
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 31 DE GENER DE 
2019 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000001  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 31 de gener de 2019 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 22:10 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents 
Martí Vallès i Prats (ERC), alcalde president 
Regidors/es: 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Eva Sáez Revuelta (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC) 
Emili Mató Palós (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC) 
Robert Mundet Anglada (PDeCAT) 
Josep M. Mir Gruart (PDeCAT) 
Joan Casabó Fuguet (PDeCAT) 
Xon Rubirola Sitjàs (PDeCAT) 
Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT) 
Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT) 
  
Joan Bataller i Garriga, secretari accidental 
 
Absents: 
Núria Josa Arbonès, interventora 
  
Ordre del dia 
 
1.- APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE 20/12/2018 
 
2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2018/1848 A 2019/157 
 
3.- MODIFICACIÓ RLT I PLANTILLA 2019 
 
4.- PROPOSTA CONVALIDACIÓ FUNCIÓ INTERVENTORA DE L'APROVACIÓ DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL, D'OCUPACIÓ I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
5.- APROVACIÓ ADHESIÓ ALIANÇA EDUCACIÓ 360 
 
6.- MOCIÓ DE REBUIG A LES DETENCIONS ARBITRÀRIES CONTRA 
INDEPENDENTISTES 
 



 
 
7.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
8.- PRECS I PREGUNTES 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
Havent comprovat el quòrum d’assistència necessària establert a l’article 90.1 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’alcalde declara oberta la sessió. 
 
1.- APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE 20/12/2018 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 
20/12/2018, 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 20/12/2018, que consta 
a l’expedient. 
 
Segon.- PUBLICAR l’acta al lloc web municipal, en format editat a l’objecte de 
protegir les eventuals afectacions del dret fonamental a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge, i dades de caràcter personal que pogués 
contenir. 
 
Tercer.- ORDENAR la incorporació de l’acta al llibre d’actes del Ple de la 
Corporació. 
 
Quart.- TRASLLADAR l’acta aprovada al Departament de Governació de la 
Generalitat i a la Subdelegació del Govern. 



 
 
 
Votacions 

Sí (13) tretze: 
Martí Vallès i Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Eva Sáez Revuelta (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC) 
Emili Mató Palós (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC) 
Robert Mundet Anglada (PDeCAT) 

   Josep M. Mir Gruart (PDeCAT) 
   Joan Casabó Fuguet (PDeCAT) 

Assumpció Rubirola Sitjàs (PDeCAT)    
Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT) 

  Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT) 
No (0) zero 
Abs. (0) zero 

    
Per tant, S’APROVA la proposta.  
, 
 
2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2018/1848 A 2019/157 
 
El regidor Robert Mundet demana aclariment sobre el decret d’aprovació d’una nova 
borsa de treball per a plaça vacant de l’àrea de Policia. Respon el regidor Pau Presas. 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
 
3.- MODIFICACIÓ RLT I PLANTILLA 2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la petició de renúncia del lloc de treball de la senyora Alba Notivoli Bonaterra de 
data 15 de gener de 2019 i número RE 268 i el Decret d’Alcaldia número 2019/99 de 
data 18 de gener de 2019 en virtut del qual s’accepta la renúncia de la treballadora i es 
determina que es farà efectiva en data 01 de febrer de 2019.  
Vista la petició del regidor d’hisenda i organització municipal emesa en data 18 de gener 
de 2019.  
 
Vista la plantilla de personal de l’Ajuntament de Cassà de la Selva i la relació de llocs 
de treball per l’exercici 2019 aprovada per la sessió plenària ordinària de data 29 de 
novembre de 2018 i publicada al BOP Girona número 237 de 12 de desembre de 2018 
i al DOGC número 7772 de 20 de desembre de 2018. 
 
Vista la proposta de nova relació de llocs de treball, on hi figura la nova estructura de 
personal de l’Ajuntament, així com una valoració objectiva dels llocs de treball, i que 
actualment es troba en fase de negociació, continguda en l’expedient administratiu 
2017/680. 
 



 
 
Vist l’informe conjunt del Secretari accidental i la Tècnica de recursos humans en 
funcions de data 18 de gener de 2018.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable per la plantilla de personal és la següent: 

- Article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local 

- Article 126 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local 

- Article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de a Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

- El Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
 

La legislació aplicable per la RLT és la següent: 
- Article 25 a 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
- Article 28 a 33 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 

- Article 169 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

- Article 31 i següents i 74 del Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 

- La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local 

- Article 3 del Reial Decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball i de la Plantilla 
Orgànica de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, amortitzant una plaça de tècnic superior 
i augmentar-ne una de nova en la plantilla de funcionaris, escala d’administració general, 
subescala tècnic superior: 
 
Personal funcionari 

 
Personal laboral  
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Administració 
General 

Tècnica Superior  A1 3 3  

De gestió - A2 1 1  

Administrativa    C1 7 2  

Auxiliar  - C2 2 1  



 
 

Denominació de la plaça G
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TECNICS SUPERIORS 

Tècnics superiors  A1 4 2 2 

 
Respecte a la relació de llocs de treball, es mostra canviant a la relació jurídica de 
l’esmentada plaça, el lloc on diu “L” referent a personal laboral ha de dir “F” que significa 
funcionari.  
 
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.  
 
TERCER.- Donar exposició pública de 30 dies segons l’article 28 del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats 
Locals, passat els quals si no hi ha al·legacions s'elevarà directament a definitiva per 
automatisme legal. 
 
 
El regidor Pau Presas explica la proposta. Intervenen el regidor Robert Mundet i 
l’Alcalde. 
 
Votacions 

Sí (7) set: 
Martí Vallès i Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Eva Sáez Revuelta (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC) 
Emili Mató Palós (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC) 

No (0) zero 
Abs. (6) sis: 

Robert Mundet Anglada (PDeCAT) 
   Josep M. Mir Gruart (PDeCAT) 
   Joan Casabó Fuguet (PDeCAT) 

Assumpció Rubirola Sitjàs (PDeCAT)    
Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT) 

  Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT) 
 
Per tant, S’APROVA la proposta.  
 
 
4.- PROPOSTA CONVALIDACIÓ FUNCIÓ INTERVENTORA DE L'APROVACIÓ DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS 
PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL, D'OCUPACIÓ I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 



 
 
Antecedents de fet: 
  

1. Atès que el Consell comarcal del Gironès ha presentat, en data 6 de novembre 
de 2018, la proposta del conveni marc de col·laboració entre l’ajuntament de 
Cassà de la Selva i l’organisme abans esmentat pel desenvolupament econòmic 
local, d’ocupació i de planificació estratègica. 

 
2. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 

d’altres, amb número d’operació 220189/92, per import de quatre-cents vint-i-
cinc euros (425 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 102.4330.22799 de 
l’exercici 2019. 

 
3. Vista la memòria tècnica favorable de la tècnica de l’àrea de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, de data 10 de desembre de 
2018. 

 
4. Atès l’acord de Ple de la Corporació de data 20 de desembre de 2018 en relació 

a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès 
i l’Ajuntament de Cassà de la Selva pel desenvolupament local, d’ocupació i 
planificació estratègica. 

 
5. Atès l’informe d’omissió de la funció interventora de data 11 de gener de 2019 

pel qual s’informa que s’ha realitzat una despeses sense fiscalització prèvia, pel 
que s'estaria en el supòsit previst a l'article 28 del RCI, que estableix que en els 
supòsits en els que la funció interventora fos preceptiva i s'hagués omès, no es 
podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement 
aquestes actuacions fins que es conegui i resolgui aquesta omissió. Tanmateix, 
s’informa que no es detecten més infraccions que la pròpia omissió de la funció 
interventora. 

 
Fonaments de dret: 
 

1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

2. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local (RCI). 

3. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern. 

4. Acord de Ple de la Diputació de Girona de data 20 de març de 2018 pel que 
s’aproven els requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a 
despeses i obligacions, aplicable als ens locals que s’adhereixin al Servei 
d’Assistència en l’Exercici del Control Intern dels Ens Locals de la província de 
Girona. 

5. Acord de Ple de de l'Ajuntament de Cassà de la Selva de 24 de maig de 2018 
pel qual s’aprova l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en 
sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril 
de 2018, referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin al Servei 
d’Assistència en l’Exercici del Control Intern.  

 
Per tot això, S’ACORDA: 



 
 
 
PRIMER.- La resolució de l’omissió, convalidant la mateixa, acordant la continuïtat del 
procediment i, aprovar i comprometre la despesa. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Àrea d’Intervenció de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva. 
 
 
El regidor Pau Presas explica la proposta. 
 
Votacions 

Sí (13) tretze: 
Martí Vallès i Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Eva Sáez Revuelta (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC) 
Emili Mató Palós (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC) 
Robert Mundet Anglada (PDeCAT) 

   Josep M. Mir Gruart (PDeCAT) 
   Joan Casabó Fuguet (PDeCAT) 

Assumpció Rubirola Sitjàs (PDeCAT)    
Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT) 

  Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT) 
No (0) zero 
Abs. (0) zero 

    
Per tant, S’APROVA la proposta.  
 
 
5.- APROVACIÓ ADHESIÓ ALIANÇA EDUCACIÓ 360 
 
RELACIO DE FETS 

La Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de 
Catalunya i la Fundació Jaume Bofill impulsen l’Aliança Educació 360. 
 
L’Aliança Educació 360 es proposta com a repte que tothom tingui més i millors 
oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació 
i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu, així com entre els diversos àmbits 
educatius. Es proposa que l’accés a noves oportunitats educatives es faci amb equitat, 
senes exclusions, i que cada persona contribueixi el seu propi itinerari vital. 
 
L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatiu, 
entitats de lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya, així com 
centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la 
innovació educativa. 
 



 
 
La Xarxa Territorial Comarques Gironines de l’Aliança Educació 360 ha realitzat una 
crida a la participació dels ens locals de la demarcació de Girona en l’Aliança, fixant com 
a criteris per a la seva adhesió que els ens locals assumeixin expressament el manifest 
i els compromisos dels participants en l’Aliança, es comprometin al desenvolupament 
d’iniciatives d’Educació 360 al propi territori i nomenin representants polítics i tècnics per 
a les tasques d’interlocució amb l’Aliança Educació 360. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’educció en data 17 de gener de 2019, que disposa:  
 

“Atesa la voluntat del govern local de treballar i assumir el manifest i el document 
de compromisos dels participants proposats per l’Aliança Educació 360.   
 
Atès que l’Educació 360 té com a objectiu que tothom tingui més i millors 
oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar 
l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. I que, en aquest 
sentit, es pretén que cada infant i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb 
equitat i sense exclusions.  

 
Atès que aquest és un projecte obert que convida a un esforç col·lectiu de tota 
la ciutadania (vilatans, entitats, polítics i comunitat educativa) per tal d’oferir el 
màxim d’oportunitats educatives al llarg i a l’ample de la vida a la ciutadania en 
general i, en especial, dels infants i joves.  
 
Atès que l’Educació 360 pretén treballar cap a la igualtat d’oportunitats 
socioeducatives (de recursos, d’aprenentatges, de relacions, d’experiències, 
d’assoliment de les competències bàsiques, etc.) per tal de llimar les desigualtats 
i, així, fomentar l’equitat, la inclusió i la cohesió social.  
 
Vist que l’objectiu principal que es pretén aconseguir esdevé enriquir i millorar el 
benestar de la ciutadania de Cassà de la Selva a través de millorar les condicions 
d’oportunitats socioeducatives al llarg i a l’ample de la vida.  

 
SOL·LICITO: 
 
Que l’Ajuntament de Cassà de la Selva s’adhereixi a l’Aliança Educació 360 per 
tal comprometre’s i treballar per assumir el màxim i les millors oportunitats 
educatives al llarg i a l’ample de la vida dels seus conciutadans oferint, així, més 
benestar i oportunitats a tots els veïns de Cassà de la Selva. I en aquest sentit, 
treballar per la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la cohesió social de Cassà de 
la Selva”. 

 
Vist el manifest i el document de compromisos de l’Aliança Educació 360.  
 
FONAMENT DE DRET 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL), art. 47.2.g.  
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL),  disposició addicional 5ena.  
 
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya. 



 
 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360 assumint el manifest i el document 
de compromisos dels participants proposats per l’Aliança publicats a la web 
www.eucacio360.cat.  
 
SEGON.- Promoure el desenvolupament de projectes d’Educació 360, juntament amb 
el nom d’un representant polític i un referent tècnic que actuïn com a interlocutors amb 
els responsables de l’Aliança Educació 360.  
 
TERCER.-  Traslladar aquest acord a la Direcció de l’Aliança Educació 360, juntament 
amb el nom d’un representant polític i un referent tècnic que actuïn com a interlocutors 
amb els responsables de l’Aliança Educació 360. 
 
 
La regidora Eva Sáez explica la proposta. Intervenen el regidor Robert Mundet i 
l’Alcalde. 
 
Votacions 

Sí (13) tretze: 
Martí Vallès i Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Eva Sáez Revuelta (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC) 
Emili Mató Palós (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC) 
Robert Mundet Anglada (PDeCAT) 

   Josep M. Mir Gruart (PDeCAT) 
   Joan Casabó Fuguet (PDeCAT) 

Assumpció Rubirola Sitjàs (PDeCAT)    
Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT) 

  Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT) 
No (0) zero 
Abs. (0) zero 

    
Per tant, S’APROVA la proposta.  
 
 
6.- MOCIÓ DE REBUIG A LES DETENCIONS ARBITRÀRIES CONTRA 
INDEPENDENTISTES 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Les detencions del 16 de gener de setze independentistes entre les quals els alcaldes 
de Verges, Ignasi Sabater, i Celrà, Dani Cornellà, periodistes i membres dels CDR per 
part dels cossos de seguretat de l’Estat són inadmissibles, sense mandat judicial, 
arbitràries i alimenten la causa contra l’independentisme que fa més d’un any i mig que 
vivim. Amb accions arbitràries com aquesta, des de l’Estat espanyol es vol atemorir, 
coartar el dret a protesta i la llibertat de la ciutadania de Catalunya a protestar 



 
 
pacíficament i a implicar-se en un moviment pacífic, democràtic i polític com és 
l’independentisme. 
 
Més concretament l’Ignasi Sabater, és professor també de l’IES de Cassà de la Selva, i 
per tant forma part també de la comunitat educativa de Cassà de la Selva, que per culpa 
d’aquests fets es va veure alterada. 
 
Les detencions formen part de la causa general contra l’independentisme i intenten 
criminalitzar un moviment pacífic i democràtic. Es tracta d’una operació d’estat que ja ha 
generat centenars d’investigats i que té l’objectiu de criminalitzar un moviment polític 
pacífic. Pràctiques com la repressió d’una opció política són inadmissibles, afebleixen la 
democràcia i vulneren els drets de les persones. D’altra banda, la reacció cívica i les 
mobilitzacions en resposta a les detencions arbitràries demostren que la societat no 
renunciarà al dret a l’autodeterminació. 
 
És evident que estem davant d’una intensificació de la repressió contra 
l’independentisme i de vulneració de drets, i que és imprescindible que el govern de 
l’Estat acabi la via repressiva i plantegi una proposta política en una taula de diàleg amb 
una solució democràtica. També és imprescindible que es depurin responsabilitats i es 
donin explicacions immediates per part dels responsables polítics davant d’aquests fets 
tan greus. 
 
Per tots aquests motius, els grups municipals d’ERC i PDECAT proposen l’adopció dels 
següents  

ACORDS 
 
Primer. Manifestem el suport i la solidaritat d’aquest Ajuntament als alcaldes, periodistes 
i activistes detinguts sense mandat judicial per part dels cossos de seguretat de l’Estat 
per les seves idees polítiques, així com als electes locals encausats per actuacions 
relacionades amb el procés sobiranista. 
 
Segon. Exigim que no es produeixin noves detencions injustificades i improcedents per 
part dels cossos de seguretat de l’Estat i que cessi la vulneració de drets per la via 
repressiva.  
 
Tercer.  Demanem que de manera immediata compareguin la delegada del govern de 
l’Estat a Catalunya, Teresa Cunillera, i del ministre de l’Interior, Fernando Grande-
Marlaska, perquè depurin les responsabilitats sobre aquestes detencions a 
independentistes realitzades sense mandat judicial i manifestem el nostre suport a les 
iniciatives que pretenguin esclarir els fets. 
 
Quart. Manifestar el suport a la denúncia presentada per la Generalitat de Catalunya 
contra l’actuació dels cossos de seguretat de l’Estat i en defensa dels drets de la 
ciutadania i l’exercici de les seves llibertats. 
 
Cinquè. Manifestem el nostre suport a tota la comunitat educativa de Cassà de la Selva 
que per aquests fets es veu alterada i a les famílies, amics i veïns dels encausats. 
 
Sisè. Comunicar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya, a les 
entitats municipalistes i a la delegació del govern de l’Estat a Catalunya. 
 



 
 
 
L’Alcalde explica la proposta en nom dels dos grups municipals. Intervé el regidor 
Robert Mundet. 
 
Votacions 

Sí (13) tretze: 
Martí Vallès i Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Eva Sáez Revuelta (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC) 
Emili Mató Palós (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC) 
Robert Mundet Anglada (PDeCAT) 

   Josep M. Mir Gruart (PDeCAT) 
   Joan Casabó Fuguet (PDeCAT) 

Assumpció Rubirola Sitjàs (PDeCAT)    
Sandra Maldonado Oliver (PDeCAT) 

  Christian Cortés i de la Fuente (PDeCAT) 
No (0) zero 
Abs. (0) zero 

    
Per tant, S’APROVA la proposta.  
 
 
7.- PROPOSTES URGENTS 
 
L’Alcalde anuncia, en el cas de votació favorable de la urgència, la introducció d’un nou 
punt en l’ordre del dia: APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRA LOCAL SOBRE 
INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA I UNA XARXA DE CALOR PER 
L’HOSPITAL GERIÀTRIC SANT JOSEP I L’ESCOLA PUIG D’ARQUES. 
 
El regidor Joan Cañigueral motiva la urgència. Intervenen el regidor Robert Mundet i 
el Secretari accidental. 
 
El regidor Robert Mundet manifesta que votaran en contra de la urgència i proposa fer 
un ple extraordinari per debatre la proposta. L’Alcalde intervé per explicar que hi està 
d’acord i emplaça a fer un ple extraordinari. 
 
Intervenen els regidors Pau Presas i Josep Mª Mir. 
 
S’acorda per Unanimitat dels membres presents a la sessió deixar la proposta sobre la 
taula. 
 
 
8.- INFORMES D’ALCALDIA I REGIDORS 
 
L’Alcalde tracta els assumptes següents: 
 
- Espai llegim el temps (vitralls) 
- Oficina Habitatge 



 
 
- Ocupació 
- Programació cultural estable 
- Programació infantil 
- Pressupostos Participatius 2019 
- Junta Llar de Jubilats 
 
El regidor Pau Presas tracta els assumptes següents: 
 
- Trasllat oficina de Xaloc 
- Pressupostos Participatius 2019 
 
La regidora Eva Sáez tracta els assumptes següents:  
 
- Racó del Joc 
 
El regidor Josep Ferrer tracta els assumptes següents: 
 
- Teatre local 
- Correcurts junior 
- Macca 2019 
- Projecció Cassà fa 50 anys 
- La Família se’n va al mercat 
 
La regidora Meritxell Rabionet tracta els assumptes següents:  
 
- Control climatització pavellons 
- Cursa ciclista 
- Marató Vies Verdes 
- Candidatures premis “Cassà destapa l’esport” 
- Campionat territorial patinatge artístic 
 
El regidor Emili Mató tracta els assumptes següents: 
 
- Memòria anual Promoció Econòmica 
- Borsa de treball 
- Club de la feina 
- Fires, mercats i jornades gastronòmiques  
- Turisme 
- Rutes de Cassà 
- Pàrquing autocaravanes 
- Subvencions rebudes 
- Formació 
- Cursos IDFO 
- Sensors de velocitat 
- Reforç il·luminació via pública 
- Camí escolar segur c. Raval 
 
El regidor Joan Cañigueral tracta els assumptes següents: 
 
- Obres tercera fase remodelació Barri Vell 
- Obres asfaltatge 



 
 
- Reforç il·luminació via pública 
- Neteja riera Seca 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor Robert Mundet tracta els assumptes següents:  
 
- Faroles c. Marina 
- Asfaltatge: mobilitat c. Castell Florit 
- Neteja riera Seca 
- Obres remodelació Barri Vell i c. Raval: contenidors escombraries, aparcaments i 
vianants 
- Contenidor der roba per a Càritas Cassà 
- Contenidors recollida oli 
- Junta llar de jubilats 
- Neteja via pública sinistres vehicles 
- Adequació bàscula del Trust per a local d’assaig per a Joves 
 
El regidor Joan Cañigueral respon en referència a l’asfaltatge del c. Castell Florit, 
neteja riera Seca, durada obres, contenidors escombraries, vianants, aparcaments, 
contenidor de recollida de roba per a Càritas Cassà, contenidors recollida oli, neteja via 
pública sinistres vehicles. Replica el regidor Robert Mundet i entra en debat amb el 
regidor. Complementa el temes de mobilitat el regidor Emili Mató. 
 
El regidor Pau Presas respon en referència a l’adequació de la bascula del Trust per a 
local d’assaig per a joves. 
 
L’Alcalde respon en referència a la junta directiva de la Llar de jubilats. 
 
 
Sense cap altre assumpte a tractar l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
estenc aquesta acta. 
 
Signat i datat electrònicament, 
 


