposició edificis administratius 6.000,00
300 3330 21200 Manteniment Teatre, Can Trinxeria i Centre Recreatiu
301 3340 21300 Reparació i manteniment de maquinαria Sala Galà 1.500,00
301 3340 21200 Manteniment edifici Sala Galà 1.500,00
400 3230 21200 Manteniment i reparacions de la Llar d'Infants 2.000,00
500 2310 21200 Manteniment i reparacions Casal de Jubilats 2.000,00
500 2310 22102 Gas Casal de Jubilats 1.600,00
601 1330 21300 Manteniment i reparacions de semàfors 3.000,00
601 4532 21000 Manteniment de la via pública camins i rieres 22.400,00
601 1532 22199 Subministraments materials via pública 10.000,00
601 1650 21300 Manteniment i reparacions enllumenat públic 7.000,00
601 1710 21400 Manteniment i reparació vehicles de la brigada 2.000,00
601 1710 22103 Combustibles i carburants brigada
601 1532 62300 Maquinària brigada 6.000,00
402 3420 22100 Energia elèctrica instal·lacions esportives 7.000,00
401 3230 22100 Energia elèctrica CEIPS 2.000,00
500 2310 22100 Energia elèctrica Casal de Jubilats 2.000,00
402 3420 21200 Manteniment i reparacions instal·lacions esportives 8.000,00
402 3420 22110 subministraments i productes higiènics instal·lacions esportives 1.000,00
402 3420 22700 Neteja i instal·lacions esportives 1.000,00
402 3410 48009 Subvenció Club Esportiu Aligots 400,00
402 3410 48010 Subvenció al Club Voleibol 700,00
402 3420 22799 Alres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10.300,00

52.200,00 52.200,00

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 3TC 2/2019
PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT  
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el BOP de 
Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un període de 15 dies a efectes de 
reclamacions, que si es produeixen hauran d’ésser resoltes pel Ple de la Corporació, 
per al cas que no hi hagi reclamacions, la modificació del pressupost esdevindrà 
definitivament aprovada. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert explica la proposta. Intervenen els regidors Pau 
Presas i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 

ABSTENCIONS (6): 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 



 
 

Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
16.- CADUCITAT EXPEDIENTS SANCIONADORS GOSSOS PERILLOSOS 
 
ANTECEDENTS 
 

Primer.- Per infracció a la diferent normativa en matèria de convivència es van 
formular les denúncies en matèria de gossos perillosos pels agents de la policia 
local de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, que ha delegat la gestió i recaptació 
dels expedients sancionadors en matèria de convivència i altra normativa 
sectorial a la Diputació de Girona, en acord de Ple de 28 de març de 2018, qui 
exerceix les seves funcions mitjançant el seu Organisme Autònom XALOC, per 
les infraccions i contra els subjectes: 
 

Expedients: 
- 2018/00030171 
- 2018/00030175 
- 2018/00030176 
- 2018/00031047 

 
Infractor en els  quatre casos: M.I.S. 

 
Segon.- Amb posterioritat a la formulació de les denúncies, realitzades en data 
7 de febrer de 2018, un cop aprovat el corresponent acord d’incoació de 
l’expedient sancionador per l’autoritat competent i notificats a les persones 
interessades, malgrat les actuacions realitzades per aquesta administració i tot i 
no existir inactivitat per part d’aquesta, s’ha posat de manifest que els expedients 
sancionadors han caducat per manca de notificació de la sanció dins de termini.  
 
Tercer.- No obstant haver caducat els expedients, les infraccions no han prescrit 
d’acord amb la normativa d’aplicació. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

Primer.- De conformitat amb l’article 21, 25.1b)  i 95.3 de la Llei 39/2015, d´ 1 
d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques  

 
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 30 de la Llei 40/2015, d´ 1 
d'octubre, del Règim jurídic del sector públic: 
 
Tercer.- De conformitat amb el que disposa l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 8.1a) DL 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, l’Ajuntament ha exercit la potestat reglamentària en aquesta matèria, 
i en el seu cas d’acord amb el que disposi la pròpia normativa sectorial. 
 



 
 

Quart.-  De conformitat amb l’article 13.7 de la Llei 50/1999 sobre règim jurídic 
de la tinença d'animals potencialment perillosos, l’article 13 de la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol, de gossos considerats potencialment perillosos i de conformitat 
amb l’article 47 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i 
administratives, la competència per a imposar les sancions establertes per la 
comissió de les infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos 
tipificades com a greus i molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 

Primer.- DECLARAR la caducitat dels expedients sancionadors en matèria de 
gossos perillosos, i ARXIVAR les actuacions següents: 
 
Expedients: 
 

- 2018/00030171 
- 2018/00030175 
- 2018/00030176 
- 2018/00031047 

 
Infractor en els quatre casos: M.I.S. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, tot indicant 
els drets que els assisteixen i el règim de recursos procedents. 
 
Tercer.- TRASLLADAR el present acord a la Policia i a la Xarxa Local de 
Municipis de Catalunya (XALOC), per a la conseqüent incoació del 
corresponents  expedients sancionadors. 

 
L’Alcalde explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès i Marià Montsuñer. 

 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 

ABSTENCIONS (6): 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 



 
 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
17.- MOCIÓ CONJUNTA EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LES FAMÍLIES AMB DEUTE, PER PART 
D'ENDESA I ALTRES COMPANYIES 
 
Recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns 
ajuntaments catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015 i 
tallar el subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que 
tinguin deutes de consum, si les administracions públiques no paguen el 50% del cost 
d’aquest deute abans de l’1 d’octubre. 
 
En concret l´Ajuntament de Cassà de la Selva va rebre la petició d´Endesa S.A, en 
endavant Endesa, en data 8 d´agost de 2019, RE 2019006032. En aquesta petició 
s´assenyalava que el deute contret en l´àmbit de l´Ajuntament amb Endesa  a data 30 
de juny de 2019 era  de 34.729 euros, sense identificar els deutors i sense acreditar 
degudament la quantitat reclamada. S´oferia a l´Ajuntament que assumís el pagament 
del deute acumulat. Endesa n´assumiria el 50% restant. En cas contrari s´indicava  que 
es veurien obligats a iniciar a partir de l´1 d´octubre el procediment de suspensió de 
subministrament.  
 
La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa 
legislativa popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i 
l’Observatori DESC. Va ser aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. Gràcies a 
aquesta llei s’han impedit més de 63.000 talls elèctrics. 
 
El gener de 2017 el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front 
institucional amb les associacions municipalistes, les diputacions i l’Ajuntament de 
Barcelona, situant un conveni marc a les companyies que aquestes no van voler signar.  
 
No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables 
d’aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua 
o el gas han d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix 
els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat.  
 
I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i 
moviments socials, el mon local i el Govern de la Generalitat per aconseguir que totes 
les persones, i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic 
que garanteixi una vida digna. 
 
Davant aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb la 
lluita per garantir drets bàsics per una vida digna, com els de l’energia i l’habitatge. 
 
Per tots aquests motius, els Grups Municipals Junts per Cassà, ERC i PSC de Cassà 
de la Selva proposen al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents  
 

 ACORDS 
 



 
 
PRIMER.- Mostrar el nostre suport al Govern de la Generalitat a prendre el lideratge 
polític en la defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més 
vulnerables, treballant de manera transversal per fer complir la llei.  
 
SEGON.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una Iniciativa Legislativa 
Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una de 
les més avançades del món. 
 
TERCER.- Exigir la condonació, per part d’Endesa i les empreses subministradores, del 
deute acumulat per les famílies i persones protegides per la llei 24/2015, des de l'any 
2015.  
 
QUART.- Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores 
de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars 
o famílies, no permesos per la llei 24/2015. 
 
CINQUÈ.-  Notificar el contingut d´aquesta moció a la mercantil Endesa S.A 
 
SISÈ.- Traslladar aquesta moció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, l´Ajuntament de 
Terrassa, Associació catalana de municipis (AMC) i la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC). 
 
La regidora Núria Salvans explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès i 
Marià Montsuñer. 
  
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
18.- MOCIÓ CONJUNTA EN SUPORT A LA 3a VAGA PEL CLIMA DEL 27S I PER 
L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 
 



 
 
En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, hem 
d’avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització i 
la transformació dels residus, que impulsi el desenvolupament de les energies 
renovables i l’autoconsum, que implanti una nova cultura de l’aigua i dugui a terme una 
política integral de gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible dels 
seus recursos naturals. 
  
Davant de l’emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta ferma 
que impliqui polítiques energètiques, ambientals i de sostenibilitat decidides des de totes 
les institucions. Hem de passar del compromís a l’acció i apostar per aquelles accions 
que ens permetin generar canvis reals.  
 
El proper 27 de setembre el moviment “Friday for future”, amb el suport de més de 100 
entitats i col·lectius, ha convocat una jornada de mobilització que es planteja com a vaga 
estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions en suport de la lluita climàtica. Els signants 
demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la posada en 
marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos 
d’efecte d’hivernacle.  
 
El món local com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga un paper clau, 
especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania. Però també com a 
institució exemplificadora apostant per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l’aire i 
l’energia verda. Per aquest motiu és necessari que ens sumem a les mobilitzacions 
convocades com a mostra del compromís municipal davant l’emergència climàtica.  
 
Per tots aquests motius, els Grups Municipals Junts x Cassà, ERC i PSC de Cassà de 
la Selva proposen al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents 
  

ACORDS 
 
PRIMER.- Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada per més de 
100 col·lectius, que demanen que es declari de manera immediata l’emergència 
climàtica i la posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les 
emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle. 
  
SEGON.- Promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que garanteixin un 
% de recollida selectiva neta mínim del ordre del 70% i que posin el focus en la recollida 
de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3%.  
 
TERCER.- Desenvolupar estratègies i propostes orientades a millorar i incrementar els 
espais verds al municipi. 
  
QUART.- Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals i posar a 
disposició localitzacions per facilitar el desenvolupament de l’energia solar i eòlica.  
 
CINQUÈ.- Promoure la mobilitat sostenible, fomentant el transport públic i millorant els 
carrils bici.  
 
SISÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la qualitat 
de l’aire per les emissions de diòxid de nitrogen (NO2).  
 



 
 
SETÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el marc 
de la normativa europea sobre clima i energia 2030 que demana:  
- Mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en relació 
als nivells de 1990  

- Mínim el 27% de millora d’eficiència energètica  

- Mínim el 27% de quota d’energies renovables  
 
VUITÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, i als promotors de la 
convocatòria, “Friday for future”. 
 
L’Alcalde explica la proposta. Intervenen els regidor/es Meritxell Rabionet, Marià 
Montsuñer, Martí Vallès i Sílvia Martí. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
19.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’ANY 2019 
 
ANTECEDENTS DE FET  
 
Mitjançant acord de Ple de data 29 de novembre de 2018 es va aprovar la plantilla i la 
relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a 
l’exercici 2019, acord que va ser publicat al BOP número 237, de 12 de desembre de 
2018. A la relació de llocs de treball esmentada constaven, entre d’altres, els següents 
llocs de treball amb les següents retribucions: 
 

Lloc de 
treball 

Org
. 

R
J 

Tipus lloc Forma 
provisi

ó 

Gru
p 

Nivel
l CD 

Compl 
Esp. 

Jornad
a 



 
 

Sotsinspect
or 

600 F Comandame
nt 

Concur
s 

C1 22 28.641,8
9 € 

C 

Sergent 600 F Lloc singular Concur
s 

C1 20 19.602,3
1 € 

C 

 
Mitjançant acord de Ple de data 25 d’abril de 2019 es va aprovar la modificació de la 
relació de llocs de treball i de la plantilla, acord que va ser publicat al BOP número 85, 
de 3 de maig de 2019. Els llocs de treball indicats van patir les següents modificacions: 
 
Lloc de 
treball 

Org. RJ Tipus lloc Forma 
provisió 

Grup Nivell 
CD 

Compl 
Esp. 

Jornada 

Sotsinspector 600 F Comandament Concurs C1 26 19.709,08 
€ 

C 

Sergent 600 F Lloc singular Concurs C1 20 16.309,07 
€ 

C 

 
Vista la petició de l’Alcalde, de sol·licitud a Recursos Humans d’impulsar l’expedient 
administratiu corresponent per a la modificació de la relació de llocs de treball per a 
l’exercici 2019 d’acord amb les indicacions següents: 
 
Lloc de 
treball 

Org. RJ Tipus lloc Forma 
provisió 

Grup Nivell 
CD 

Compl 
Esp. 

Jornada 

Sotsinspector 600 F Comandament Concurs C1 22 28.641,89 
€ 

C 

Sergent 600 F Lloc singular Concurs C1 20 19.602,31 
€ 

C 

 
Atesa la negociació amb els representats dels empleats, tal com consta en l’acta de la 
Mesa de negociació de data 24 de setembre de 2019 incorporada en l’expedient. 
 
Vist l’informe de Recursos Humans, favorable sobre la modificació de la Relació de Llocs 
de treball de l’any 2019, restant els llocs de sotsinspector i de sergent com s’indica a 
continuació: 
 
Lloc de 
treball 

Org. RJ Tipus lloc Forma 
provisió 

Grup Nivell 
CD 

Compl 
Esp. 

Jornada 

Sotsinspector 600 F Comandament Concurs C1 22 28.641,89 
€ 

C 

Sergent 600 F Lloc singular Concurs C1 20 19.602,31 
€ 

C 

 
FONAMENTS DE DRET 
 



 
 
D´acord amb el que disposen els arts. 74 del RD legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 15.1 de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública i 29 del Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, 
es preveu modificar, per l’exercici 2019, l´actual relació de llocs de treball de 
l´Ajuntament de Salt, per tal d´actualitzar-ne el contingut a les circumstàncies actuals.  
 
L’article 18.7 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l´Estat per a 
l´any 2018 només permet realitzar adequacions retributives singulars i excepcionals. Les 
limitacions retributives ho són sens perjudici de les adequacions singulars i excepcionals 
que resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació d´efectius 
o pel grau de consecució d´objectius. Els acords, convenis o pactes que impliquin 
increments retributius superiors als que s’hi descriuen hauran d´adequar-se al que 
disposa la LLPGE, esdevenint inaplicables les clàusules que s´hi oposin. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 283 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, els ens 
locals han de formar la relació de llocs de treball de la seva organització, de conformitat 
amb el que estableix la legislació bàsica de l’Estat i de desenvolupament de la 
Generalitat. 
 
S’ha d’enviar còpia de la plantilla i de la relació de llocs de treball al Departament de 
Governació i Administracions públiques en el termini de trenta dies des de l’aprovació i 
s’han de publicar íntegrament en el BOP i en el DOGC. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, 
reguladora de les bases del règim local, la competència per a l´aprovació de la relació 
de llocs de treball correspon al Ple. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, essent les retribucions dels llocs de treball de sotsinspector i de 
sergent les que s’indiquen a continuació:  
 
Lloc de 
treball 

Org. RJ Tipus lloc Forma 
provisió 

Grup Nivell 
CD 

Compl 
Esp. 

Jornada 

Sotsinspector 600 F Comandament Concurs C1 22 28.641,89 
€ 

C 

Sergent 600 F Lloc singular Concurs C1 20 19.602,31 
€ 

C 

 
SEGON.- Publicar el present acord al BOP Girona, al DPGC i trametre’n còpia a 
l’Administració General de l’Estat i al departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
L’Alcalde explica la proposta. Intervenen els regidors Pau Presas i Marià Montsuñer. 
 



 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

Robert Mundet Anglada (JxCAT) 
 Joan Casabó Fuguet (JxCAT)  

Sílvia Martí Suñer (JxCAT)  
Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)  
Núria Salvans Pérez (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
Marià Montsuñer González (PSC) 

EN CONTRA (6): 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
20.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
L’Alcalde tracta els assumptes següents: 
 
- Demana disculpes a Martí Vallès per a la publicació per error de dades personals en 
una web. 
 
- Demana disculpes als regidors per no informar de la invitació del dir. del col·legi La 
Salle a la presentació del nou curs. 
 
- Reposició del cartells “Municipi per la Independència” 
 
- Acceptació del càrrec de conseller de l’àrea d’Economia en el Consell Comarcal del 
Gironès. 
 
- Acceptació del càrrec a l’executiva del Consorci de les Vies Verdes. 
 
- Licitació del servei de l’Escola de Música. 
 
- Problemes amb l’enllumenat públic. 
 
- Obra local ordinària d’impermeabilització de la coberta del Foment. 
 
- Licitació del servei de logopèdia de les escoles de Cassà. 
 
 - Obres aparcament Passeig Ferrocarril àmbit 2. 
 
- Obra local ordinària de l’endegament del torrent del Pas. 



 
 
 
- Contracte mixt subministrament i obres de renovació de l’enllumenat del camp de 
futbol. 
 
- Properes licitacions: servei de publicacions, alfabetització, control horari, pròrroga del 
servei de prevenció de riscos laborals, renovació enllumenat públic. 
 
- Adjudicació contracte enllumenat ctra. Provincial. 
 
- Valoració lumínica al camp de futbol. 
 
- Obres fase III del centre del poble. 
 
- Projecte d’obra c/Indústria i c/Bisbal. 
 
- Mancances de personal. 
 
- Enderroc can Molinas. 
 
- Reconeixement a Jordi Figueras Nadal, antic conserge de l’Ajuntament, mort el passat 
16 de setembre. 
 
- Impermeabilització del teulat del Foment. 
 
- Procés selectiu de tècnica de Juventut per baixa de maternitat. 
 
- Plaça Ca la Marcel·la 
 
- Sentència Presos Polítics. 
 
 
La regidora Sílvia Martí tracta els assumptes següents: 
 
- Dades inscripcions cursos escolars. 
 
- Filtracions d’aigua escola Aldric. 
 
- Escola Oberta: renovació conveni Projecte Singular. 
 
- Escola de Música: ampliació instruments (tenora). 
 
- Cursos de Català. 
 
- Servei de Logopèdia. 
 
- Servei CREC. 
 
- Pla Local d’Educació. 
 
- Jornades educadores, Poble educador i Governança Local. 
 



 
 
- Canvi horari plaça Ca la Marcel·la. 
 
 
El regidor Joan Casabó tracta els assumptes següents: 
 
- Obertura dies festius locals comercials. 
 
- Coworking 
 
- Mercats 
 
- Programació cultural 
 
- Cicle de conferències i publicació del Termenal des de l’Arxiu municipal. 
 
- Fira de Santa Tecla 
 
 
El regidor Christian Cortés tracta els assumptes següents: 
 
- Obra per aparcaments Passeig Ferrocarril  
 
- Canvi rajols c/ Major. 
 
 
La regidora Núria Salvans tracta els assumptes següents: 
 
- Reunió amb el Consorci de Benestar Social per actualitzar el conveni. 
 
- Projecte de col·laboració i participació entre el Centre diürn i la Llar de Jubilats. 
 
- Taller Orquestra 
 
- Inversions i activitats a la Llar de Jubilats 
 
- Cessió de la biblioteca de la Llar de Jubilats a l’entitat Càritas 
 
- Cessió d’una sala del gimnàs a l’associació Gicor 
 
- Mediació comunitària 
 
- Cursos per persones en risc d’exclusió social 
 
- Comissió negociadora Pla d’igualtat intern 
 
 
La regidora Lourdes Martín tracta els assumptes següents: 
 
- Augment inscripcions cursets de natació 
 
- Canvi d’empresa de les activitats amb bicicleta 



 
 
 
- Augment del futbol femení 
 
- Nous usos als antics vestidors del futbol 
 
- Presentació nova temporada del futbol 
 
- Cautxú en el camp de futbol 
 
 
L’Alcalde intervé en relació amb el cautxú que surt del camp de futbol. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert pren la paraula en relació a les inversions a la 
Residència i agraeix la feina de la tresorera. 
 
 
La regidora Carla Matilla tracta els assumptes següents: 
 
- Pressupostos Participatius 
 
- Taller de Mobilitat 
 
- Reunió participació Cavalcada de Reis. 
 
- Marxa de Torxes  
 
- Rebuig detencions membres CDR acusats de terrorisme. 
 
- Reivindicació del procés independentista com a pacífic. 
 
 
El regidor Marià Montsuñer tracta els assumptes següents: 
 
- Règim intern Policia Local 
 
- Seguretat escoles 
 
- Manteniment senyals del municipi 
 
- Patrulles peatonals 
 
- Neutralització d’incidències reiterades  
 
- Factures Giropark errònies 
 
- Actuacions contra l’incivisme 
 
- Mancomunar serveis de policia 
 
- C/ de la Via 
 



 
 
- Transport adaptat usuaris Residència Geriàtrica 
 
 
21.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor Martí Vallès tracta els assumptes següents: 
 
- Accepta disculpes de l’alcalde. 
 
- Cura amb el tractament de les dades personals 
 
- Línies noves a les escoles Puig d’Arques i Aldric 
 
- Activitats Llar de Jubilats 
  
- Cautxú al camp de futbol 
 
- Conèixer el Pacte de govern 
 
- Manca de rigor i respecte feines fetes govern anterior 
 
- Preocupació per actuacions aturades. 
 
- Obres aparcament públic Can Molinas i Can Rich 
 
- Obres Passeig Ferrocarril 
 
- Renovació enllumenat ctra. Provincial 
 
- Retard processos Participatius 
 
- Pla de Mobilitat 
 
- Vies Verdes 
 
- Preocupació per la reducció del temps al personal de Promoció Econòmica (Borsa de 
Treball, club de la Feina...) 
 
- Retard cursos Alfabetització 
 
- Nomenament de l’alcalde com a conseller en el Consell Comarcal del Gironès 
 
- Combinació dedicació exclusiva alcalde 
 
- Sou de l’alcalde 
 
- Mancomunació serveis policials i acords presos 
 
- Sortida de les escoles. Tancament c. Hospital 
 
- Tancament ca la Marcel·la 



 
 
 
- Suggerència: revisar entrada Parc 1 d’octubre (escola Aldric). Millor entrar i sortir per 
baix. 
 
- Suport als detinguts del 23S i demana la seva llibertat immediata. Denuncia la 
vulneració de la presumpció d’innocència. 
 
- Denuncia la repressió per part del govern Espanyol i la complicitat del Partit Socialista 
amb les detencions arbitraries del 23S. 
 
 
Pren la paraula el regidor Marià Montsuñer i tracta les següents qüestions: 
 
- Pacte de govern 
 
- Mancomunitat de serveis 
 
- Credibilitat Llumiguia 
 
- Conserge escola 
 
- Plaça ca la Marcel·la 
 
- Entrada pàrquing escola Aldric 
 
- Posicionament polític 
 
Intervé el regidor Martí Vallès en relació amb el Pacte de govern, publicacions 
Llumiguia i funcions conserge. 
 
 
Pren la paraula la regidora Sílvia Martí i tracta les següents qüestions: 
 
- Serveis d’alfabetització, Logopèdia i CREC. 
 
- Entrada pàrquing escola Aldric 
 
- Plaça ca la Marcel·la 
 
 
Pren la paraula el regidor Joan Casabó i tracta les següents qüestions: 
 
- Reestructuració provisional de personal 
 
- Protecció de dades personals 
 
- Borsa de treball 
 
 
Pren la paraula el regidor Joan Ignasi Gispert i tracta les següents qüestions: 
 



 
 
- Falta de recursos obra aparcament can Rich. Respon el regidor Pau Presas. 
 
 
Pren la paraula l’alcalde Robert Mundet i tracta les següents qüestions: 
 
- Obra can Molinas. 
 
- Passeig Ferrocarril, obra complementària. 
 
- Enllumenat ctra. Provincial, pendent fiscalització. 
 
- Combinació dedicació exclusiva Ajuntament i càrrec al Consell Comarcal.  
 
- Projectes aprovats per Ple a la passada legislatura. 
 
- Pacte de govern. Informació penjada. 
 
 
El regidors Martí Vallès, Marià Montsuñer i Pau Presas entren en debat en relació 
amb la publicació del Pacte de govern. 
 
El regidor Martí Vallès es reitera en referència al sou de l’alcalde. Respon el regidor 
Joan Casabó. 
 
 
Pren la paraula la regidora Meritxell Rabionet i tracta les següents qüestions: 
 
- Entitat cassanenca de bicis. 
 
- Cautxú i enllumenat del camp de futbol.  
 
- Defensa del Llumiguia. 
 
- Protocol policial en cas de denúncia. 
 
 
Intervé l’alcalde Robert Mundet per demanar cura amb les paraules. 
  
 
Pren la paraula el regidor Marià Montsuñer i tracta les següents qüestions: 
 
- Opinió personal Llumiguia. 
 
- Protocol policia. Exposa que respondrà a la regidora Meritxell Rabionet per privat. 
 
 
Pren la paraula el regidor Josep Ferrer i tracta les següents qüestions: 
 
- Defensa del Llumiguia, farà 60 anys. Intervé l’Alcalde. 
 
 



 
 
Pren la paraula el regidor Joan Cañigueral i tracta les següents qüestions: 
 
- Demana la possibilitat d’ampliar aparcament Passeig Ferrocarril, responen el regidor 
Christian Cortès i l’Alcalde. 
 
- Tercera fase Barri Vell. 
 
- Obres canvi panots del C. Major. Respon l’Alcalde. 
 
Pren la paraula el regidor Pau Presas en relació amb la partida pressupostària de les 
obres d’aparcament a can Rich i endegament del torrent del Pas. 

  
Pren la paraula la regidora Núria Salvans en relació amb les obres de la cuina de la 
Llar de Jubilats. 
 
Pren la paraula el regidor Joan Cañigueral per exposar el símil amb l’entrada del 
pàrquing del Reliable i la del Parc 1 d’octubre, respon la regidora Silvia Martí. La 
regidora també intervé en relació al finançament de l’Ajuntament. 
 
Pren la paraula la regidora Helga Nuell en relació amb el Pacte de govern. Respon la 
regidora Carla Matilla. 
 
La regidora Helga Nuell manifesta que no poden accedir a la consulta de les actes del 
Consell de Govern Local. Respon el Secretari accidental. 
 
L’alcalde Robert Mundet dona la paraula al públic assistent. 
 
Intervé senyor del públic: 
 
Vol fer constar al Ple, com a nouvingut, els problemes que ha tingut amb les empreses 
de serveis: aigua, llum i electricitat. Exposa que amb la factura de l’aigua s’està pagant 
amortització d’obres i que això és una estafa. Demana que es revisi i informa que ha fet 
denúncia al Síndic de Greuges i l’Agència Catalana del Consum. 
 
L’Alcalde respon que farà arribar aquesta queixa a la companyia d’aigües. 
  
Intervé el regidor Martí Vallès per exposar que s’ha demanat fer una auditoria a 
l’empresa d’aigües. 
 
 
L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a Secretari accidental, estenc aquesta acta. 
 
Signat i datat electrònicament, 
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