
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE JULIOL DE 
2019 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000011  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 22 de juliol de 2019 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 20:53 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents:  
Robert Mundet Anglada (JxCAT), alcalde 
Regidors/es: 
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) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  
 
Joan Bataller Garriga, secretari accidental 
 
Absents: 
Núria Josa Arbonès, interventora 
 
Ordre del dia 
 
1.- APROVACIÓ ACTA PLE EXTRAORDINARI DE 12/06/2019 
 
2.- APROVACIÓ ACTA PLE EXTRAORDINARI DE 15/06/2019 
 
3.- APROVACIÓ ACTA PLE EXTRAORDINARI DE 28/06/2019 
 
4.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2019/756 AL 2019/1446 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ESTATUTS ORGANISME AUTÒNOM 
FUNDACIÓ PÚBLICA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC 
MUNICIPAL 



 
 
 
7.- APROVACIÓ DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
8.- APROVACIO COMPTE GENERAL 2018 
 
9.- RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL QUADRE FINANÇAMENT BIOMASSA 
 
10.- RECTIFICACIÓ PER ERROR MATERIAL INFORME CONTROL PERMANENT 
COMPLIMENT OBJETIUS ESTABILITAT 
 
11.- DECLARACIÓ DE CONCURRÈNCIA BONIFICACIÓ ICIO 
 
12.- DECLARACIÓ CONCURRÈNCIA BONIFICACIÓ ICIO EXC-QUAD S.L. 
 
13.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT 1T 2019 
 
14.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 1R TRIMESTRE 2019 
 
15.- ACTUALITZACIÓ I AUGMENT RETRIBUCIONS PERSONAL AJUNTAMENT DE 
CASSÀ DE LA SELVA 
 
16.- ACTUALITZACIÓ I AUGMENT RETRIBUCIONS PERSONAL OOAA RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA SANT JOSEP 
 
17.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
18.- PRECS I PREGUNTES 
  
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Havent comprovat el quòrum d’assistència necessària establert a l’article 90.1 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’alcalde declara oberta 
la sessió. 

 
1.- APROVACIÓ ACTA PLE EXTRAORDINARI DE 12/06/2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de ple de 
data 12/06/2019, 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 extraordinària de ple de data 12/06/2019, 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 (17): 

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) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 



 
 
 
2.- APROVACIÓ ACTA PLE EXTRAORDINARI DE 15/06/2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

2. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de Ple de 
data 15/06/2019, signada pel secretari de l’òrgan. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

i. Art. 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
(LBRL). 

j. 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). 

k. 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. 

l. 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). 

m. Art. 33 i ss. del Text refós del Reglament Orgànic Municipal (TRROM). 
n. 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). 

o. Art. 20 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

p. 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 extraordinària de Ple de data 15/06/2019, 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 (17): 

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) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
3.- APROVACIÓ ACTA PLE EXTRAORDINARI DE 28/06/2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

3. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de Ple de 
data 28/06/2019, signada pel secretari de l’òrgan. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

q. Art. 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
(LBRL). 

r. 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). 

s. 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. 

t. 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). 

u. Art. 33 i ss. del Text refós del Reglament Orgànic Municipal (TRROM). 
v. 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). 

w. Art. 20 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

x. 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 extraordinària de Ple de data 28/06/2019, 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 (17): 

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) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
4.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2019/756 AL 2019/1446 
 
RESULTAT: ES DONA COMPTE 
 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ESTATUTS ORGANISME AUTÒNOM 
FUNDACIÓ PÚBLICA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Que, en data de 21 de febrer de 2012, es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona l’acord d’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts 
de la Fundació Pública Residència Geriàtrica Sant Josep, que es va elevar a 
definitiu mitjançant acord del Ple Municipal de Cassà de la Selva, en sessió 
ordinària celebrada el dia 3 de novembre de 2011. 

2. Que, en data de 28 de juny de 2019, en sessió extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, es va procedir al nomenament de 



 
 

representants de la corporació als òrgans col·legiats, d’entre els quals, els 
membres del Consell General de l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica 
Sant Josep següents: president, vicepresident primer i segon i vocals.  

3. Que, és voluntat del govern municipal procedir a modificar els estatuts de la 
Fundació Pública Residència Geriàtrica Sant Josep amb la finalitat de crear 
una nova vicepresidència i ampliar a dos els regidors per cadascun dels grups 
municipals que integren el consistori que actuaran com a vocals. 

FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 34 dels estatuts de la Fundació Pública Residència Geriàtrica Sant Josep. 
 
L’art. 201 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals regula el procediment per a l’aprovació dels estatuts 
dels organismes autònoms.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.-  
 
a) Aprovar inicialment la modificació de l’article novè dels Estatuts de la Fundació 
Pública Residència Geriàtrica Sant Josep, en el següent sentit: 
 
“El Consell General assumeix el govern i la gestió superior de la residència i s’integra 
pels següents membres: 

a) President: l’alcalde-president de l’ajuntament.  
b) Vicepresident primer: el regidor delegat dels serveis social de l’ajuntament. 
c) Vicepresident segon: regidor designat i determinat pel Ple de l’ajuntament 

d’entre els membres del consistori. 
d) Vocals: són designats i determinats pel Ple de l’ajuntament, en aplicació dels 

següents criteris: 
1. Dos regidors per cadascun dels grups municipals que integren el consistori. 
2. Dos representants elegits entre les entitats de la vila a proposta de la 

presidència.”  

b) Aprovar inicialment la modificació de l’article catorzè dels Estatuts de la Fundació 
Pública Residència Geriàtrica Sant Josep, en el següent sentit: 
 
“Correspon als vicepresidents substituir al president i assumir les seves atribucions en 
els casos de vacant, absència, malaltia.” 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord mitjançant anunci en el BOP 
de Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un període de trenta dies, a fi que s’hi 
puguin presentar al·legacions i reclamacions.  
 
TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública, els Estatuts que ara s’aproven inicialment quedaran 
aprovats definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la província de Girona i a la 



 
 
inserció d’una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
L’alcalde explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès (ERC) i Marià 
Montsuñer (PSC).  
 
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 (8): 

Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC 
MUNICIPAL 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 

1. Que, en data de 25 de maig de 2017, el Ple municipal de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, per majoria absoluta dels seus membres, va aprovar 
definitivament modificar el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva i el text refós del ROM, derogant expressament el 
Reglament Orgànic Municipal de Cassà de la Selva de l’any 2005 (BOP de 
Girona d’1 de juliol de 2005), així com les dues modificacions posteriors, de 
2015 (BOP de Girona de 9 d’octubre de 2015) i 2017 (BOP de Girona de 13 de 
març de 2017). 

2. Que, en data de 28 de juny de 2019, es va adoptar acord mitjançant sessió 
extraordinària del Ple de crear les comissions informatives de caràcter 
permanent següents: comissió informativa general, comissió informativa 
especial de comptes i comissions informatives sectorials. 



 
 

3. Que, és voluntat del govern municipal, en el marc de l’article 72.2 del 
Reglament Orgànic Municipal, deixa a l’arbitri de cada govern municipal 
l’establiment  de les diverses Comissions informatives sectorials en virtut de la 
potestat d’organització, així també de modificar l’objecte del Consell de Govern 
establert en l’article 73.  

FONAMENTS DE DRET 
 
Art. 130 i 131 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.  
 
Art. 22.2.d) i 47.3.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.  
 
Art. 178 de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació del Reglament Orgànic Municipal de 
Cassà de la Selva, en el sentit següent: 
 
1.- Modificar l’article 72.2 del Reglament Orgànic Municipal de Cassà de la Selva, 
modificat en data de 25 de maig de 2017 que disposarà:  
 
“Comissions informatives sectorials:  El seu número i denominació seran aprovats pel 
Ple municipal.” 
 
2.- Modificar l’art. 73 del Reglament Orgànic Municipal de Cassà de la Selva, que 
disposarà el següent: 
 
“Article 73. Consell de Govern.  
 
1. Es constitueix el Consell de Govern com a òrgan col·legiat municipal. L’objectiu 
d’aquest òrgan col·legiat municipal és el d’informar, debatre i resoldre els  assumptes 
d’interès municipal.  
 
2. El consell de Govern estarà integrat per tots els regidors i regidores amb 
delegacions genèriques i especials de l’Alcaldia i serà presidit per l’Alcalde, a fi 
d’assolir la màxima eficàcia amb l’acció de Govern i en l’administració municipal.  
 
Per raó dels assumptes a tractar el President podrà demanar al personal funcionari o 
laboral de l’ajuntament, com també al personal extern contractat, que assisteixin a les 
reunions del Consell de Govern.  
 
3. El Consell de Govern celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat setmanal, 
excepte el mes d’agost que es considerarà vacacional, en horari previ i coincidint amb 
els dies en què se celebri la Junta de Govern Local, a les dependències de 
l’Ajuntament, prèvia convocatòria a l’efecte, realitzada per l’Alcaldia.  
 



 
 
4. Per la validesa de les sessions es requereix l’assistència de la meitat més un dels 
membres. Els acords s’adopten per majoria simple, dirimint els empats el President 
amb el vot de qualitat.”  
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord mitjançant anunci en el BOP 
de Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un període de trenta dies, a fi que s’hi 
puguin presentar al·legacions i reclamacions.  
 
TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública, la modificació del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la 
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la província de Girona i a la inserció d’una 
referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
L’alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès (ERC). 
 
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 (8): 

Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
7.- APROVACIÓ DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL DE CASSÀ DE LA 
SELVA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Actualment l’Ajuntament de Cassà de la Selva compta amb els plans d’emergència 
INFOCAT, SISMICAT, TRANSCAT, INUNCAT I NEUCAT, aprovats i homologats 



 
 
degudament. La última actualització dels quals va ser aprovada per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya en sessió de data 14 de setembre de 2016. 
 
Per tal de millorar en l’eficiència i disponibilitat de dades i recursos essencials en cas 
d’emergència és important mantenir els plans d’emergència ordenats i vigents. La 
diversitat de riscos sobre els que s’ha de fer els plans dificulten aquesta tasca. Per 
això es creu favorable unificar tots els riscos en un mateix pla, anomenat Document 
Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).  
 
El DUPROCIM és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a 
un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els 
béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, 
sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions 
amb el sistema autonòmic de protecció civil.  
 
S’ha encomanat la redacció del DUPROCIM al Consell Comarcal del Gironès, que ha 
presentat electrònicament el document elaborat en data 10 de juny de 2019 i número 
d’entrada E2019004557. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, disposa, a l’article 15.1, 
que els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i d’autoprotecció, i 
s’han d’aprovar i homologar d’acord amb la legislació vigent. Així mateix, a l’article 
20.1 s’estableix que els plans de protecció civil han de ser elaborats segons una 
estructura de contingut homogènia, a l’efecte de la seva integració. 
 
Vist el que estableix l’article 47 i següents de la mateixa llei, que estableix que 
correspon als plens municipals l’aprovació del Pla bàsic d’emergència municipal, els 
plans específics municipals, els plans d’actuació municipal i, en general qualsevol altre 
instrument de planificació de protecció civil d’àmbit municipal.  

Vist el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a 
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta. 

Vist l'article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, que estableix que corresponen, en tot cas, al Ple municipal en els ajuntaments, 
les atribucions que expressament li confereixin les lleis. 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Cassà 
de la Selva i els seus plànols.  
 
SEGON.- Nomenar els titulars i substituts de l’organigrama municipal per a 
l’emergència d’acord amb l’apartat 6 del document.  
 
TERCER.- Sotmetre el Document Únic de Protecció Civil a exposició pública al BOP i 
DOGC, per un termini de 30 dies. Finalitzat el termini d’exposició pública, en cas que 
no hi hagi al·legacions, aquest acord esdevindrà definitiu sense que calgui prendre cap 



 
 
més acord, i esdevindran derogats els plans actuals següents: INFOCAT, SISMICAT, 
INUNCAT, TRANSCAT I NEUCAT. 
 
QUART.- Trametre el DUPROCIM un cop aprovat definitivament al Servei Territorial 
del Departament d’Interior de Girona via EACAT, per a la seva homologació. 
 
L’alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès (ERC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

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) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
8.- APROVACIO COMPTE GENERAL 2018 
 
ANTECEDENTS  
 
Atès l’ establert a l’article 212.2 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 (TRLRHL), la 
Comissió Especial de Comptes, en data 29 de maig de 2019, va informar 
favorablement el Compte General de l’Ajuntament de Cassà de la Selva de l’exercici 
2018. El compte general i l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’han sotmès 
a informació pública mitjançant edicte publicat al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona núm. 109, de data 6 de juny de 2019, durant el termini de 
quinze dies, per tal que els interessats, durant aquests quinze dies i vuit més, 
poguessin presentar reclamacions, objeccions o observacions.  
 
D’acord amb el certificat de la Secretaria de 11 de juliol de 2019, durant el termini 
d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions, objeccions o observacions al 
compte general i a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, per la qual cosa 
procedeix el tràmit de la seva aprovació definitiva. 
 



 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb els article 52.2.f. i 114.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la 
proposta serà aprovada sent suficient l’adopció de l’acord per majoria simple. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva de l’exercici 
2018 segons detall que a continuació s’exposa: 
 
1. COMPTES ANUALS 

 
1.1. DE LA PRÒPIA ENTITAT LOCAL 
 

-  El balanç, amb un actiu de 38.905.147,04 €, un patrimoni net de 
34.869.569,61 €, un passiu no corrent de 2.774.411,35 € i un passiu 
corrent de 1.261.166,08 €. 

-  El compte del resultat econòmico-patrimonial, que dóna un estalvi de 
2.745.128,91  €. 

- L’estat de canvis en el patrimoni net. 
- L’estat de fluxos d’efectiu. 
-  L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent 
detall: 
• Crèdits inicials ................................................................ 10.256.510,00 € 
• Modificacions de crèdit ..................................................... 4.018.487,91 € 
• Crèdits definitius ............................................................. 14.274.997,91 € 
• Despeses autoritzades ................................................... 12.574.928,01 € 
• Despeses compromeses ................................................ 12.344.733,06 € 
• Obligacions reconegudes netes ..................................... 11.646.671,65 € 
• Pagaments líquids .......................................................... 11.433.028,64 € 
• Obligacions pendent de pagament ...................................... 213.643,01 € 
• Romanents de crèdit ........................................................ 2.628.326,26 € 

b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent 
detall: 
• Previsions inicials ........................................................... 10.256.510,00 € 
• Modificacions de crèdit ..................................................... 4.018.487,91 € 
• Previsions definitives ...................................................... 14.274.997,91 € 
• Drets reconeguts ............................................................ 12.811.985,20 € 
• Drets anul·lats ..................................................................... 387.669,16 € 
• Drets cancel·lats ............................................................................. 8,84 € 
• Drets reconeguts nets .................................................... 12.424.307,20 € 
• Recaptació neta ............................................................. 11.482.494,01 € 
• Drets pendents de cobrament ............................................. 941.813,19 € 
• Excés de previsió ............................................................. 1.850.690,71 € 

c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 2.190.528,87 €. 
 

- La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la ICAL 2013. 
 



 
 

1.2. DE L’ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP 
 

- El balanç, amb un actiu de 1.287.337,97 €, un patrimoni net de 1.152.815,87 € i 
un passiu no corrent de 9.422,69 € i un passiu corrent de 125.099,41 €. 

- El compte del resultat econòmico-patrimonial, que dóna un desestalvi de 
83.721,27 €. 

- L’estat de canvis en el patrimoni net. 
- L’estat de fluxos d’efectiu. 
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall: 
 Crèdits inicials ..............................................................  1.848.100,00 € 
 Modificacions de crèdit ...................................................  318.678,82 € 
 Crèdits definitius ..........................................................  2.166.778,82 € 
 Despeses autoritzades ................................................. 1.938.868,53 € 
 Despeses compromeses .............................................. 1.938.868,53 € 
 Obligacions reconegudes netes ...................................  1.930.273,71 € 
 Pagaments líquids .......................................................  1.930.774,22 € 
 Obligacions pendent de pagament ...................................... 2.484,44 € 
 Romanents de crèdit ........................................................ 236.505,11 € 

b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall: 
 Previsions inicials ........................................................   1.848.100,00 € 
 Modificacions de crèdit ..................................................   318.678,82 € 
 Previsions definitives ...................................................  2.166.778,82 € 
 Drets reconeguts ........................................................... 1.884.016,61 € 
 Drets anul·lats .................................................................... 28.913,86 € 
 Drets cancel·lats ......................................................................... 0,00 € 
 Drets reconeguts nets ................................................... 1.855.102,75 € 
 Recaptació neta ...........................................................  1.745.575,64 € 
 Drets pendents de cobrament .........................................  109.527,11 € 
 Excés de previsió ............................................................  311.676,07 € 

c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 17.714,29 €. 
- La memòria integrada pels 28 estats que estableix la ICAL 2013. 

 
1.3. DE LA SOCIETAT GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS CASSÀ, SL  

 
- El balanç, amb un actiu d’36.876,41€, un patrimoni net de -42.822,13 €, 

un passiu no corrent de 58.835,97€ i un passiu corrent de 20.862,57 €. 
- El compte de pèrdues i guanys, que dóna un resultat de 0,00 €. 
- La memòria. 

 
2. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 
El compte general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva s’acompanya dels 
documents de la regla 45.3 de la ICAL 2013 

 
2.1. DE L’ENTITAT LOCAL 

- L’acta d’arqueig. 
- Les certificacions de cada entitat financera. 
- La conciliació bancària. 

 



 
 

2.2. DE L’ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP 
- L’acta d’arqueig. 
- Les certificacions de cada entitat financera. 
- La conciliació bancària. 

 
SEGON. Trametre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, abans del 15 d’octubre, 
d’acord amb la regla 51.2 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que 
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local i l’art. 41.4 de la Llei 
18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. 
 
TERCER. Trametre l’expedient al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
abans del 31 d’octubre, de conformitat amb l’article 15.5 de l’Ordre HAP/2105/2015, 
d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
L’alcalde explica la proposta. Sense intervencions. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

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) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
9.- RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL QUADRE FINANÇAMENT BIOMASSA 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 25 d’abril de 2019, el Ple Municipal va adoptar acord d’APROVACIÓ 
SOL·LICITUD I MEMÒRIA PEL PROGRAMA DE SUBVENCIONS DE PROJECTES 
SINGULARS QUE AFAVOREIXEN UNA ECONOMIA BAIXA EN CARBONI EN EL 
MARC DEL P.O. FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020, en la part 
expositiva del qual hi havia un quadre de finançament que contenia un error material 



 
 
degut a un desajust entre aquest quadre de finançament i les quanties realment 
acordades en la part resolutiva de l’acord. 
 
Atès l’informe de la Tècnica de Medi Ambient municipal, de 8 de maig de 2019, en 
relació al quadre de finançament de la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa 
de calor en el municipi de Cassà de la Selva per subministrar els edificis de la 
Residència Geriàtrica Sant Josep i l’Escola Puig d’Arques. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, les administracions públiques 
poden rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovació de la  rectificació per error material del quadre de finançament en 
el sentit següent: 
 
Allà on diu: 
 

 
 
Ha de dir: 
 



 
 

 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxCAT) explica la proposta. Sense intervencions. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

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) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 

Descripció 

Aplicació Import 
601 1650 60900 406.713,72 €        

406.713,72 €        

Concepte Import 
85.000,00 €          

168.565,72 €        
253.565,72 €        
153.148,00 €        
406.713,72 €        

20,90% 

337.131,45 €        
50,00% 

AGENT FINANÇADOR Subvenció Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) FEDER 

COEFICIENT DE FINANÇAMENT 

RECURSOS PROPIS AJUNTAMENT DE CASSÀ (b) 
TOTAL RECURSOS PROJECTE (a+b) 

COST ELEGIBLE 

COEFICIENT DE FINANÇAMENT 

Descripció 

Descripció 
Inversions en estalvi energètic 

Subvenció Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) FEDER 
Subvenció Diputació de Girona 

PRESSUPOST DE DESPESES 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

TOTAL FINANANÇAMENT AFECTAT (a) 

TOTAL 

AGENT FINANÇADOR Diputació de Girona  

INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR EN EL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA  
SELVA PER A SUBMINISTRAR ELS EDIFICIS DEL GERIÀTRIC SANT JOSEP I ESCOLA PUIG D’ARQUES 



 
 
10.- RECTIFICACIÓ PER ERROR MATERIAL INFORME CONTROL PERMANENT 
COMPLIMENT OBJETIUS ESTABILITAT 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 28 de març de 2019 es va donar compte al Ple de l’Ajuntament l’informen de 
la Intervenció de control permanent d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la 
liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva de l’exercici 
2018. 
Amb posterioritat, s’han detectat alguns errors materials en les dades consignades 
referents a l’organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Josep, que no modifiquen 
les conclusions de l’informe. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, les administracions públiques 
poden rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Donar compte de la rectificació per error material dels apartats següents de 
l’informe de la Intervenció de control permanent d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de 
la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva de l’exercici 
2018, en el sentit següent: 
 
Apartat 1.3. Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
Allà on diu: 

ENTITAT 

INGRÉS NO 
FINANCER 

DESPESA NO 
FINANCERA 

AJUSTOS DE 
LA PRÒPIA 

ENTITAT 

AJUSTOS PER 
OPERACIONS 

INTERNES 

CAPACITAT/ 
NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT 

(1) (2) (3) (4) (5) = (1) - (2) + (3) + 
(4) 

Ajuntament de Cassà de 
la Selva 11.574.307,20 9.829.900,88 -664.430,66 0,00 1.079.975,66 

Organisme autònom 
Residència Geriàtrica 

Sant Josep 
1.855.102,75 1.926.456,08 17.429,40 0,00 -53.923,93 

Gestió de Serveis 
Municipals, SL 422.415,35 422.415,35 0,00 21.684,65 21.684,65 

TOTAL 13.851.825,30 12.178.772,31 -647.001,26 21.684,65 1.047.736,38 

      
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL 1.047.736,38 

Ha de dir: 

ENTITAT 

INGRÉS NO 
FINANCER 

DESPESA NO 
FINANCERA 

AJUSTOS DE 
LA PRÒPIA 

ENTITAT 

AJUSTOS PER 
OPERACIONS 

INTERNES 

CAPACITAT/ 
NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT 

(1) (2) (3) (4) (5) = (1) - (2) + (3) + 
(4) 



 
 

Ajuntament de Cassà de 
la Selva 11.574.307,20 9.829.900,88 -664.430,66 0,00 1.079.975,66 

Organisme autònom 
Residència Geriàtrica 

Sant Josep 
1.855.102,75 1.925.955,57 17.429,40 0,00 -53.423,42 

Gestió de Serveis 
Municipals, SL 422.415,35 422.415,35 0,00 21.684,65 21.684,65 

TOTAL 13.851.825,30 12.178.271,80 -647.001,26 21.684,65 1.048.236,89 

      
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL 1.048.236,89 

 
Apartat 1.4. Avaluació del compliment de la regla de despesa 
Allà on diu: 

ENTITAT 

DESPESA MÀXIMA ADMISIBLE REGLA DE DESPESA 
DESPESA 

COMPUTABLE 
EXERCICI 2018 

DESPESA 
COMPUTABLE 

EXERCICI 
2017 

DESPESA 
COMPUTABLE 

EXERCICI 2017 * TAXA 
CREIX. PIB 

AUG./DISM. DE 
RECAPTACIÓ 

LÍMIT DE LA 
REGLA DE 
DESPESA 

(1) (2) = (1) * (1+0,024) (3) (4) = (2) + (3) (5) 

Ajuntament de Cassà de la Selva 7.912.962,90 8.102.874,01 451.478,72 8.554.352,73 8.481.591,50 

Organisme autònom Residència 
Geriàtrica Sant Josep 1.311.162,82 1.342.630,73 0,00 1.342.630,73 1.371.334,78 

Gestió de Serveis Municipals, SL 399.658,29 409.250,09 0,00 409.250,09 422.415,35 

TOTAL DESPESA COMPUTABLE 9.623.784,01 9.854.754,83 451.478,72 10.306.233,55 10.275.341,63 

      
DIFERÈNCIA ENTRE EL "LÍMIT DE LA REGLA DE DESPESA" I LA "DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI 2018 30.891,92 

Ha de dir: 

ENTITAT 

DESPESA MÀXIMA ADMISIBLE REGLA DE DESPESA 
DESPESA 

COMPUTABLE 
EXERCICI 2018 DESPESA 

COMPUTABLE 
EXERCICI 2017 

DESPESA 
COMPUTABLE 

EXERCICI 2017 * 
TAXA CREIX. PIB 

AUG./DISM. DE 
RECAPTACIÓ 

LÍMIT DE LA 
REGLA DE 
DESPESA 

(1) (2) = (1) * 
(1+0,024) (3) (4) = (2) + (3) (5) 

Ajuntament de Cassà de la Selva 7.912.962,90 8.102.874,01 451.478,72 8.554.352,73 8.481.591,50 

Organisme autònom Residència 
Geriàtrica Sant Josep 1.362.162,82 1.394.854,73 0,00 1.394.854,73 1.370.834,27 

Gestió de Serveis Municipals, SL 399.658,29 409.250,09 0,00 409.250,09 422.415,35 

TOTAL DESPESA COMPUTABLE 9.674.784,01 9.906.978,83 451.478,72 10.358.457,55 10.274.841,12 

      
DIFERÈNCIA ENTRE EL "LÍMIT DE LA REGLA DE DESPESA" I LA "DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI 2018 83.616,43 

 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxCAT) explica la proposta. Sense intervencions. 
 
RESULTAT: ES DONA COMPTE 



 
 
 
 
11.- DECLARACIÓ DE CONCURRÈNCIA BONIFICACIÓ ICIO 
 
RELACIO DE FETS  
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient 
X2019000835 pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% 
establerta a l’article 5.1.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que va ser voluntat de l’equip de govern incloure aquesta bonificació en la 
Ordenança Fiscal reguladora  de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i 
obres pel seu interès social al promoure que el joves cassanencs es quedin al 
municipi tot ajudant en la rehabilitació o nova edificació d’habitatges de la seva 
propietat. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. Íngrid Casadevall Bayé al C. 
Ripollès, 5 són el canvi del paviment de la planta baixa (excepte garatge). 
 
Atès el certificat d’empadronament de la Sra. Íngrid Casadevall Bayé la data de 
naixement és el 04/12/1988.  
 
Atès que l’article 5.1.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
-Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció d’aquells habitatges propietat de joves 
menors de 35 anys (en cas de parelles almenys un haurà de ser menor de 35 
anys) i que siguin o esdevinguin el seu habitatge habitual.  
 
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar 
mitjançant model normalitzat que es facilitarà a l’efecte adjuntant el certificat 
d’empadronament que acrediti que és el seu habitatge habitual. 
 
Per a les obres de nova construcció caldrà aportar certificat d’empadronament 
una vegada finalitzades les obres.  
 
En cas de no esdevenir l’habitatge habitual l’import de la bonificació haurà de 
ser retornat.  
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient 
X2018003260 pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% 



 
 

establerta a l’article 5.1.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que va ser voluntat de l’equip de govern incloure aquesta bonificació en la 
Ordenança Fiscal reguladora  de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i 
obres pel seu interès social al promoure que el joves cassanencs es quedin al 
municipi tot ajudant en la rehabilitació o nova edificació d’habitatges de la seva 
propietat. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. Xavier Mayor Teixidor al C. Molí, 86 
són les de substituir la coberta existent, amb reaprofitament de teules i millora 
de l’aïllament tèrmic, enderroc parcial del forjat intermedi per crear un espai a 
doble alçada, i redistribució interior de l’habitatge. 
 
Atès el certificat d’empadronament del Sr. Xavier Mayor Teixidor la data de 
naixement és el 27/01/1991.  
 
Atès que l’article 5.1.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
-Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció d’aquells habitatges propietat de joves 
menors de 35 anys (en cas de parelles almenys un haurà de ser menor de 35 
anys) i que siguin o esdevinguin el seu habitatge habitual.  
 
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar 
mitjançant model normalitzat que es facilitarà a l’efecte adjuntant el certificat 
d’empadronament que acrediti que és el seu habitatge habitual. 
 
Per a les obres de nova construcció caldrà aportar certificat d’empadronament 
una vegada finalitzades les obres.  
 
En cas de no esdevenir l’habitatge habitual l’import de la bonificació haurà de 
ser retornat.  
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 

FONAMENT DE DRET  
 
Atès l’article 103.2.a del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Atesos els articles 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3 de la Ordenança Fiscal municipal reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 



 
 
PRIMER.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada 
amb l’expedient: X2019000835, atès l’article 5.1.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3: 
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost les obres de rehabilitació, 
reforma o nova construcció d’aquells habitatges propietat de joves menors de 35 anys 
(en cas de parelles almenys un haurà de ser menor de 35 anys) i que siguin o 
esdevinguin el seu habitatge habitual.  
 
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar mitjançant 
model normalitzat que es facilitarà a l’efecte adjuntant el certificat d’empadronament 
que acrediti que és el seu habitatge habitual. 
 
Per a les obres de nova construcció caldrà aportar certificat d’empadronament una 
vegada finalitzades les obres.  
 
 En cas de no esdevenir l’habitatge habitual l’import de la bonificació haurà de ser 
retornat.  
 
SEGON.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada 
amb l’expedient: X2018003260, atès l’article 5.1.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3: 
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost les obres de rehabilitació, 
reforma o nova construcció d’aquells habitatges propietat de joves menors de 35 anys 
(en cas de parelles almenys un haurà de ser menor de 35 anys) i que siguin o 
esdevinguin el seu habitatge habitual.  
 
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar mitjançant 
model normalitzat que es facilitarà a l’efecte adjuntant el certificat d’empadronament 
que acrediti que és el seu habitatge habitual. 
 
Per a les obres de nova construcció caldrà aportar certificat d’empadronament una 
vegada finalitzades les obres.  
 
 En cas de no esdevenir l’habitatge habitual l’import de la bonificació haurà de ser 
retornat.  
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a Xaloc per tal que revisin les liquidacions d’ICIO i 
regularitzar si s’escau els imports liquidats.  
 
L’alcalde explica la proposta. Sense intervencions. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

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) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
12.- DECLARACIÓ CONCURRÈNCIA BONIFICACIÓ ICIO EXC-QUAD S.L. 
 
RELACIO DE FETS  
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient 
X2019000588 pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 25% 
establerta a l’article 5.1.3 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que s’autoritza a EXC-QUAD, SL. la legalització d’un altell a la nau 
industrial situada al C. de la Via, 166 
 
Atès que l’article 5.1.3 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 25% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
- Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost les obres de 

rehabilitació, reforma o nova construcció destinades a l’inici de noves 
activitats econòmiques als Polígons Industrials. 

 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació reforma o nova construcció a bonificar s’ajusta als criteris 
d’interès especial o utilitat municipal. 
 

FONAMENT DE DRET  
 
Atès l’article 103.2.a del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Atesos els articles 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3 de la Ordenança Fiscal municipal reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada 
amb l’expedient: X2019000588, atès l’article 5.1.3 de la Ordenança Fiscal núm. 3: 
Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost les obres de rehabilitació, 



 
 
reforma o nova construcció destinades a l’inici de noves activitats econòmiques als 
Polígons Industrials. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a Xaloc per tal que revisin les liquidacions d’ICIO i 
regularitzar si s’escau els imports liquidats.  
 
L’alcalde explica la proposta. Sense intervencions. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

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) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
13.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT 1T 2019 
 
RELACIO DE FETS 
 
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, publicada al BOE del dia 6 de juliol de 2010. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
Atès que l’article 4.3 de la Llei 15/2010 estableix: 
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei 
per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure 
necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals 
s’estigui incomplint el termini.” 
 
I, segons el punt 4 de l’ esmentat article: 



 
 
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, 
aquest informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin 
atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment 
requerir la remissió dels informes esmentats.” 
 
Atès que l’article 5.4 de l’ esmentada llei estableix que la Intervenció General 
presentarà al Ple un informe trimestral que contindrà una relació de factures o 
documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des 
de la seva anotació al registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de la tramitació dels mateixos. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
  
ÚNIC.- DONAR COMPTE de l’informe trimestral sobre la morositat en les operacions 
comercials del PRIMER trimestre de l’exercici 2019: 
 
INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS DEL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2019  CORRESPONENT 
A L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA I A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 
SANT JOSEP 
 
1. EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES 
FACTURES PRESENTADES A LA CORPORACIÓ. 
 
Primer.- D’acord amb el que estableix l’article 3.3 de la llei 15/2010, el termini de 
pagament aplicable a les factures emeses  
 

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

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

 
següents a la data d’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents 
documents que acreditin la realització total o parcial del contracte. 
 
Segon.- El nombre de pagaments realitzats en el 1r trimestre són els següents:  
 

Ens 

Realitzats 
dins el 
període legal 
de pagament 

Import 
Fora període 
legal 
pagament 

Import 

Ajuntament 
de Cassà de 
la Selva 

365 565.911,01 26 19.172,60 

Residència 
geriàtrica 
Sant Josep  

56 46.230,81 7 6.686,74 



 
 

Gestió de 
Serveis 
Municipals 

0 0 0 0 

 
Tercer.- S’ha incomplert, per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, el termini de 
pagament imposat per l’article 3.tres de la llei 15/2010, en 26 pagaments, per un 
import de 19.172,60€. 
 
S’ha incomplert, per part de la Residència Geriàtrica Sant Josep, el termini de 
pagament imposat per l’article 3.tres de la llei 15/2010, en 7 pagaments, per import de 
6.686,74€ . 
 
Quart.- El número d'obligacions en les quals s'està incomplint el termini legal de 
pagament a data de tancament del trimestre natural és de: 
 

Ens Nombre 
d’operacions Import 

Ajuntament 
de Cassà de 

la Selva 
61 95.451,85€ 

Residència 
geriàtrica 

Sant Josep 
1 1.077,51€ 

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

• 2 factures de Siemens Renting SA per import de 764,72€ s’han carregat al 
compte però no s’ha estirat del registre de factures 

• 32 factures amb núm. de registre: 2873, 3021, 3199, 3336, 3355, 3371, 3372, 
3373, 3374, 3375, 3376, 3379, 27, 43, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 111, 122, 123, 
125, 146, 156, 187, 197, 213, 231, 232 i 237 es van pagar el dia 01.04.2019. 

• 11 factures amb núm. de registre: 3099, 14, 41, 42, 158, 159, 163, 210, 226, 
228  i 243 es van pagar el dia 12.04.2019. 

• 1 factura amb registre: 145 es va pagar el 15.04.2019. 
• 5 factures amb registre: 33, 34, 35, 36 i 37 es van pagar el 26.04.2019. 
• 3 factures amb registre: 3033, 50 i 201 es van pagar el 30.04.2019. 
• 1 factura amb núm. de registre: 81 es rebutja perquè s’ha de fer nova 

contractació. 
• 1 factura amb núm. de registre: 85 no ha estat conformada pel tècnic. 
• 1 factura amb núm. de registre: 124 s’ha anul·lat per import incorrecte. 
• 1 factura amb núm. de registre: 166 tot i estar carregada en compta encara no 

s’ha aprovat 
• 1 factura amb núm. de registre: 215 falta expedient de contractació i signatura 

de conformitat. 
• 1 factura amb núm. de registre: 3183 es posa a l’expedient que correspon a 

l’abril  i es paga al maig. 
• 1 factura amb núm. de registre: 1943 s’hauria d’haver aprovat el 28.12.2018 

però per error no va entrar a la relació. Es paga al maig 2019.  
 



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

• 1 factura de GRN SERVEIS TELEMÀTICS, SL es va pagar el 05.04.2019 
 
 
L’alcalde fa constar un error d’escriptura al segon punt de l’informe: a on diu “2n 
trimestre”, ha de dir “1r trimestre”. El regidor Joan Ignasi Gispert (JxCAT) explica la 
proposta.  
 
RESULTAT: ES DONA COMPTE 
 
 
14.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 1R TRIMESTRE 
2019 
 
RELACIO DE FETS 
 
L’article 4 de la LOEPSF estableix que les administracions públiques i demés 
subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació de la llei estaran subjectes al principi de 
sostenibilitat financera. A aquests efectes, defineix la sostenibilitat financera com la 
capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de 
dèficit, deute públic i morositat de deute comercial. S’entén que existeix sostenibilitat 
financera del deute comercial quan el període mig de pagament als proveïdors no 
supera el termini màxim previst en la normativa sobre morositat. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
L’article 13 de la LOEPSF disposa que les administracions públiques hauran de 
publicar el seu període mig de pagament a proveïdors i disposar d’un pla de tresoreria 
que inclogui, almenys, informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de 
forma que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobra 
morositat. Així mateix s’expressa l’article 27.6 de la mateixa llei, en el sentit que les 
administracions públiques i totes les seves entitats i organismes vinculats o 
dependents faran públic el seu període mig de pagaments als proveïdors en els termes 
que s’estableixi per Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, en el seu article 4, determina el termini de 
pagament en trenta dies des de la data de recepció de les mercaderies o prestació del 
servei. 
En el cas que legalment o en el contracte s’hagi disposat un procediment d’acceptació 
o de comprovació mitjançant el qual s’hagi de verificar la conformitat dels béns o els 
serveis, la durada d’aquest procediment no podrà excedir de trenta dies i el termini de 
pagament serà de trenta dies després de la data d’acceptació o verificació dels béns o 
serveis. 
D’altra banda, l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, disposa que 
l’administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat 
amb el que es disposa en el contracte dels béns entregats o serveis prestats. 
 



 
 
El Reial Decret 635/2014 és d’aplicació a tots els subjectes previstos en l’article 2.1 de 
la LOEPSF, és a dir, el sector administracions públiques d’acord amb la definició i 
delimitació del Sistema Europeu de Comptes. En el cas de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva, s’inclouen dins el sector administracions públiques els organismes i entitats 
següents: 

- Ajuntament 
- Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep 

 
La determinació del període mig de pagament a proveïdors (PMP) de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, d’acord amb el Reial Decret 1040/2017, comporta el càlcul de dos 
paràmetres: 

a) El PMP per cadascuna de les entitats compreses dins el sector de les 
administracions públiques 

b) Un PMP global a proveïdors, que comprèn el de totes les entitats anteriors. 
 
Per al càlcul d’aquests PMP, tant global com de cada entitat, es tenen en compte les 
factures expedides des de l’1 de juliol del 2015 que consten en el registre comptable 
de factures i les certificacions d’obra aprovades a partir de la mateixa data. Queden 
excloses: 

a) Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la 
consideració d’administració pública en l’àmbit de la comptabilitat nacional 

b) Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels 
Pagaments a Proveïdors 

c) Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a 
conseqüència d’embargaments, manaments d’execució, procediments 
administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o 
administratius. 

 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva, està obligat a publicar en el seu portal web i 
remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb una periodicitat 
trimestral, la informació següent sobre el seu període mig de pagament a proveïdors 
referit al trimestre anterior: 

a) Període mig de pagament global a proveïdors. 
b) Període mig de pagament de cada entitat. 
c) La ràtio d’operacions pagades de cada entitat. 
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament de cada entitat. 

 
El termini per a la publicació i remissió de la informació sobre el període mig de 
pagament a proveïdors és el dia 30 del mes següent al de la finalització del trimestre. 
D’altra banda, l’article 198.4 del Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, disposa que l’administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta 
dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que 
acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns entregats o 
serveis prestats. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 



 
 
ÚNIC.- DONAR COMPTE de l’informe trimestral sobre el període mig de pagament a 
proveïdors dels sector d’administracions públiques de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva corresponent al PRIMER trimestre de l’exercici 2019: 
 
 
INFORME EN RELACIÓ AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL 
SECTOR D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ 
DE LA SELVA REFERIT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Mitjançant el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre (EDL 2017/2605464), el qual 
modifica el RD 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
condicions de retenció de recursos dels règims de finançament per satisfer les 
obligacions pendents de pagament amb els proveïdors, d’acord amb el que preveu la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
ÀMBIT SUBJECTIU 
 
El Reial Decret 1040/2017 és d’aplicació a tots els subjectes previstos en l’article 2.1 
de la LOEPSF, és a dir, el sector administracions públiques d’acord amb la definició i 
delimitació del Sistema Europeu de Comptes. En el cas de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva, s’inclouen dins el sector administracions públiques els organismes i entitats 
següents: 

- Ajuntament 
- Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep 

 
FONAMENTS JURÍDICS 
 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

• Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 

• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 

• Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia 
de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions 
públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 
de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

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

 



 
 
Per tot això, aquesta Intervenció INFORMA el següent en relació al període mig de 
pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva corresponent al segon trimestre de 2018: 

 
PRIMER. L’article 4 de la LOEPSF estableix que les administracions públiques i 
demés subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació de la llei estaran subjectes al 
principi de sostenibilitat financera. A aquests efectes, defineix la sostenibilitat financera 
com la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels 
límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial. S’entén que existeix 
sostenibilitat financera del deute comercial quan el període mig de pagament als 
proveïdors no supera el termini màxim previst en la normativa sobre morositat. 
 
SEGON. L’article 13 de la LOEPSF disposa que les administracions públiques hauran 
de publicar el seu període mig de pagament a proveïdors i disposar d’un pla de 
tresoreria que inclogui, almenys, informació relativa a la previsió de pagament a 
proveïdors de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la 
normativa sobra morositat. Així mateix s’expressa l’article 27.6 de la mateixa llei, en el 
sentit que les administracions públiques i totes les seves entitats i organismes 
vinculats o dependents faran públic el seu període mig de pagaments als proveïdors 
en els termes que s’estableixi per Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 
TERCER. La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, en el seu article 4, determina el 
termini de pagament en trenta dies des de la data de recepció de les mercaderies o 
prestació del servei. 
 
En el cas que legalment o en el contracte s’hagi disposat un procediment d’acceptació 
o de comprovació mitjançant el qual s’hagi de verificar la conformitat dels béns o els 
serveis, la durada d’aquest procediment no podrà excedir de trenta dies i el termini de 
pagament serà de trenta dies després de la data d’acceptació o verificació dels béns o 
serveis. 
 
D’altra banda, l’article 198.4 del Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, disposa que l’administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta 
dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que 
acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns entregats o 
serveis prestats. 
 
QUART. La determinació del període mig de pagament a proveïdors (PMP) de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, d’acord amb el Reial Decret 1040/2017, comporta 
el càlcul de dos paràmetres: 

c) El PMP per cadascuna de les entitats compreses dins el sector de les 
administracions públiques 

d) Un PMP global a proveïdors, que comprèn el de totes les entitats anteriors. 
 
Per al càlcul d’aquests PMP, tant global com de cada entitat, es tenen en compte les 
factures expedides des de l’1 de gener de 2015 que consten en el registre comptable 
de factures i les certificacions d’obra aprovades a partir de la mateixa data. Queden 
excloses: 



 
 

d) Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la 
consideració d’administració pública en l’àmbit de la comptabilitat nacional 

e) Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels 
Pagaments a Proveïdors 

f) Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a 
conseqüència d’embargaments, manaments d’execució, procediments 
administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o 
administratius. 

 
CINQUÈ. L’Ajuntament de Cassà de la Selva, està obligat a publicar en el seu portal 
web i remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb una periodicitat 
trimestral, la informació següent sobre el seu període mig de pagament a proveïdors 
referit al trimestre anterior: 

e) Període mig de pagament global a proveïdors. 
f) Període mig de pagament de cada entitat. 
g) La ràtio d’operacions pagades de cada entitat. 
h) La ràtio d’operacions pendents de pagament de cada entitat. 

 
El termini per a la publicació i remissió de la informació sobre el període mig de 
pagament a proveïdors és el dia 30 del mes següent al de la finalització del trimestre. 
 
SISÈ. De la consulta del Registre de Factures i de la comptabilitat de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva i de la resta d’entitats dependents incloses dins el sector 
administracions públiques, en resulta la informació següent sobre el període mig de 
pagament a proveïdors referit al primer trimestre de 2019: 
 

ENS
RATI 

OPERACIONS 
PAGADES

IMPORT 
PAGAMENTS 
REALITZATS

RATI 
OPERACIONS 
PENDENTS DE 
PAGAMENT

IMPORT 
OPERACIONS 

PENDENTS
PMP ENTITAT

IMPORT 
OPERACIONS 

ENTITAT
PMP GLOBAL

Ajuntament de Cassà de la Selva 5,20 578.878,29 77,31 3.314,47 5,61 582.192,76
OOAA Residència 7,53 52.917,55 0,00 0,00 7,53 52.917,55
Import total operacions 631.795,84 3.314,47 635.110,31 5,77

PERIODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS -1R. TRIMESTRE 2019

 
 
 
SETÈ. De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a 
proveïdors del sector d'administracions públiques de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva no supera el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxCAT) explica la proposta. 
 
RESULTAT: ES DONA COMPTE 
 
 
15.- ACTUALITZACIÓ I AUGMENT RETRIBUCIONS PERSONAL AJUNTAMENT DE 
CASSÀ DE LA SELVA 
 
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’informe de conformitat de la tècnica de recursos humans en funcions en la que 
s’estableix que hi ha crèdit adequat i suficient per atendre aquest increment.  
 
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: 
 
PRIMER.- Actualitzar els imports aprovats per la RLT de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva per acord de Ple de data 29 de novembre de 2018, i augmentar a aquests un 
0.25% d’acord amb 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. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a Miralles Consultors.  
 
L’alcalde explica la proposta. Sense intervencions. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

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) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  



 
 

Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
16.- ACTUALITZACIÓ I AUGMENT RETRIBUCIONS PERSONAL OOAA 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP 
 
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.  
 
Atès que  hi ha crèdit adequat i suficient per atendre aquest increment.  
 
Vist l’acord del Consell General de l’Organisme Autònom Fundació Pública Residència 
Geriàtrica Sant Josep  de data 17 de juliol de 2019. 
 
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: 
 
PRIMER.- Actualitzar els imports aprovats per la RLT de l’Organisme Autònom 
Fundació Pública Residència Geriàtrica Sant Josep  per acord de Ple de data 29 de 
novembre de 2018, i augmentar a aquests un 0.25% d’acord amb 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. 



 
 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a Miralles Consultors. 
 
L’alcalde explica la proposta. Sense intervencions. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

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) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
17.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
L’alcalde (JxCAT) tracta els assumptes següents: 
 
- Millora desaigües camí ctra. Provincial a can Matabous. 
- Contractació instal·lació caldera biomassa i xarxa calor Residència Geriàtrica i escola 
Puig d’Arques. 
- Convocatòria reunió Projecte Via Verda. 
- Instal·lació aires condicionats als Serveis Socials i a la Residència Geriàtrica. 
- Contractació neteja llera riera Seca. 
- Contractació serveis nomenclàtor carrers històrics. 
 
La regidora Sílvia Martí (JxCAT) tracta els assumptes següents: 
 
- Jornada de formació i treball “Ciutat educadora i governança local”. 
- Obres de teulada, tancament finestres i gimnàs de l’escola Puig d’Arques.  
- Plaça administrativa escola Aldric. 
- Projecte Aprenentatge i Servei. 
- Contractació servei de logopèdia. 
- Fulletó oferta formativa. 
 
Intervenen el regidor Martí Vallès (ERC) i l’alcalde. 



 
 
 
El regidor Joan Casabó (JxCAT) tracta els assumptes següents: 
 
- Activitat Unió Botiguers Cassà “Compra a la llum de les espelmes”. 
- Actes institucionals 11 de setembre. 
- Fira de Santa Tecla. 
 
El regidor Christian Cortés (JxCAT) tracta els assumptes següents: 
 
- Inici obres d’endegament del torrent del Pas. 
 
La regidora Núria Salvans (JxCAT) tracta els assumptes següents: 
 
- Conveni amb Aqualia en matèria de pobresa energètica. 
- Extraescolars nens amb risc d’exclusió social. 
- Reunions amb la Llar de Jubilats. 
 
La regidora Carla Matilla (JxCAT) tracta els assumptes següents: 
 
- Reunió participativa cavalcada de Reis. 
- Taller participatiu mobilitat rodada. 
- Taller participatiu pressupostos participatius. 
- Taller participatiu aparcaments.  
 
El regidor Marià Montsuñer (PSC) tracta els assumptes següents: 
 
- Agraïment als regidors de govern. 
- Negociacions conveni treballadors Residència.  
- Mancomunació de serveis de policia amb pobles veïns. 
- Millora entrades i sortides de les escoles. 
- Directriu política de seguretat 
 
 
18.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor Martí Vallès (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Demana detall del pacte amb el PSC. Respon l’alcalde. 
 
- Felicita a l’alcalde per haver canviat l’horari de les Juntes de Govern per tal de poder 
assistir als actes de l’ANC dels dilluns i anima a tots/es els regidors/es a assistir-hi. 
 
- Demana qui és el responsable del seguiment del Pla estratègic. Respon l’alcalde. 
 
La regidora Sílvia Soliguer (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Fa lliurement a l’alcalde de la pancarta de l’AMI “Republiquem” perquè l’Ajuntament 
pugui mostrar suport a la construcció de la república i al mateix temps la defensa de la 
llibertat dels presos polítics. 
 



 
 
- Demana quan es tornaran a col·locar les senyals “Municipi adherit a l’Associació de 
Municipis per a la Independència”. Respon l’alcalde i la regidora Carla Matilla. 
 
El regidor Pau Presas (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Demana quin és el període de votacions dels Pressupostos Participatius. Respon la 
regidora Carla Matilla. 
 
- Qüestiona la participació del regidor Marià Montsuñer com a Vicepresident de la 
Residència a les negociacions del conveni dels treballadors de la mateixa i celebra que 
es continuïn les negociacions. 
 
Pren la paraula el regidor Marià Montsuñer (PSC) i respon respecte el pacte de 
govern, la pancarta i el conveni de treballadors de la Residència. 
 
Pren la paraula l’alcalde i felicita al regidor Pau Presas per haver estat escollit com a 
vicepresident primer de la Diputació de Girona. 
 
La regidora Meritxell Rabionet (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Demana si està previst a l’agost la col·locació dels llums al camp de futbol i la 
reparació del sostre del Foment Deportiu Cassanenc. Responen la regidora Lourdes 
Martín i l’alcalde. 
 
El regidor Josep Ferrer (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Aclariment del repartiment de les regidories culturals i persona tècnica corresponent. 
Aclarir organigrama regidories de cares a les entitats del poble. Respon el regidor 
Joan Casabó. 
 
El regidor Joan Cañigueral (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Contracció obres d’urbanització de la segona part de la parcel·la d’equipaments al 
Passeig Ferrocarril. Respon el secretari accidental, a proposta de l’alcalde. 
 
- Obres enderroc fàbrica Can Molinas per aparcament municipal. Respon l’alcalde i el 
secretari accidental. 
 
- Obres enllumenat ctra. Provincial. Respon el regidor Christian Cortés. 
 
- Posa de manifest que les obres que s’estan executant d’arranjament del marge del 
camí de Matamala al Parc Art ja estava a la llista d’obres pendents de la brigada i 
celebra que s’hagin pogut desencallar. Respon l’alcalde. 
 
 
Sense cap altres assumpte a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretari accidental, estenc aquesta acta. 
 
Signat i datat electrònicament, 
 


	Vist el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
	Vist l'article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que estableix que corresponen, en tot cas, al Ple municipal en els ajuntaments, les atribucions que expressament li confereixin les lleis.

