
 
 
 ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 31 D´OCTUBRE DE 

2019 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000015  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 31 d´octubre de 2019 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 22:08 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents:  
Robert Mundet Anglada (JxC), alcalde 
Regidors/es: 
Joan Casabó Fuguet (JxC)  
Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
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 
Núria Josa Arbonès, interventora, abandona la sessió a les 21:10h 
 
Absents: 
Carla Matilla Rubirola (JxC), s’excusa 
 
Ordre del dia 
 
1.- APROVAR ACTA PLE MUNICIPAL DE 26/09/2019 
 
2.- APROVAR ACTA PLE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 16/10/2019 
 
3.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2019/1830 AL 2019/2096 
 
4.- ADHESIÓ A LA FUNDACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL SECTOR SURER 
 
5.- ADHESIÓ AL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC AUTÒNOM DE LA VIA 
VERDA VERNEDA DE CASSÀ DE LA SELVA 
 



 
 
7.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3CE 2/2019 
 
8.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER APLICACIÓ DELS FONS DE CONTINGÈNCIA (3SC 
6/2019) 
 
9.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 7/2019 
 
10.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 8/2019 
 
11.- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2020 
 
12.- PROPOSTA D'ACORD DE RESPOSTA A LES CÀRREGUES POLICIALS 
DESPROPORCIONADES, LES DETENCIONS IL·LEGALS I ELS EMPRESONAMENTS 
ARBITRARIS 
 
13.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
Havent comprovat el quòrum d’assistència necessària establert a l’article 90.1 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’alcalde declara oberta la sessió. 
 
1.- APROVAR ACTA PLE MUNICIPAL DE 26/09/2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 
26/09/2019, signada pel secretari de l’òrgan. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

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

b. Arts. 110, 111 i 145 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 

c. Art. 3.2.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

d. Art. 52 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL). 

e. Art. 33 i ss. del Text refós del Reglament Orgànic Municipal (TRROM). 
f. Arts. 196 i ss. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova 

el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals (ROF). 
g. Art. 20 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
h. Decret 33/1981, de 5 de febrer, que regula la confecció d'actes per mitjans 

mecanogràfics a les corporacions locals. 
 



 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR l’acta de la sessió plenària ordinària de data 26/09/2019, 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 (16): 

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) 
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.- APROVAR ACTA PLE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 16/10/2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

2. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària 
EXTRAORDINÀRIA i  URGENT de data 16/10/2019, 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 plenària EXTRAORDINÀRIA i URGENT de data 
16/10/2019, 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 (16): 

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) 
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.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2019/1830 AL 2019/2096 



 
 
Es dona compte al Ple municipal dels decrets d’alcaldia que consten a l’expedient. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
4.- ADHESIÓ A LA FUNDACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL SECTOR SURER 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
La Junta General del Consorci Institut Català del Suro, en sessió de data 24 de juliol de 
2018, va aprovar l’inici del procediment i posterior venda d’actius i passius del Consorci 
i el nomenament de liquidador (Director de Serveis del DARPA). 
Per acord del Govern de la Generalitat GOV/109/2018, de 16 d’octubre de 2018, es va 
ratificar l’acord de dissolució del Consorci Institut Català del Suro. 
En data 10 de maig de 2018 es va constituir la “Fundació per a la Promoció del Sector 
Surer” davant el notari de Palafrugell senyor José María Chiner Vives (escriptura de 
carta fundacional amb protocol núm. 797), atorgada per l’Associació d’Empresaris 
Surers de Catalunya (Aecork), el Consorci Forestal de Catalunya i el senyor Guillem 
Genover Ribas, els quals tenen la consideració de fundadors. 
Per resolució del Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat, de 
data 12 de setembre de 2018, es va acordar ordenar la inscripció de la “Fundació per a 
la Promoció del Sector Surer” en el Registre de fundacions de la Generalitat de 
Catalunya, així com classificar-la com a fundació benèfica de tipus cultural i de fins 
científics. 
 
La citada fundació privada queda subjecta a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer 
del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 
7/2012, del 15 de juny, i es regirà pels Estatuts inclosos en el protocol notarial 
referenciat. 
 
D’acord amb l’article 5 dels Estatuts, l’objecte de la Fundació és promoure el 
desenvolupament de tota la cadena de valor del sector surer català, des del bosc fins el 
producte final, mitjançant la investigació, la innovació i la promoció del sector surer; 
promoure la conservació i aprofitament responsable de les suredes integrant el principi 
de sostenibilitat al llarg de tota la cadena bosc-indústria i potenciant els valors econòmic, 
social, ambiental i paisatgístic d’aquests espais. 
 
Vist que l’Ajuntament de Cassà de la Selva té la voluntat de potenciar el sector surer del 
municipi i coincideix amb els objectius establerts per la Fundació, per la qual cosa pretén 
ser membre del Patronat de la Fundació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent: 
- 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 (TRLMLC). 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
- Llei 4/2008, de 24 d’abril, per la qual s’aprova el Llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 7/2012, del 15 de 
juny. 
 



 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar a la “Fundació per a la Promoció del Sector Surer” que l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva passi a ser patró de la Fundació. 
 
Segon.- Fer constar que l'Ajuntament presenta la sol·licitud condicionada al fet que, en 
el Patronat de la Fundació, els membres que siguin Administracions públiques no hauran 
de disposar de la majoria de vots. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la “Fundació per a la Promoció del Sector Surer”. 
 
Quart.- Nomenar el Sr. Robert Mundet i Anglada, Alcalde de Cassà de la Selva, com a 
representant de l’Ajuntament a la Fundació per a la Promoció del Sector Surer.  
 
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès i 
Marià Montsuñer. 

 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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) 
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 
 
 
5.- ADHESIÓ AL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist que el  Consorci  de  la  Costa  Brava (CCB-ELA) gestiona  la  prestació  del  servei 
d’abastament en  alta  del  municipi  de Cassà de la Selva segons acord de l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva de 2 de juliol de 1992.  
 
Vist que l’Ajuntament de Cassà de la Selva, no obstant rebre aquest servei de manera 
permanent del Consorci de la Costa Brava, no hi està adherit i, per tant, per una banda 



 
 
no aporta cap recurs econòmic a l’entitat però tampoc està representat en els seus 
òrgans de govern. Aquest situació, segons la conclusió de l’informe jurídic que 
fonamenta l’acord que se’ns ha traslladat adoptat pel Ple del Consorci, celebrat el dia 
12 de setembre de 2019, no s’ajusta a dret: “No obstant els Estatuts del CCB-ELA 
reconeixen la prestació de serveis a municipis no consorciats,  la  situació existent  de 
prestació directa i  permanent  del  CCB-ELA  de serveis de competència municipal a 20 
entitats locals no adherides no seria conforme a dret atès que, en aquesta activitat 
regular, el consorci no actuaria com a instrument d’aquell ens local no integrat, que no 
participa de la gestió comuna associativa, origen i finalitat del consorci (art.118 LRJSP), 
sinó com a un tercer amb qui col·labora sense cobertura legal suficient, cosa que 
aconsella, de cares a mantenir la situació material actual,  la  incorporació  dels  actuals  
vint  municipis  receptors  de  serveis  del  CCB-ELA subjectes als drets i obligacions 
com a membres de ple dret.” 
 
Vist que el Ple del CCB-ELA va instar a l’Ajuntament de Cassà de la Selva perquè iniciés 
el  procediment  d’adhesió al Consorci i  el  sotmeti  als  tràmits d'audiència i d'informació 
pública corresponent. 
 
Vist que en la mateixa situació que el municipi de Cassà de la Selva segons el Ple del 
Consorci, s’hi troben els següents: Albons,   Bellcaire   d’Empordà, Campllong,  Caldes  
de  Malavella,  Colomers,  Garriguella,  Jafre, Llagostera,  Llambilles,  Ullà,  Palau-sator, 
Pau,  Pedret  i  Marçà,  Riudellots,  La  Tallada d’Empordà, Torrent, Verges, Vidreres i 
Vilajuïga. 
 
Vist l’article 313 ROAS estableix el següent procediment: “(...)2 L’acord dels ens locals 
per crear, adherir-se, modificar, separar-se o dissoldre els consorcis, com també per 
aprovar i modificar els estatuts, s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria 
absoluta de membres de la corporació. 
3  L’acord  esmentat  juntament  amb  els  estatuts  s’han  de  sotmetre  a  informació 
pública  pel  termini  de  trenta  dies,  en  la  forma  que  estableix  l’article  160  d’aquest 
Reglament. 
 
4 El procediment per a la constitució del consorci, quan tingui per objecte la gestió de 
serveis locals, no ha d’excedir el termini de sis mesos. L’incompliment d’aquest termini  
comporta  la  caducitat  del  procediment  i  l’arxiu  de  les  actuacions  dins  els trenta 
dies.” 
 
Vist l’informe del secretari de la corporació emès en compliment de l’art. 3.3.c) del Reial 
decret 218/2018 de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaments 
d’Administració local amb capacitació de caràcter nacional  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 

1. APROVAR l'inici del  procediment  perquè l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
s’adhereixi al Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l’Aigua (CCB-ELA) 
 

2. ACORDAR un  període  d’informació  pública  de  pel  termini  de  trenta  dies 
hàbils mitjançant anunci  al  BOP de Girona, al DOGC i al tauler d’anuncis de la 
corporació,  d’acord  amb  l’art.  83.2  LPACAP i l’art. 160 ROAS a  fi  que  



 
 

qualsevol  persona  física  o jurídica pugui examinar l’expedient, que estarà a 
disponible en mitjans electrònics a la seu electrònica corresponent 
 

3. NOTIFICAR el present acord als Ajuntaments que formen part del Consorci de 
la Costa Brava- Entitat Local de l’Aigua (CCB- ELA) i als següents municipis: 
Albons, Bellcaire d’Empordà, Campllong,  Caldes  de  Malavella,  Colomers,  
Garriguella,  Jafre, Llagostera, Llambilles, Ullà, Palau-sator, Pau, Pedret i Marçà, 
Riudellots, La Tallada d’Empordà, Torrent, Verges, Vidreres i Vilajuïga. 
 

4. NOTIFICAR el present acord al Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de 
l’Aigua 
 

5. FER  CONSTAR que  el  present  és  un  acte  de  tràmit  que  no  admet  recurs  
en  via administrativa. No obstant això les resolucions i actes de tràmit que 
decideixin directa o indirectament sobre el fons de l’assumpte, determinin la 
impossibilitat de continuar el procediment,  produeixin  indefensió  o  perjudicis  
irreparables  adrets  i  interessos legítims, podran ser objecte de la interposició 
del recurs potestatiu de reposició o en el seu  cas  alçada,  que  s’hauran  de  
fonamentar  en  qualsevol  dels  motius  de  nul·litat  o anul·labilitat  previst  en 
els  arts.  47  i  48  LPACAP. 

 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès i 
Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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) 
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 
 
 



 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC AUTÒNOM DE LA VIA 
VERDA VERNEDA DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist el projecte del Pla especial urbanístic autònom, redactat per l’enginyeria 
TECPLAN,  per a  l’establiment d'una Via Verda al recorregut de la riera Verneda 
de Cassà de la Selva que  promou i formula l’Ajuntament de Cassà de la Selva, 
en el marc del projecte conjunt amb altres municipis i el Consorci de Vies 
Verdes, objecte de la subvenció FEDER. 
 
Atès que, la finalitat del pla es regular la implantació en el planejament 
urbanístic d’aquesta infraestructura viària de Via Verda Verneda i l’execució de 
les obres. 
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de 28 d’octubre de 2019, 
favorables per a l'aprovació inicial del Pla especial urbanístic autònom. 
 
Ates que s'ha realitzat l'avaluació ambiental estratègica simplificada. 
 
Ates que la valoració econòmica de les obres a realitzar consta en el projecte 
del Pla especial autònom , i caldrà obtenir els terrenys necessaris a través del 
sistema de gestió d'expropiació o conveni per raons urbanístiques 
 
FONAMENTS DE DRET:  
 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme i modificacions posteriors. 
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme. 
 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística. 
 
Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005 de 
8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis 
i informes d'impacte i integració paisatgística. 
 
Pla territorial parcial de les Comarques Gironines i Directrius de paisatge 
incloses en aquest mateix PTPCG. 
 
POUM de Cassà de la Selva. 
 
Atès allò disposat en l’article 22. 2. c)  i  47. 2. ll) respecte de la competència 
del Ple i el règim d’adopció d’acords per majoria absoluta quan es tracti de 
l’aprovació d’instruments de planejament general.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 



 
 

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla especial urbanístic autònom 
redactat per l’enginyeria TECPLAN per a la implantació en el planejament 
urbanístic d’aquesta infraestructura viària de Via Verda Verneda a Cassà de la 
Selva i l’execució de les obres. 
 
SEGON.- SOTMETRE el Pla especial urbanístic autònom redactat per 
l’enginyeria TECPLAN per a la implantació en el planejament urbanístic 
d’aquesta infraestructura viària de Via Verda Verneda a Cassà de la Selva a 
INFORMACIÓ PÚBLICA PEL TERMINI d'UN MES mitjançant un anunci al BOP, al 
DOGC, i en un dels diaris de més divulgació en I'àmbit municipal o 
supramunicipal al qual es refereix el document en tramitació i al portal web 
municipal a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el 
termini esmentat, les al·legacions o observacions que consideri oportunes. 
 
TERCER.-  Simultàniament es sol·licitaran informes a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, al Departament de Territori i Sostenibilitat, Secció de 
Biodiversitat i Medi Natural, al Departament de Carreteres de la Generalitat i de 
la Diputació de Girona,  a l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Oficina Territorial 
d'Acció i Avaluació Ambiental, al Departament d’Agricultura, al Departament de 
Turisme, al Departament de Cultura, Departament d’Agricultura, a la Dirección 
General de Aviación Civil i al Consorci de les Vies Verdes de les comarques 
gironines. 
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès i 
Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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) 
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 
 
 
7.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3CE 2/2019 
 



 
 
ANTECEDENTS DE FET  
 
Atès que s’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3CE 02/2019 en el pressupost 
de despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’enguany per atendre despeses 
que no poden demorar-se fins l’exercici següent i per a les quals el crèdit per atendre-
les és insuficient o per les quals no existeix crèdit.  
 
Atès que l’import màxim per l’exercici 2019 per a destinar a inversions financerament 
sostenibles (IFS) és de:  
 

CONSOLIDAT
Ajuntament de 

Cassà de la 
Selva

Org.Aut. Residència 
Geriàtrica Sant 

Josep

Gestió de Serveis 
Municipals

824.341,29 824.341,29 0,00 0,00

177.200,00 177.200,00 0,00 0,00
647.141,29 647.141,29 0,00 0,00

CONCEPTE

Menor entre superàvit 2018 a aplicar a l'art. 
32 i RTDG 2018 disponible (menor entre 1 i 2)

Expedient X2019/2459 IFS
Pdt  
  
Atès que les despeses que es volen atendre i que no poden demorar-se fins a l’exercici 
següent compleixen els requisits previstos a la Disposició Addicional 16a. del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i que existeix el finançament necessari per atendre les despeses 
d’acord amb l’article 36 del Reial Decret 500/1900.  
 
Vist l’informe favorable de control financer d’intervenció així com l’informe d’intervenció 
d’existència de romanent líquid de tresoreria de data 18 d’octubre de 2019.  
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Atès allò previst en del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació a les modificacions del 
pressupost mitjançant crèdit extraordinari.  
 
Segons l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdits extraordinaris es podran 
finançar amb algun dels recursos següents:  
 
a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.  
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en 
algun concepte del pressupost corrent  
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent 
no compromeses, les dotacions de les quals s’estimin reductibles sense pertorbar el 
respectiu servei.  
d) Operacions de crèdit.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 02/2019 del pressupost de 
despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’enguany, finançat amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals, per import de 400.000,00 euros, segons el detall 
següent: 



 
 
 

ANY ORG. PROG. ECO. DESCRIPCIÓ IMPORT
2019 601 1330 60000 Inversions per a l'ordenació de l'estacionament - IFS 400.000,00

400.000,00

Descripció Import
Romanent de Tresoreria 400.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL

PRESSUPOST D'INGRESSOS
Aplicació

87000  
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el BOP de 
Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament per un període de 15 dies a efectes de 
reclamacions, que si es produeixen hauran d’esser resoltes pel Ple de la corporació, per 
al cas que no hi hagi reclamacions la modificació pressupostària esdevindrà 
definitivament aprovada. 
 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès, 
l’alcalde Robert Mundet i el regidor Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (8): 

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) 
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 VOT DE QUALITAT DE L’ALCALDE 
 
 
8.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER APLICACIÓ DELS FONS DE CONTINGÈNCIA 
(3SC 6/2019) 
 
RELACIO DE FETS 
 



 
 
Vist que el pressupost de despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva pel 2019 
disposa en la seva aplicació pressupostària 100 9290 5000 Fons de contingència, un 
crèdit disponible de 158.821,89€ 
 
Atès l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL) disposa que, quan 
s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar a l’exercici següent, i que 
no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o no sigui suficient, el president 
ordenarà la incoació de l’expedient de suplement de crèdit. 
Vistos els informes dels tècnics de l’ajuntament de la necessitat de finançament per a 
despeses inajornables en aquest exercici 2019. 
 
Així doncs, s’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3SC 6/2019 del pressupost 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per tal de suplementar el crèdit per poder realitzar 
aquestes despeses. 
 
Per part dels serveis econòmics s’han concretat les aplicacions pressupostàries, així 
verificat l’existència de finançament necessari per atendre les despeses d’acord amb 
l’article 36 del Reial Decret 500/1990. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
D’acord amb l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d‘estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 
De conformitat amb l’article 40.3 del Reial Decret 500/1990, l’òrgan competent per 
l’aprovació d’aquestes modificacions de crèdit és el Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció i a proposta del Regidor d’Hisenda. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit 3SC 6/2019 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 39.190,05 euros, finançat amb 
fons de contingència, segons el detall següent: 
 
 

Org. Prog. Econ. Descripció Alta Baixa
100 9200 22604 Despeses Serveis Jurídics i Contenciosos 3.000,00
601 1532 61900 Inversions en Vies i Espais Públics 26.190,05
103 9320 22708 Serveis de recaptació de Xaloc 10.000,00
100 9290 50000 Fons de contingència 39.190,05

39.190,05 39.190,05

SUPLEMENT DE CRÈDIT 3SC 6/2019
PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT  
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el BOP de 
Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un període de 15 dies a efectes de 
reclamacions, que si es produeixen hauran d’ésser resoltes pel Ple de la Corporació, 



 
 
per al cas que no hi hagi reclamacions, la modificació del pressupost esdevindrà 
definitivament aprovada. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert explica la proposta. Intervé el regidor Pau Presas. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (8): 

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) 
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 SIMPLE 
 
 
9.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 7/2019 
 
RELACIO DE FETS 
 
Vist que de la liquidació del Pressupost de 2018 i les següents modificacions de crèdit 
se’n desprèn: 
 

CONSOLIDAT
Ajuntament de 

Cassà de la 
Selva

Org.Aut. Residència 
Geriàtrica Sant 

Josep

Gestió de Serveis 
Municipals

824.341,29 824.341,29 0,00 0,00

177.200,00 177.200,00 0,00 0,00

400.000,00 400.000,00

247.141,29 247.141,29 0,00 0,00

CONCEPTE

Menor entre superàvit 2018 a aplicar a l'art. 
32 i RTDG 2018 disponible (menor entre 1 i 2)

Expedient X2019/2459 IFS

Pdt

Expedient X2019/2774 IFS

 
 
En aplicació de l’article 32 de la LLOEPSF l’import a destinar a reduir endeutament és 
de 247.141,29€ 
Vist que el deute viu de l’Ajuntament de Cassà a final del 3r trimestre del 2019 és 
2.636.812,02€ 
 



 
 
Així doncs, s’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3SC 7/2019 del pressupost 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per tal de suplementar el crèdit per poder atendre 
l’amortització extraordinària de deute.  
 
Per part dels serveis econòmics s’han concretat les aplicacions pressupostàries, així 
verificat l’existència de finançament necessari per atendre les despeses d’acord amb 
l’article 36 del Reial Decret 500/1990. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
D’acord amb l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d‘estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 
De conformitat amb l’article 40.3 del Reial Decret 500/1990, l’òrgan competent per 
l’aprovació d’aquestes modificacions de crèdit és el Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe de control financer favorable d’Intervenció i a proposta del Regidor 
d’Hisenda. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit 3SC 7/2019 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 247.141,29  euros, finançat amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals, segons el detall següent: 
 

Org. Prog. Econ. Descripció Import
103 0110 91300 Amortització de prestecs a llarg termini 247.141,29

247.141,29

Descripció Import
Romanent  de Tresoreria 247.141,29

Aplicació
87000

SUPLEMENT DE CRÈDIT 3SC 7/2019

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

PRESSUPOST DE DESPESES

PRESSUPOST D'INGRESSOS

 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el BOP de 
Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un període de 15 dies a efectes de 
reclamacions, que si es produeixen hauran d’ésser resoltes pel Ple de la Corporació, 
per al cas que no hi hagi reclamacions, la modificació del pressupost esdevindrà 
definitivament aprovada.  
 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert explica la proposta. Intervé el regidor Pau Presas. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (8): 

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) 
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 SIMPLE 
 
 
10.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 8/2019 
 
RELACIO DE FETS 
 
Vist que el pressupost de despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva pel 2019 
disposa en la seva aplicació pressupostària 100 9290 5000 Fons de contingència, un 
crèdit disponible de 119.631,84€ 
 
Atès l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL) disposa que, quan 
s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar a l’exercici següent, i que 
no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o no sigui suficient, el president 
ordenarà la incoació de l’expedient de suplement de crèdit. 
Vist l’informe de la tècnica d’arxiu de l’ajuntament de la necessitat de finançament per a 
despeses inajornables en aquest exercici 2019. 
 
Així doncs, s’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3SC 8/2019 del pressupost 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per tal de suplementar el crèdit per poder realitzar 
aquestes despeses. 
 
Per part dels serveis econòmics s’han concretat les aplicacions pressupostàries, així 
verificat l’existència de finançament necessari per atendre les despeses d’acord amb 
l’article 36 del Reial Decret 500/1990. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
D’acord amb l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d‘estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 
De conformitat amb l’article 40.3 del Reial Decret 500/1990, l’òrgan competent per 
l’aprovació d’aquestes modificacions de crèdit és el Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció i a proposta del Regidor d’Hisenda. 
 



 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit 3SC 8/2019 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 9.528,75 euros, finançat amb fons 
de contingència, segons el detall següent: 
 

Org. Prog. Econ. Descripció Alta Baixa
101 9200 22706 Treballs tècnics informàtica 9.528,75
100 9290 50000 Fons de contingència 9.528,75

9.528,75 9.528,75

SUPLEMENT DE CRÈDIT 3SC 8/2019
PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT  
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el BOP de 
Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un període de 15 dies a efectes de 
reclamacions, que si es produeixen hauran d’ésser resoltes pel Ple de la Corporació, 
per al cas que no hi hagi reclamacions, la modificació del pressupost esdevindrà 
definitivament aprovada. 
 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert explica la proposta. Sense intervencions. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (8): 

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) 
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 SIMPLE 
 
 
11.- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2020 
 
RELACIÓ DE FETS 



 
 
És voluntat de l’Equip de Govern modificar de les següents ordenances fiscals: 
 

• ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES. 

 
• ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL·LACIONS I OBRES 
 

• ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA DE 
CLAVEGUERAM 

 
• ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12. REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA 

D’ESCOMBRARIES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 

• ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, 
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS 
SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC,  INDÚSTRIES DEL CÀRRER I 
AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS I DE PUBLICITAT,  i 
ACTIVITATS PRIVADES AMB BANDEROLES SITUADES ALS FANALS 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vistos els articles 15 i successius  del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que autoritza als Ajuntaments 
a modificar les ordenances fiscals així com els elements determinats de les quotes 
tributàries dels impostos, taxes i contribucions especials. 
Aprovada inicialment la modificació i finalitzat el període d’exposició pública, les 
Corporacions Locals han d’adoptar els acords definitius que siguin procedents, resoldre 
les reclamacions que s’hagin presentat i aprovar la redacció definitiva de l’ordenança, la 
seva derogació o les modificacions a les quals es refereix l’acord provisional. En el cas 
que no s’hagin presentat al·legacions/reclamacions s’entén adoptat definitivament 
l’acord fins a llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari. 
En tot cas, els acord definitius, incloent els provisionals elevats automàticament a 
aquesta categoria i el text íntegre de les ordenances o de les seves modificacions han 
de ser publicats en el butlletí oficial de la província, sense que entrin en vigor fins que 
s’hagi dut a terme l’ esmentada publicació. 
Vist l’article 17 i ss. del RDL 2/2004,de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora les Hisendes Locals i demés normativa concordant. 
 
L’Equip de Govern manifesta que la proposta consisteix en:  
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES 

• Afegir a l’article 5.9 que la bonificació també s’estendrà als sistemes 
d’aprofitament elèctric 

• Modificar l’article 7.2 canviant el tipus de gravamen que serà del 0,77% quan es 
tracti de béns urbans i el 0,69% quan es tracti de béns rústics.  

• Modificar el redactat de l’art. 7.5 sobre el recàrrec als habitatges buits 
 



 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL·LACIONS I OBRES 
• Modificar l’article 5.1.1 perquè concordi amb el redactat de l’Ordenança 

Municipal de foment i rehabilitació d´edificis i façanes de: 120 a 200 m2. 
• Modificar l’article 5.1.3 per especificar quines són les zones qualificades com a 

industrials. 
• Modificar l’article 5.2 per tal de corregir el redactat perquè al principi diu que 

l’objecte és la incorporació de sistemes per aprofitament tèrmic o elèctric i 
després per error només parla de sistemes tèrmics. 

• Modificar l’article 5.4 per tal de corregir el redactat perquè concordi amb el què 
diu l’Ordenança Municipal de foment i rehabilitació d´edificis i façanes. 

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM 
• Modificar l’article 6.1 i 6.2 per tal de seguir un mateix criteri en el càlcul 

d’ingressos a tenir en compte per a les concessions de bonificacions 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12. REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA 

D’ESCOMBRARIES I GESTIÓ DE RESIDUS 
• Modificar l’article 5.1 i 5.3 per tal de seguir un mateix criteri en el càlcul 

d’ingressos a tenir en compte per a les concessions de bonificacions. 
• Modificar l’article 5.4 i 5.5 per tal que es reculli com a requisit fer ús de la 

deixalleria. 
• Modificar article 6 per tal de recollir l’increment de l’IPC i del preu per tractament 

de residus 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, 
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS 

EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC,  INDÚSTRIES DEL CÀRRER I AMBULANTS, 
RODATGES CINEMATOGRÀFICS I DE PUBLICITAT,  i ACTIVITATS PRIVADES 

AMB BANDEROLES SITUADES ALS FANALS 
 

• Modificar l’article 5 Tarifa primera per tal que tots els preus siguin per dia. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT les modificacions de les ordenances fiscals que 
s’assenyalen a l’annex i s’esmenten en la part expositiva de l’acord. 
  
SEGON.- EXPOSAR al públic durant un període de trenta dies el present acord als 
efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions. En cas que no se’n presentin, 
aquest acord esdevindrà definitiu a l’empara de l’article 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
TERCER.- PUBLICAR al BOP i al tauler d’anuncis de l’ajuntament els acords elevats a 
definitius i el text íntegre de les modificacions introduïdes a les ordenances fiscals, les 
quals entraran en vigor el dia següent a la seva publicació definitiva al BOP i regiran 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 



 
 
ANNEX 
 
Ordenances que es modifiquen: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES. 

 
• Afegir a l’article 5.9 que la bonificació també s’estendrà als sistemes 

d’aprofitament elèctric.  
 

Gaudiran d'una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost els propietaris 
d'habitatges que realitzin obres per la instal·lació de captadors tèrmics solars i/o energia 
solar fotovoltaica d’autoconsum elèctric, sempre que aquesta instal·lació no estigui ja 
obligada per la normativa vigent (seran subvencionables les instal·lacions tèrmiques 
solars en edificacions construïdes en bases a projectes visats anteriorment al 18 de 
gener de 2007 i totes les instal·lacions fotovoltaiques), durant els 5 primers anys 
següents a la instal·lació i sempre que aquesta sigui compatible amb les normes 
urbanístiques del Pla General.  
 
Per tal de gaudir de l’esmentada bonificació s’haurà d’aportar certificat tècnic 
d'instal·lador acreditat que especifiqui que la instal·lació de captació solar s’ha efectuat 
segons les seves directrius, que en el cas de les instal·lacions fotovoltaiques 
d’autoconsum, la producció serà com a mínim el 30% de la despesa energètica anual 
de l’habitatge. En el cas de les captacions tèrmiques cal acreditar que podrà cobrir la 
demanda energètica anual per a aigua calenta sanitària de l’habitatge fixada a la 
normativa vigent, actualment Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula 
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, o normativa que la 
substitueixi. 
 

• Modificar l’article 7.2 canviant el tipus de gravamen que serà del 0,77 quan es 
tracti de béns urbans i el 0,69 per cent quan es tracti de béns rústics. 
 
Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,77 per cent quan es tracti de béns urbans i el 
0,69 per cent quan es tracti de béns rústics. 

 
7.5. Els béns immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter 
permanent quedaran subjectes a un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost i 
correspondrà a la de l’exercici de l'any en que es meriti el recàrrec. 
 
A aquest efectes, i de conformitat amb el que disposa Llei 18/2007, de 28 de desembre 
aprovada pel Parlament de Catalunya, tindrà la consideració de bé immoble d’us 
residencial desocupat, aquell que a 31 de desembre estigui desocupat, i hagi mantingut 
aquesta situació de forma permanent, sense causa justificada, com a mínim en els 
darrers dos anys. 
 
Aquest recàrrec s'exigirà als subjectes passius d'aquest tribut, merita a 31 de desembre 
i es liquidarà anualment, una vegada constatada la desocupació de l'immoble, juntament 
amb l'acte administratiu pel qual aquesta es declari.  



 
 
En tot cas, aquest recàrrec serà calculat tenint en compte l'efectiva desocupació, 
prorratejant-se el mateix per mesos.  
 
L’ajuntament mitjançant les seves bases de dades tributàries i el padró municipal 
presumirà la desocupació del bé immoble d’ús residencial quan concorrin, a la data de 
meritació del recàrrec de l’impost, algun d’aquests supòsits: 
 

a. No existeixi cap persona empadronada de forma permanent i per un termini 
de més de dos anys en l’habitatge.  

b. No estar l’habitatge donat d’alta a la Xarxa de subministrament d’aigua 
excepte que es disposi de pou propi. 

c. No disposar l’habitatge de comptador d’aigua o aquest estigui donat de baixa 
del servei o el consum d’aigua derivat de les lectures del comptador durant 
els dos darrers anys hagi estat inexistent. Ja es presti el servei de 
subministrament d’aigua de forma directa o indirecta.  

 
No obstant l’anterior, s’entendrà presumptament, que hi ha ocupació quan el bé immoble 
estigui: 
 

a. Afecte a activitats d'allotjament, pensions, hostals etc. i l’Ajuntament en tingui 
constància mitjançant l’obtenció de la llicència o la comunicació realitzada davant 
de l’ajuntament del titular de l’activitat. 

b. A disposició d'alguna entitat pública del municipi de tributació que tingui entre les 
seves finalitats la posada en lloguer d'aquests. 

 Altrament caldrà acreditar-se en el tràmit d’al·legacions corresponent la 
 posada a disposició de qualsevol altre entitat pública amb aquesta finalitat. 
c. Arrendat si l’Ajuntament té constància d’aquest. Altrament caldrà acreditar-se en 

el tràmit d’al·legacions corresponent.  
d. Afecte a activitats professionals o comercials de forma continuada i l’Ajuntament 

en tingui constància mitjançant l’obtenció de la llicència o la comunicació 
realitzada davant de l’ajuntament del titular de l’activitat.  

 Per aquesta presumpció s’exigeix la condició de titular cadastral de 
 l'immoble. Altrament caldrà acreditar-se en el tràmit d’al·legacions 
 corresponent l'existència d'un contracte d'arrendament en favor del titular 
 de l'activitat per termini superior o igual a un any. Si el contracte no consta 
 per escrit haurà de justificar-se mitjançant els mitjans de prova que es 
 considerin pertinents. 
e. Afectat per un expedient de declaració de ruïna o altres  circumstàncies que el 

faci inhabitable. 
 
Als efectes d’aquest recàrrec, s’entendrà justificada la desocupació en el supòsits que 
concorrin algunes de les circumstàncies següents:  
 

a.   Habitatges abandonats per trobar-se en una zona rural en procés de pèrdua de 
població. 

b.   Habitatges que siguin objecte d'un litigi judicial sobre la seva titularitat pendent 
de resolució. 

c.  Habitatges la titularitat dels quals correspongui a persones que hagi de 
desplaçar-se a un altre habitatge per trobar-se en situació de dependència,  
Habitatges la titularitat dels quals correspongui a persones que hagi de 
desplaçar-se a un altre habitatge per trobar-se en situació de dependència, o per 



 
 

a l'atenció d'aquella, i sigui cònjuge, parella de fet constituïda conformement al 
que es disposa en la Llei 2/2003, de 7 de maig, reguladora de parelles de fet, o 
parent per consanguinitat, afinitat o adopció fins al tercer grau de parentiu. 

d.   Habitatges la titularitat dels quals correspongui a persones que hagin de 
traslladar-se per raons laborals. 

e.   Habitatges amb ocupació il·legal per condicionar la disponibilitat de l’habitatge 
a una intervenció judicial. 

f.   Habitatges la titularitat dels quals correspongui a persones empadronades en 
Residències de la Tercera Edat 

g. Habitatges adquirits per herència en els supòsits que per absència de testament 
sigui necessari tramitar una la declaració d'hereus. En aquest cas no s’entendrà 
desocupat el bé immoble de forma permanent fins transcorregut  3 anys des de 
la data de defunció. 

h. Habitatges que exigeixin per al seu lloguer reparacions o adequacions 
importants, i els titulars de les quals o bé manquin dels recursos financers 
suficients per a dur-les a terme o bé no puguin accedir als mateixos en condicions 
normals de mercat. 
L'informe de valoració de tals circumstàncies es realitzarà pels tècnics. 
No s’entendrà aquesta causa, com a justificativa de la de desocupació,     quan 
el procés de deterioració de l'immoble s'hagués produït principalment durant el 
període en què el titular actual dels mateixos els hagués detectat 

i. Habitatges objecte de transmissió durant l’exercici en curs o al llarg de l'exercici 
immediatament anterior al de la data de meritació 

j. Habitatges la titularitat dels quals correspongui a persones físiques quan 
aquestes siguin titulars d'un o més d'un habitatge sense residència habitual, 
sempre que, en conjunt, el valor cadastral d'aquests immobles sigui inferior a 
225.000€. 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
ARTICLE 5. BENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ POTESTATIVA 
 
1.1. Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitacions següents: 
 

- Edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva, document 
annex al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cassà de la Selva, i 
edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de la Selva com a casc 
antic (Clau A), sempre que s’acrediti que: 

 
a) Han transcorregut almenys 15 anys des de la data d’expedició del certificat 
final d’obra 
b) Presenten manca o deteriorament de serveis, instal·lacions o elements de 
l’edifici, a valorar pels serveis tècnics municipals. 
c) Que es tracti d’obres incloses en els següents casos: 

1. Les necessàries perquè l’habitatge obtingui l’adequació d’habitabilitat. 
2. Les d’adequació per estalviar consum energètic o per adaptar l’habitatge a 
la normativa vigent en matèria d’aigua, gas, electricitat, protecció antiincendis, 
sanejament o supressió de barreres arquitectòniques. 



 
 

3. Les d’ampliació de l’espai habitable de l’habitatge fins a 200 m2, com a 
màxim, d’acord amb el planejament urbanístic establert. 
4. Les de remodelació de l’edifici o dels habitatges: Les obres per a modificar 
la superfície útil dels habitatges o modificar el nombre d’aquests, sense que 
en cap cas els habitatges tinguin més de 200 m2. En aquest supòsit s’inclouen 
les obres d’habitabilitat dels habitatges. 
5. Les d’adequació estructural de l’edifici: Les obres que proporcionin les 
condicions òptimes dels accessos, d’estanquitat a la pluja i humitat, 
d’aïllament tèrmic, de xarxes generals d’aigua, gas, electricitat, telèfon, 
sanejament, serveis generals, seguretat davant accidents i sinistres i 
supressió de barreres arquitectòniques. 
6. Les obres complementàries de les anteriors: Les d’adequació de patis 
comunitaris de l’edifici i les dels locals de negoci. 
 

- Habitatges dels conjunts urbanístics clau B del POUM 
 

- Locals del nucli antic per a l’obertura d’activitats comercials o culturals de nova 
creació. 
 

- “Masos” situats en sòl no urbanitzable respecte als quals s’acrediti que tenen 
una antiguitat superior a 80 anys, sempre que s’acrediti que: 
 
a) Presenten manca o deteriorament de serveis, instal·lacions o elements 
de l’edifici, a valorar pels serveis tècnics municipals. 
 
b) Que es tracti d’obres incloses en els següents casos: 

1. Les necessàries perquè l’habitatge obtingui l’adequació d’habitabilitat. 
 
2. Les d’adequació per estalviar consum energètic o per adaptar l’habitatge a 
la normativa vigent en matèria d’aigua, gas, electricitat, protecció antiincendis, 
sanejament o supressió de barreres arquitectòniques. 
 
3. Les d’ampliació de l’espai habitable de l’habitatge fins a 200 m2, com a 
màxim, d’acord amb el planejament urbanístic establert. 
 
4. Les de remodelació de l’edifici o dels habitatges: Les obres per a modificar 
la superfície útil dels habitatges o modificar el nombre d’aquests, sense que 
en cap cas els habitatges tinguin més de 200 m2. En aquest supòsit s’inclouen 
les obres d’habitabilitat dels habitatges. 
 
5. Les d’adequació estructural de l’edifici: Les obres que proporcionin les 
condicions òptimes dels accessos, d’estanquitat a la pluja i humitat, 
d’aïllament tèrmic, de xarxes generals d’aigua, gas, electricitat, telèfon, 
sanejament, serveis generals, seguretat davant accidents i sinistres i 
supressió de barreres arquitectòniques. 
 
6. Les obres complementàries de les anteriors: Les d’adequació de patis 
comunitaris de l’edifici i les dels locals de negoci. 

 
- Obres de rehabilitació de les façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el 

terme municipal, sempre que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data 



 
 

d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat de deteriorament, a 
valorar pels serveis tècnics municipals. 
 

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 determinats a l’apartat 1.1 de l’article 5 d’aquesta ordenança. 
 
1.3 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 . 
 
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 determinats a l’apartat 1.3 de  l’article 5 d’aquesta ordenança. 
 
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 % aquelles construccions, instal·lacions o obres, 
l’objecte exclusiu de les quals sigui la incorporació de sistemes per l’aprofitament tèrmic 
o elèctric de l’energia solar en els edificis no obligats per la normativa en el moment de 
la seva construcció. L’aplicació d’aquesta bonificació s'aplicarà sobre la part del 
pressupost relativa a la instal·lació per a l'aprofitament de l'energia solar tèrmica o 
elèctrica. 
La bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per producció de calor o 
electricitat incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per 
l’Administració competent. 
 
La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultat d’aplicar, si escau, 
les bonificacions a què es refereixen l'apartat 1 anterior. 
 
4. Gaudiran d’una bonificació del 50% aquelles construccions, instal·lacions o obres, 
l’objecte exclusiu de les quals sigui l’eliminació de barreres  arquitectòniques o afavorir 
les condicions d’accés i habitabilitat de persones majors de 65 anys o bé que acreditin 
tenir un grau de discapacitat, mobilitat reduïda o altres limitacions, en els edificis no 
obligats per la normativa en el moment de la seva construcció. L’aplicació d’aquesta 
bonificació s'aplicarà sobre la part del pressupost relativa a la instal·lació per a 
l'adequació a les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats. 
 
La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultat d’aplicar, si escau, 
les bonificacions a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3 anteriors. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM 
 
ARTICLE 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
6.1.- Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats 
pobres per precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a 
pobres de solemnitat o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors a l’IPREM (14 
pagues). 
 
6.2.- Gaudiran d’una bonificació del 32,00% en la quota íntegra de la taxa aquells 
habitatges en els quals coincideixin les circumstàncies següents: 



 
 
 
• Quan hi hagi una o dues persones empadronades a l’habitatge. 
• Quan els empadronats a l’habitatge tinguin més de 65 anys. O en cas de dues persones 
empadronades, serà suficient que una d’elles tingui més de 65 anys i l’altra més de 60. 
• Que la suma total dels ingressos no superi l’equivalent 1,3 vegades l’IPREM anual (14 
pagues), pel cas d’un sol empadronat o bé, que no superin 2,6 vegades l’IPREM anual 
conjunt (14 pagues), pel cas de dos empadronats. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar a partir de l’1 
de gener i abans del dia 1 de març, adjuntant la declaració d’ingressos anuals de tots 
els membres de la unitat familiar i un volant de convivència. 
 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
ARTICLE 5. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
1.- Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats 
pobres per precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a 
pobres de solemnitat o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors a l’IPREM (14 
pagues). 
 
3.- Gaudiran d’una bonificació del 32,00% en la quota íntegra de la taxa aquells 
habitatges en els quals coincideixin les circumstàncies següents: 
 
• Quan hi hagi una o dues persones empadronades a l’habitatge. 
• Quan els empadronats a l’habitatge tinguin més de 65 anys. O en cas de dues persones 
empadronades, serà suficient que una d’elles tingui més de 65 anys i l’altra més de 60. 
• Que la suma total dels ingressos no superi l’equivalent 1,3 vegades l’IPREM anual (14 
pagues), pel cas d’un sol empadronat o bé, que no superin 2,6 vegades l’IPREM anual 
conjunt (14 pagues), pel cas de dos empadronats. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar abans del dia 
1 de març adjuntant la declaració d’ingressos anuals de tots els membres de la unitat 
familiar i un volant de convivència. 
 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
4.- Gaudiran d’una bonificació del 25,00% en la quota íntegra de la taxa aquells 
habitatges en els quals coincideixin les circumstàncies següents: 
 
• Tenir la condició de titulars de família nombrosa que es documentarà amb 
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família nombrosa . 
 
• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 5,5 vegades 
l’IPREM (14 pagues). Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es 
presentin les sol·licituds abans del 31 de març, adjuntant la declaració d’ingressos anual 
de tots els membres de la unitat familiar i un volant de convivència. 
 



 
 
•  Acreditar que s’ha fet ús de la deixalleria un mínim de 8 vegades l’any. 
 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses.  
 
5.- Gaudiran d’una bonificació del 25,00% en la quota íntegra de la taxa aquells 
habitatges en els quals coincideixin les circumstàncies següents: 
 
• Tenir la condició de titulars de família monoparental que es documentarà amb 
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família monoparental 
. 
• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 2,75 vegades 
l’IPREM(14 pagues). Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es 
presentin les sol·licituds abans de l’1 de març, adjuntant la declaració d’ingressos anual 
de tots els membres de la unitat familiar i un volant de convivència. 
 
•  Acreditar que s’ha fet ús de la deixalleria un mínim de 8 vegades l’any. 
 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses.  
 
ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA  
 
EN ZONES URBANES  
Número de residents Quota 
Habitatges on no hi consti cap 
empadronament 155,33 € 
1 resident 136,66 € 
2 o més residents 154,58 € 

 
EN ZONES RÚSTIQUES  
Número de Residents Quota 
1 o més residents 59,57 € 

 
INDUSTRIALS   
CLASSIFICACIÓ SEGONS TIPUS 
D’ESTABLIMENTS 

EQUIVALÈNCIA AMB LES TARIFES 
SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 

Quota 

GRUP A   154,58 € 
Activitats professionals Secció 2 
Activitats artístiques Secció 3 
Transport i comunicació Divisió 7ª 
Promoció i serveis immobiliaris Grups 833 i 834 
Serveis prestats a les empreses Agrupació 84 
Lloguer de béns mobles i immobles Agrupacions 85 i 86 
Producció i distribució de pel·lícules 
cinematogràfiques 

Grups 961 i 962 

Serveis de radiodifusió i televisió Grup 964 



 
 
Biblioteques i serveis culturals Grup 966 
Bugaderies i tintoreries Grup 971 
Agències de prestació de serveis domèstics Grup 974 
Altres serveis personals Grup 979 
Educació i investigació Agrupació 93 
Sanitat i serveis veterinaris Agrupació 94 
Assistència i serveis socials Agrupació 95 
Altres serveis   
Locals sense activitats   
Activitats sense classificació específica   

 
GRUP B   309,14 € 
Institucions financeres i asseguradores Agrupacions 81 i 82 
Auxiliars financeres i d’assegurances Grups 831 i 832 
Comerç a l’engròs Agrupació 61 (llevat els grups 611 i 

612) 
Recuperació de productes Agrupació 62 
Intermediaris del comerç Agrupació 63 
Serveis de sanejament i neteja Agrupació 92 
Serveis de perruqueria i estètica Grup 972 
Serveis fotogràfics Grup 973 

 
GRUP C   385,36 € 
Construccions, instal·lacions i muntatges Divisió 5ª 

 
GRUP D   588,91 € 
Comerç al detall de comerç alimentari i 
begudes 

Grups 641, 642, 643 i 644 

Bars i altres serveis d’alimentació de 
superfície inferior a 100 m2 

  588,91 € 

Bars i altres serveis d’alimentació de 
superfície superior a 100 m2 

  882.69 € 

 
GRUP E   1.011,65 € 
Activitats industrials Divisions 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 
Reparacions Agrupació 69 

 
GRUP F   882,69 € 
Comerç a l’engròs de productes agraris i 
d’alimentació 

Grups 611 i 612 



 
 
Autoserveis i supermercats de superfície 
inferior a 400m2 

Epígrafs 647.2 i 647.3 

Serveis de restaurants i altres amb una 
superfície destinada a menjador inferior a 
100 m2 

  

 
GRUP G   1.471,62 € 
Serveis de restaurants i altres amb una 
superfície destinada a menjador superior a 
100 m2 

  

Serveis de restaurants i altres Grups 677 i 671 
 
GRUP H   6.744,34 € 
Autoserveis i supermercats de superfície 
superior a 400 m2 

Epígraf 647.4 

Grans superfícies Grup 661 
 
GRUP J   231,85 € 
Comerç al detall  Agrupació 65, grups 645, 646, 662, 

663, 664 i 665 i epígrafs 647.1 i 647.5 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES 

DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS 
PÚBLIC,  INDÚSTRIES DEL CÀRRER I AMBULANTS, RODATGES 

CINEMATOGRÀFICS I DE PUBLICITAT,  i ACTIVITATS PRIVADES AMB 
BANDEROLES SITUADES ALS FANALS 

 
ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents: 
Epígraf 
 
Tarifa primera 
 
1. Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats 
  a tómboles, rifes, vendes ràpides i similars. Per  
  cada m2 o fracció i dia ......................................................….. 7,92 EUROS 
 
2. Llicències per a l’ocupació de terrenys dedicats 
  a gronxadors, aparells voladors, cavallets, jocs de 
  cavallets, cotxes de xocs i, en general, qualsevol 
  mena d’aparells de moviment. Per cada m2 o fracció i dia .....10,54 EUROS 
 
3. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats  
  a la instal·lació de nevaries, restaurants, bars,  
  fondes i similars. Per cada m2 o fracció i dia ...................... 10,54 EUROS 
 
4. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb  



 
 
  camions o vehicles per a la venda d’entrepans, 
  hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, 
  etc. Per cada m2 o fracció i dia ............................................. 7,92 EUROS 
 
5. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats 
  a la instal·lació de xocolateria i massa fregida. Per 
  cada m2 o fracció i dia. ......................................................... 7,92 EUROS 
 
6. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats 
  a la instal·lació de parades per a la venda de patates  
  fregides. Per cada m2 o fracció i dia .................................... 7,92 EUROS 
 
7. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats 
  a la instal·lació de parades per a la venda de gelats. 
  Per cada m2 o fracció i dia............................................... 5,26 EUROS 
 
8. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats 
  a la instal·lació de màquines de cotó dolç.  
     Per cada m2 o fracció i dia................................................         5,26 EUROS 
 
9. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats  
  a la instal·lació de parades per a la venda de mariscos 
  Per cada m2 o fracció i dia............................................    10,54 EUROS 
 
10. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats  
   a la instal·lació de parades o casetes per a la venda 
   de torrons i de dolços. Per cada m2 o fracció i dia....... 5,26 EUROS 
 
11. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats 
   a la instal·lació de casetes o parades per a la venda 
   de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs. 
   Per cada m2 o fracció i dia................................... 5,26 EUROS 
                               
12. Llicències per a ocupacions de terrenys amb  
   parades per a la venda de flors, aigües i tabac. 
    Per cada m2 o fracció i dia .....………………..............          5,26 EUROS 
 
13. Fotògrafs, dibuixants, caricaturistes i els artefactes 
   que s’utilitzin com a complement de les seves 
   activitats pagaran per cada m2 o fracció i dia............... 5,26 EUROS 
 
14. Llicències per a la venda ambulant, en el braç, dels articles següents 
 i per dia: 
    a) Globus, bastons i quincalles .................................. 8,70 EUROS 
    b) Gelats ..................................................................... 8,70 EUROS 
    c) Mariscos ................................................................. 8,70 EUROS 
    d) Dolços ....................................................................          8,70 EUROS 
    e) Flors .......................................................................  8,70 EUROS 
    f) Altres articles ............................................................          8,70 EUROS 
 
 



 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert explica la proposta. Intervenen els regidors Pau 
Presas i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (8): 

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) 
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 SIMPLE, d’acord amb l’art. 47.1 de la LBRL. 
 
 
12.- PROPOSTA D'ACORD DE RESPOSTA A LES CÀRREGUES POLICIALS 
DESPROPORCIONADES, LES DETENCIONS IL·LEGALS I ELS 
EMPRESONAMENTS ARBITRARIS 
 
Degut a la situació política que viu el país amb càrregues policials totalment 
desproporcionades amb la finalitat de reprimir l’exercici legítim dels drets fonamentals, 
les detencions i empresonaments arbitraris, així com els greus fets esdevinguts el passat 
dia 15 d’octubre al nostre municipi mentre ciutadans i ciutadanes exercien el seu dret de 
manifestació i protesta, el grup municipal d’ERC Cassà de la Selva proposa que el ple 
adopti els següents acords: 
 
PRIMER. Sol·licitar al Govern de la Generalitat que es depurin responsabilitats dels caps 
de l’operatiu de la BRIMO que van actuar a Cassà de la Selva el dia 15 d’octubre.    
 
SEGON. Que s’aturin les detencions i empresonaments arbitraris. 
 
TERCER. Reclamar la llibertat de totes les persones empresonades. Considerem que 
s’estan produint peticions sistemàtiques de presó provisional com a mesura repressiva. 
 
QUART. Que l’Ajuntament de Cassà defensarà els ciutadans del municipi que hagin vist 
els seus drets afectats, adherint-se a la iniciativa de l’Ajuntament de Girona d’exercir 
l’acusació particular per poder formular denúncies contra les actuacions policials de 
manera conjunta amb la resta de municipis del partit judicial de Girona. 
 



 
 
CINQUÈ. Que l’Ajuntament es comprometi a donar suport informatiu i legal a tots els 
ciutadans i ciutadanes que van resultar lesionades i denunciades pels agents policials. 
 
SISÈ. Manifestar la nostra solidaritat amb totes aquelles persones que van resultar 
agredides a Cassà per part dels agents dels Mossos d’Esquadra, en una actuació que 
considerem del tot desproporcionada i ens posem a la seva disposició pel que precisin, 
alhora que els hi desitgem una ràpida recuperació. 
 
SETÈ. Condemnem els comportaments violents doncs no són propis de les persones 
que volen aconseguir uns objectius polítics legítims i democràtics. Només sense 
violència podrem defensar la llibertat d'expressió, de manifestació i d'opinió que ha de 
ser respectades per tothom. Aquests drets esmentats han de ser compatibles amb la 
resta de drets de tots els ciutadans encara que no es manifestin. 
 
VUITÈ. Fer arribar aquest acord  a la Delegació del Govern de Catalunya a Girona, a la 
Conselleria d’Interior, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència 
del Parlament de Catalunya, A l’Associació Catalana de Municipis per la Independència 
i a l’Associació Catalana de Municipis. 
 
 
L’alcalde Robert Mundet passa la paraula a la regidora Sílvia Soliguer que explica la 
proposta. Intervenen el regidor Marià Montsuñer, l’alcalde Robert Mundet i el regidor 
Martí Vallès. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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) 
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.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
L’alcalde Robert Mundet (JxC) tracta els assumptes següents: 
 



 
 
- Reunió amb comerciants per la recollida comercial i gestió de residus 
- Participació als Actes del foc de la Bisbal 
- Afectació dels aiguats al municipi 
- Pressupostos Participatius 
- Defunció Emili Pujol, geganter de Cassà 
 
La regidora Sílvia Martí (JxC) tracta els assumptes següents: 
 
- Constitució Consell d’Infants Municipal 
- Consell local de Ciutats educadores 
 
El regidor Joan Casabó (JxC) tracta els assumptes següents: 
 
- Concurs Colles Sardanistes 
- Gegants de Cassà a la Colla centenària de Montblanc 
- Vermut de Lletres 
- Activitat “La família se’n va al mercat” 
- Cinema infantil 
- Visites guiades de l’Arxiu: Cassà sota les bombes i llibre digital de la guerra i els seus 
efectes. 
- Cicle de conferències de l’Arxiu 
- Nits a la Coma  
- Estrena de l’obra “Litus” del Grup de Teatre Cassanenc 
- Pel·lícula Cicle Gaudí 
- Càntut 
- 75 anys Llumiguia 
 
El regidor Christian Cortés (JxC) tracta els assumptes següents: 
 
- Obra riera Seca 
- Obra Passeig Ferrocarril 
 
La regidora Núria Salvans (JxC) tracta els assumptes següents: 
 
- Taula rodona d’habitatge amb el Consorci Benestar Social 
- Reunió amb Càritas pel servei d’aliments 
- Llar de jubilats, trobada amb els nens del centre diürn  
- Èxit activitats a la Llar de jubilats 
- Taller amb infants amb problemes singulars 
- Cooperativa d’inserció joves exclusió social, formació en restauració i hostaleria 
- Pla d’Igualtat 
- Trampes pel Mosquit tigre a la llar d’infants 
- Plaques a les escoles: “Espai lliure de fum” 
- Xerrada de Viqui Molins sobre la dignitat 
- Acte commemoratiu 30 anys Càritas Cassà 
- Gran recapte d’aliments 
 
La regidora Lourdes Martín (JxC) tracta els assumptes següents: 
 
- Llums camp de futbol 
- Teulada Foment, mesa de contractació 



 
 
- Gespa camp de futbol 
- Acte lliurement subvencions esportistes 
 
El regidor Marià Montsuñer (PSC) tracta els assumptes següents: 
 
- Entrades i sortides escoles 
- Comportaments incívics 
- Regulació del trànsit 
- Resposta a les sol·licituds de queixes i suggeriments 
- Regidoria Governació 
 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor Martí Vallès (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Manifesta estar content per l’increment d’activitats a la Llar de jubilats. 
 
- Instàncies d’ERC presentades a l’Ajuntament: 
Declaracions errònies del regidor de Governació a la ràdio parlant del Consorci de 
Benestar Social en referència a la sentència.  
 
Respon el regidor Marià Montsuñer (PSC). Entren en debat. 
 
- Manifesta que les declaracions del regidor de Governació en relació a la retirada de la 
denúncia del cap de la policia són contradictòries. 
 
Respon el regidor Marià Montsuñer (PSC). Entren en debat. 
 
Intervé l’alcalde Robert Mundet (JxC). 
 
- Demana saber com està el tema de l’ascensor de la Residència Geriàtrica. 
 
Respon l’alcalde Robert Mundet (JxC). 
 
- Demana saber sobre el Pla d’emergències passives. 
 
- Demana saber les tasques del càrrec de confiança.  
 
- Manifesta que està pendent rebre resposta de les instàncies presentades a 
l’Ajuntament. 
 
- Demana saber la persona responsable de revisar les informacions que es pengen als 
webs municipals. 
 
- Demana que s’expliqui el sou de l’actual alcalde igual que es va explicar el sou de 
l‘anterior. 
 
- Pregunta a l’alcalde en referència al compromís que van prendre a l’Assemblea de 
Càrrecs Electes. 
 



 
 
La regidora Meritxell Rabionet (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Manifesta el suport del grup municipal d’ERC per si es decideix passar a sistema 
judicial el tema de la gespa del camp de futbol. 
 
- Demana quin és el criteri establert per comentar els plens municipals al Twitter. 
 
La regidora Sílvia Simon (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Manifesta estar dolguda per les paraules del regidor de Governació en relació a les 
càrregues policials. 
 
- Demana al regidor de Governació a on era la policia municipal el dia de les càrregues 
policials. 
 
- Demana al regidor de Governació si s’ha preocupat de parlar amb els ciutadans que 
van patir les càrregues policials. 
 
Respon el regidor Marià Montsuñer (PSC).  
 
El regidor Joan Cañigueral (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Pregunta per què la Plaça de ca la Marcel·la encara està tancada i sobre les filtracions 
amb la casa veïna. 
  
Respon l’alcalde Robert Mundet (JxC). 
 
- Demana el termini de les obres del passeig Ferrocarril. 
 
Respon el regidor Christian Cortés (JxC). 
 
- Demana per les apagades de l’enllumenat 
 
Respon l’alcalde Robert Mundet (JxC). Pren la paraula el regidor Marià Montsuñer 
(PSC). 
  
 
Un cop acabat els temes a tractar, l’alcalde passa la paraula al públic assistent: 
 
Intervé el Sr. Quim Gubau com a portaveu de l’assemblea local CDR Cassà, explicant 
que veuen positivament la moció aprovada de resposta a les càrregues policials, però 
tanmateix demanen responsabilitats polítiques i la dimissió del Consell d’Interior. També 
demana a l’alcalde si ha rebut resposta de la carta enviada als Serveis Territorials 
d’Interior demanant responsabilitats. 
 
Respon l’alcalde Robert Mundet (JxC). 
 
El Sr. Quim Gubau, continua la intervenció manifestant el seu malestar per les paraules 
del regidor de Governació. Replica l’alcalde. 
 



 
 
També manifesta que l’actuació dels manifestants va ser totalment pacífica i que el tall 
de carretera permetia un pas alternatiu. Reivindica que en cap moment va haver-hi 
violència per part dels manifestants i que la única violència va ser per part de la policia 
BRIMO.  
 
Demana una condemna explícita de rebuig de les agressions policials contra els 
manifestants i depurar responsabilitats als polítics.  
 
Respon el regidor Marià Montsuñer (PSC). 
 
Demana la paraula el Sr. Aleix Sánchez, com a públic assistent i pregunta al regidor de 
Governació la seva opinió sobre la sentència contra els presos polítics catalans. 
 
Respon el regidor Marià Montsuñer (PSC). 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari accidental, estenc aquesta acta. 
 
Signat i datat electrònicament, 
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