
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE NOVEMBRE 

DE 2019 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000016  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 28 de novembre de 2019 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 22:12 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents:  
Robert Mundet Anglada (JxC), alcalde 
Regidors/es: 
Joan Casabó Fuguet (JxC)  
Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
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)  
 
Núria Moral Ferrés, secretària 
 
Absents: 
Núria Josa Arbonès, interventora 
 
Ordre del dia 
 
1.- APROVAR ACTA PLE EXTRAORDINARI DE 21/10/2019 
 
2.- APROVAR ACTA PLE MUNICIPAL DE 31/10/2019 
 
3.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2019/2097 AL 2019/2306 
 
4.- RATIFICAR EL DECRET JUDICIAL 424/2019 ACORDAT EN ACTA DE CONCILIACIÓ  
APROVANT EL PAGAMENT DE 4000€ COM A INDEMNITZACIÓ 
 
5.- APROVAR LA COMPATIBILITAT DE LA SENYORA ISABEL ZAPATA 
 



 
 
6.- APROVACIÓ DE L'ADDENDA DEL CONVENI PER A LA PAL·LIACIÓ DE LA POBRESA 
ENERGÈTICA DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A LES ANUALITATS 
2020 I 2021 
 
7.- APROVAR EL CONVENI DE DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA DE CASSÀ 
DE LA SELVA 
 
8.- APROVAR LA REGULARITZACIÓ DELS PREUS DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL CONTRACTISTA SELSA PER L'ANY 
2019 
 
9.- DONAR COMPTE DE L'INFORME PMP 2T 2019 
 
10.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT 2T 2019 
 
11.- DONAR COMPTE DE L'INFORME PMP 3T 2019 
 
12.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT 3T 2019 
 
13.-  MOCIÓ PER LA COMMEMORACIÓ 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 
 
14.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC EN DEFENSA DE LA 
LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I LA INICIATIVA POLÍTICA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
15.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
16.- 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 EXTRAORDINARI DE 21/10/2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de Ple de 
data 21/10/2019, 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 21/10/2019, 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 (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.- APROVAR ACTA PLE MUNICIPAL DE 31/10/2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 
31/10/2019, signada pel secretari accidental de l’òrgan. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

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

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

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

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

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

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

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

mecanogràfics a les corporacions locals. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR l’acta de la sessió plenària ordinària de data 31/10/2019, 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 (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.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2019/2097 AL 2019/2306 
 
Es dona compte al Ple municipal dels decrets d’alcaldia que consten a l’expedient. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
4.- RATIFICAR EL DECRET JUDICIAL 424/2019 ACORDAT EN ACTA DE 
CONCILIACIÓ  APROVANT EL PAGAMENT DE 4000€ COM A INDEMNITZACIÓ 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la demanda presentada per la senyora M.M.R.M. de Reconeixement de dret 
número 454/2018 del Jutjat social nº3 de Girona.  
 
Vist que en data 14 de novembre de 2019 les parts van arribar a un acord a l’acta de 
conciliació . 
 
Vist el Decret número 424/2019, dictat pel Lletrat de l’Administració de Justícia del jutjat 
social número 3, mitjançant el qual es disposa aprovar l’avinença a què han arribat les 
parts en l’acta de conciliació.  
 
Vista la reserva de crèdit número 22019002829 per import de 4000 euros de la partida 
100.9200.22604 – despeses per serveis jurídics i contenciós.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER-. Ratificar l’acord pres entre les parts en l’acta de conciliació de data 14 de 
novembre de 2019, i recollit en el Decret 424/2019 del Jutjat Social número 3 de Girona.  
 
SEGON.- Indemnitzar a la senyora M.M.R.M. amb la quantitat de 4.000 euros. 
 
TERCER.- Aprovar, disposar i ordenar  el pagament de 4.000 euros a la senyora R., de 
la partida 100.9200.22604 – despeses per serveis jurídics i contenciós.  
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès. 
 
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 
 
 
5.- APROVAR LA COMPATIBILITAT DE LA SENYORA ISABEL ZAPATA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Isabel Zapata Fernández, per Registre 
d’Entrada número 7796, de 27 d’octubre de 2019, mitjançant la qual sol·licita que li sigui 
declarada la compatibilitat per a realitzar una segona activitat en el sector públic 
consistent en tasques pròpies de l’encàrrec de tutoria a la Universitat Oberta de 
Catalunya.  
 
Vist l’informe favorable de la Tècnica de recursos humans.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb l’article 321 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de l’Administració local.  
 
D’acord amb l’article 4 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, i l’article 3 de la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques.  
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat.  
 
D’acord amb l’article 21 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat.  



 
 
 
D’acord amb l’article 333 del Decret 214/1990, “correspon al ple de la corporació (...) 
adoptar acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat”.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.-  AUTORITZAR a la Sra. Isabel Zapata Fernández per a compatibilitzar la 
seva activitat pública a l’Ajuntament de Cassà de la Selva amb una segona activitat 
pública a la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la interessada.  
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès. 
 
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 
 
 
6.- APROVACIÓ DE L'ADDENDA DEL CONVENI PER A LA PAL·LIACIÓ DE LA 
POBRESA ENERGÈTICA DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A LES 
ANUALITATS 2020 I 2021 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 29 de novembre de 2017 es va signar el Conveni marc de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès – Consorci de Benestar Social Gironès- Salt i l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva per al desenvolupament del projecte comarcal de prevenció i 
pal·liació de la pobresa energètica del Gironès.  



 
 
En data 25 de novembre de 2019 i número d’entrada E2019007786, el Consell Comarcal 
del Gironès presentà una proposta d’addenda per la pròrroga de l’esmentat conveni, 
que s’exhaureix a finals de 2019 i que es transcriu a continuació:  
 

“ADDENDA CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONÈS - CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL 
GIRONÈS-SALT I L'AJUNTAMENT DE ............... PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE COMARCAL DE PREVENCIÓ I 
PAL·LIACIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA DEL GIRONÈS 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D'una part, el Sr. Joaquim Roca i Ventura, president del Consell Comarcal del 
Gironèsi del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, facultat per Decret de 
Presidència de data............, assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari 
general del Consell Comarcal del Gironès; 
 
D'altra part, el Sr.................................., alcalde de l'Ajuntament de................, 
facultat per ............ de data.................., assistit per la Sra............................., 
secretària de l'Ajuntament de ...........................; 
 
MANIFESTEN 
 
Que en data .... l'Ajuntament de .... va subscriure el Conveni marc de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès - Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt i l'Ajuntament de .............. per al desenvolupament del 
Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès, 
amb un termini de durada de 2 anys 
 
Atès que la situació de la ciutadania envers la pobresa energètica no ha parat 
d'agreujar-se a Catalunya en general, i a la comarca del Gironès en concret, la 
qual cosa es demostra per l'increment del nombre de casos atesos, tant a nivell 
d'informes de vulnerabilitat (corresponents a la Llei 24/2015) com en relació al 
nombre dels casos atesos des del propi Projecte comarcal de prevenció i 
pal·liació de la pobresa energètica del Gironès; 
 
És voluntat de l'Ajuntament de ............ de prorrogar aquest conveni de 
col·laboració per al Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa 
energètica del Gironès, per dur a terme de manera efectiva les mesures 
necessàries per pal·liar i prevenir la pobresa energètica en els municipis de la 
comarca; 
 
En raó d'això, CONVENEN: 
 
PRIMER. Que es prorroga la vigència del conveni per 2 anys més, des de l’1 

de gener del 2020 fins al 31 de desembre del 2021. 
 

Qualsevol de les parts podrà denunciar la finalització del conveni, de 
manera expressa i escrita amb una antelació de3mesos al venciment 
anual del conveni. 

 



 
 

SEGON.  Per fer efectiva la participació i la col·laboració en el Projecte 
comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del 
Gironès, l'Ajuntament de ........ abonarà anualment al CCG la 
quantitat de ............ €, quota que s’actualitzarà amb l’IPC, en 
concepte de personal tècnic per al desenvolupament i execució de 
les actuacions previstes de participació en el Projecte; 

 
TERCER. El conveni és prorrogable expressament mitjançant una addenda, 

prèvia sol·licitud presentada amb una antelació mínima de dos 
mesos a la data del seu venciment. 

 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni” 

 
Vist l’informe emès per la tècnica municipal en medi ambient en data 12 de novembre 
de 2019, favorable a la signatura de l’addenda en els termes proposats pel Consell 
Comarcal. 
 
Vist que existeix una reserva de crèdit d’un total de 3.005,76 € amb número d’operació 
22019000087 de la partida núm. 200-1700-22699, per a les anualitats de 2020 i 2021, 
incloent una previsió d’increment de l’IPC per a la segona anualitat, amb reserva de 
1.488,00 € per al 2020 i 1.517,76 € per al 2021.  
 
D’acord amb el que es disposa a l’informe-proposta de la secretària municipal de data 
14 de novembre de 2019. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
I. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, arts. 47.2, 57, DA 
5ª, i 22 quant a òrgan competent (més eventuals acords de delegació). 
 
II. 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): arts. 150 i 191. 
 
III. 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): Arts. 70  
 
IV. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP): arts. 47 a 
53, 143, 144 i DA 8ª. 
 
V. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPAC): arts. 21.1, 86 i 114. 
 
VI. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (LRJPAPC): arts. 10, 25, 42, 53, 75, 108 a 112, DA 4ª, DA 5ª i 
DF 2ª LRJPAPC. 
 
VII. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les Entitats Locals (ROAS): arts. 150 i ss., 167, 175, 303 a 311. 
VIII. Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en 
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 
 



 
 
IX. La competència de l’Ajuntament per  a la signatura d’aquest conveni ve donada per 
la llei 12/2007, d'11d'octubre, de serveis socials, en el seu art. 31 i el Conveni de 
delegació de competències i encàrrec de gestió entre l´Ajuntament de Cassà de la 
Selva, el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar  Social Gironès-Salt 
per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats, aprovat pel Ple en data 29 
de maig de 2014, on es preveu en l´acord primer en relació a l´annex I Cartera de Serveis 
de l´Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el text definitiu del l’Addenda al conveni marc descrit en els 
antecedents. 
 
SEGON.- Autoritzar el pagament de la despesa corresponent a la contraprestació 
econòmica d’aquesta conveni, en càrrec a la reserva de crèdit d’un total de 3.005,76 € 
amb número d’operació 22019000087 de la partida núm. 200-1700-22699, per a les 
anualitats de 2020 i 2021, incloent una previsió d’increment de l’IPC per a la segona 
anualitat, amb reserva de 1.488,00 € per al 2020 i 1.517,76 € per al 2021.  
 
TERCER.- Facultar l’Alcalde per la signatura de l’addenda al conveni de col·laboració.  
 
QUART.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Gironès – Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt. 
 
CINQUÈ.- Publicar el present conveni en el Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès i 
Marià Montsuñer. 
 
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 
 
 
7.- APROVAR EL CONVENI DE DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL 
GIRONÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ DE LA 
DEIXALLERIA DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Atès que és voluntat del Govern Municipal que el Consell Comarcal continuï prestant el 
servei de deixalleria municipal per a la gestió dels residus no recollits a contenidors, com 
son els residus tòxics, perillosos, elèctrics i electrònics, entre d’altes, atès que es tracta 
d’una deixalleria d’abast supramunicipal. 
 
Vist que l’estimació del preu anual de la delegació de la prestació del servei és de 
48.582,29 €/any, amb una durada de cinc anys i la regularització del preu d’acord amb 
la variació de l’IPC.  
 
Es disposa d’un document de Reserva de Crèdit amb número d’operació 22019000086, 
amb càrrec a la partida 200-1622-22799, per import de 48582,29 € per al 2020 i imports 
amb previsió d’increment d’IPC per a la resta d’anys del conveni.   

 
Atès l’informe de la tècnica de medi ambient en data 11 de novembre, que disposa 
literalment el següent:  

 
“ En data 28 de juny de 2012 el Ple municipal va aprovar el Conveni de Delegació 
entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès, per 
a la prestació del servei d’explotació de la deixalleria de Cassà d ela Selva que 
actualment segueix en vigor (exp. núm. 2012/430).  
En data 6 de novembre de 2019 el Consell Comarcal presentà l’entrada núm. 
E2019008037, segons la que es proposa la renovació del conveni pel que es 
delega la gestió de la deixalleria a aquest organisme.  
En l’esborrall de conveni presentat es destaca la introducció del servei de triatge 
de cartró i residus provinents del mercat municipal en horari anterior a l’obertura 
de la instal·lació al públic i la modificació de la durada del conveni, que coincidirà 
amb la durada del contracte del servei que licitarà el Consell Comarcal, per tant 
el conveni tindrà vigència des de l’entrada en servei del nou concessionari.  
Es creu convenient l’aprovació del conveni en els temes que es presenten en 
l’esborrall presentat pel Consell Comarcal en data 6 de novembre de 2019..” 

Atès el que s’indica a la memòria del conveni, signada en data 11 de novembre per l’àrea 
de medi ambient.  
 
Fonaments de dret. 
 

a) Que, de conformitat amb l’art 11 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic: 

 
“1. La realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans 
administratius o de les entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o entitats de dret 
públic de la mateixa Administració o d’una altra, sempre que entre les seves competències 
estiguin aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics 
idonis per exercir-les.  



 
 
 
Els encàrrecs de gestió no poden tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats 
a la legislació de contractes del sector públic. En aquest cas, la seva naturalesa i règim jurídic 
s’ha d’ajustar al que preveu aquesta.  
 
2. L’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’òrgan o entitat que l’encarrega dictar tots els 
actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en els quals s’integri l’activitat material 
concreta objecte d’encàrrec. En tot cas, l’entitat o òrgan encomanat té la condició d’encarregat 
del tractament de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en execució de 
l’encàrrec de gestió, i li és aplicable el que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter 
personal.  
 
3. La formalització dels encàrrecs de gestió s’ha d’ajustar a les regles següents:  
a) Quan l’encàrrec de gestió s’efectuï entre òrgans administratius o entitats de dret públic 
pertanyents a la mateixa Administració, s’ha de formalitzar en els termes que estableixi la seva 
normativa pròpia i, si no n’hi ha, per acord exprés dels òrgans o entitats de dret públic intervinents. 
En tot cas, l’instrument de formalització de l’encàrrec de gestió i la seva resolució s’ha de publicar, 
per assolir eficàcia, al «Butlletí Oficial de l’Estat», al butlletí oficial de la comunitat autònoma o al 
de la província, segons l’Administració a què pertanyi l’òrgan que efectua l’encàrrec. Cada 
Administració pot regular els requisits necessaris per a la validesa d’aquests acords que han 
d’incloure, almenys, una menció expressa de l’activitat o activitats que afectin, el termini de 
vigència i la naturalesa i l’abast de la gestió encomanada.  
 
b) Quan l’encàrrec de gestió s’efectuï entre òrgans i entitats de dret públic d’administracions 
diferents, s’ha de formalitzar mitjançant la signatura del conveni corresponent entre elles, que 
s’ha de publicar al «Butlletí Oficial de l’Estat», al butlletí oficial de la comunitat autònoma o al de 
la província, segons l’Administració a què pertanyi l’òrgan que efectua l’encàrrec, excepte en el 
cas de la gestió ordinària dels serveis de les comunitats autònomes per part de les diputacions 
provincials o, si s’escau, cabildos o consells insulars, que es regeix per la legislació de règim 
local.” 
 

b) Art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni pel qual es regula la delegació de gestió al Consell 
Comarcal del Gironès de la prestació del servei de deixalleria, d’acord amb el redactat 
següent:  

 “CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA 
SELVA I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI D’EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
Pel Consell Comarcal del Gironès, representat pel seu president, Sr. Joaquim 
Roca i Ventura, president del Consell Comarcal del Gironès, facultat per l'acord 
del Ple del Consell Comarcal del Gironès de data............., assistit pel secretari del 
Consell Comarcal, Sr. Jordi Batllori I Nouvilas. 
Per l’Ajuntament de Cassà de la Selva, representat pel seu alcalde, Sr. Robert 
Mundet i Anglada, alcalde de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, facultat per 
l'acord de ............... de data............., assistit per la  secretària de la corporació, 
Sra. …………………. 
 



 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Que el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus, estableix en l’article 52 que, els municipis de més cinc 
mil habitants, independentment o associadament i, si s’escau, els consells 
comarcals han d’establir el servei de deixalleria. 
Que, així mateix, el Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del 
Gironès preveu la possibilitat de prestar el Servei de deixalleria. 
Que es considera el Consell Comarcal del Gironès, entitat supramunicipal idònia 
per prestar el Servei de deixalleria en els municipis que li deleguin, alhora que 
actualment gestiona per delegació les deixalleries de Sarrià de Ter, Celrà, Sant 
Gregori, Sant Jordi Desvalls, Madremanya, Sant Martí de Llémena i la deixalleria 
mòbil en diversos municipis de la comarca. 
 

En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents 
 

PACTES 
 
PRIMER. L’Ajuntament de Cassà de la Selva delega a favor del Consell 

Comarcal del Gironès el servei de deixalleria que inclou el servei 
d'explotació d'aquesta instal·lació.  
El Consell Comarcal del Gironès accepta aquesta delegació i 
assumeix els compromisos per a gestionar el servei objecte 
d’aquest conveni, respecte del qual l’Ajuntament en conserva la 
titularitat de la competència atès que el que delega és l'exercici de 
la mateixa. 
El Consell Comarcal del Gironès prestarà el Servei mitjançant 
contracte de servei amb una empresa apta per realitzar 
l’explotació de la deixalleria i vetllarà per tal que el Servei sigui el 
més idoni tècnicament i econòmicament pels municipis i pel 
compliment exacte del contracte administratiu.  

SEGON. El servei d’explotació de la deixalleria de Cassà de la Selva 
comprendrà: 

o l’atenció a l’usuari en l’horari d’obertura pactat (Es preveu un horari 
d’obertura de dilluns a divendres de 15 a 19 h i els divendres i 
dissabtes de 10 a 14 h); 

o la gestió dels residus dipositats comprenent el transport dels residus 
recollits fins al gestor de residus autoritzat, i el cost del seu 
tractament; 

o la neteja periòdica dels contenidors i de la instal·lació; 
o el manteniment de la instal·lació, inclosa la zona enjardinada i els 

mòduls instal·lats; 
o la coordinació del control d’accessos i el software de gestió de 

deixalleries 
o el triatge del cartró procedent del mercat, amb una dedicació d'una 

hora dos dies a la setmana, abans de l'horari d'obertura de la 
instal·lació. 

 
TERCER. El present conveni entrarà en vigor en el moment en que es 

formalitzi la darrera de les signatures electròniques, pel que fa a 
les delegacions realitzades, als efectes de preparar la licitació del 
servei corresponent. 



 
 

 El conveni tindrà una durada de cinc anys, equivalent a la durada 
de la contracte de servei corresponent. Aquest termini es 
computarà des de l'inici de la prestació del servei per part de 
l'adjudicatari i fins a la finalització del corresponent contracte 
administratiu.   
En qualsevol moment durant la vigència del conveni l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva podrà revocar dita delegació, amb l’obligació 
de comunicar-la al Consell Comarcal amb un termini de 3 mesos 
d’antelació.  
En el cas que es produeixi dita revocació l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva assumirà les obligacions econòmiques que derivin de 
la licitació d’aquest servei efectuada pel Consell Comarcal.  
Dita revocació haurà de ser publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de conformitat amb el que disposa l’article 9.3 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
QUART. El Consell Comarcal del Gironès no tindrà relació administrativa, 

laboral ni d'altra naturalesa amb el personal contractat per realitzar 
aquest Servei, ni durant aquest contracte, ni al termini del mateix, 
ja que el Consell Comarcal actua per delegació dels ajuntaments. 

 
CINQUÈ. Correspon a l'Ajuntament: 

- proposar millores per al funcionament de la deixalleria; 
- informar al Consell Comarcal de totes les circumstàncies que 

afectin el bon funcionament de la instal·lació; 
- abonar el cost corresponent de l’explotació; 
- mantenir les bases de dades actualitzades del seu padró 

d’habitants i informar-ne amb la periodicitat requerida als efectes 
de mantenir actualitzat el programari de control d’usuaris, si 
escau; 

- promoure l’ús d’aquesta instal·lació entre els seus ciutadans; 
   
  Correspon al Consell Comarcal: 

- gestionar en termes generals, el Servei d’explotació de la 
deixalleria de Cassà de la Selva que inclou, entre d’altres, la 
licitació del servei corresponent, el control de la seva bona 
execució i la coordinació del software corresponent; 

- informar puntualment a l’Ajuntament de Cassà de la Selva de 
qualsevol canvi en l’explotació i incidència del servei; 

- informar periòdicament a l’Ajuntament de les dades de gestió de 
la deixalleria (entrades d’usuaris, entrades i sortides de 
materials, etc.); 

- coordinar les campanyes de sensibilització que es poden dur a 
terme; 

- promoure l’ús d’aquesta instal·lació entre els ciutadans dels 
municipis participants; 

- establir, si escau, els criteris de repartiment de les càrregues 
econòmiques o dels ingressos, en el supòsit que d’altres 
municipis afrontats participin de la deixalleria i en relació als 
possibles ingressos per a la gestió dels residus; 

    



 
 

Les càrregues econòmiques es repartiran entre els municipis en 
funció de dos paràmetres: poblacional i per la mitjana percentual 
de visites dels tres últims anys. Els ingressos són a favor de 
l'empresa adjudicatària del contracte del servei i s'integren en el 
balanç de costos de gestió de la deixalleria pel que fa a les 
fraccions valoritzables directament pel adjudicatari. Només aquells 
ingressos que es puguin derivar dels sistemes integrats de gestió 
i d'altres fonts si escau, de les que sigui beneficiari l'ens titular, es 
retornaran als ajuntaments anualment d'acord amb el mateix criteri 
de repartiment que amb les càrregues. 
 

SISÈ.   Correspondrà al Consell Comarcal del Gironès la coordinació del 
sistema de control d’accessos i registre d'aportacions dels usuaris 
de la deixalleria dins de la Xarxa comarcal de deixalleries. L'emissió 
de targetes (o altres mitjans si escau) als usuaris es podrà realitzar 
des del propi concessionari, l'Ajuntament o el Consell Comarcal del 
Gironès, vetllant en qualsevol cas pel compliment de la normativa 
de protecció de dades personals. 

 
SETÈ. Per la prestació del Servei d’explotació de la deixalleria de Cassà 

de la Selva, l’Ajuntament de Cassà de la Selva abonarà anualment 
al Consell Comarcal del Gironès la quantitat que resulti d'acord 
amb el preu adjudicat en la licitació corresponent. Aquesta 
quantitat es formalitzarà mitjançant annex de conveni i 
s’actualitzarà anualment d’acord amb el cost del servei suportat.   

  Per l'emissió si escau de targetes de proximitat pels usuaris del 
municipi l'Ajuntament abonarà l'import de 5 €/unitat. Aquesta 
quantitat s’actualitzarà anualment d’acord amb el preu públic 
corresponent.  

 Mensualment, el Consell Comarcal trametrà una liquidació a 
l’Ajuntament que, haurà de fer efectiva en el termini de 50 dies 
comptat des de la data de comunicació de la liquidació, mitjançant 
domiciliació bancària o transferència bancària.  
El Consell Comarcal podrà compensar els deutes de l’Ajuntament 
amb les quantitats que hagin estat ingressades en el Consell 
Comarcal, d’acord amb el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.  
En qualsevol cas, el Consell Comarcal haurà comunicat a 
l'Ajuntament les quantitats pendents d'ingressar, amb una 
antelació mínima de 3 mesos a la data en què s'efectuï la 
compensació. 
En el supòsit que l'empresa adjudicatària reclami al Consell 
Comarcal del Gironès, el pagament dels interessos legals de les 
factures vençudes i no pagades, l'Ajuntament assumirà el 
pagament dels interessos legals que es reclamin, si escau, 
d'acord amb l'art. 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, i sempre que sigui degut a la manca 
d'ingrés de la seva part en la prestació d'aquest servei davant la 
Tresoreria del Consell Comarcal. 
 



 
 

 VUITÈ. Es crea una comissió de seguiment i control del present conveni, 
integrada per representants de l’Ajuntament i del Consell 
Comarcal, que en general vetllarà pel compliment del present 
conveni i per la prestació òptima del servei. Aquesta Comissió 
estarà integrada per part del Consell Comarcal del Gironès pel 
Conseller de Medi Ambient i la Coordinadora de l'Àrea de Medi 
Ambient, i per part de l'Ajuntament, per l'Alcalde o regidor/a 
competent i el tècnic corresponent, si escau. La Comissió es 
reunirà, amb la periodicitat necessària i a petició de qualsevol de 
les parts. 

 
NOVÈ. El present conveni té naturalesa administrativa, pel que 

correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el 
coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la 
interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix.” 

 
SEGON.- Encarregar al Consell Comarcal, en virtut de la clàusula primera del present 
conveni, la licitació del servei de deixalleria amb el pagament proporcional a l’aportació 
del municipi de Cassà de la Selva.  
 
TERCER.- Autoritzar i disposar de la despesa de 48.582,29€, per a l’any 2020, amb 
número d’operació 22019900086 i amb càrrec a la partida 200-1622-22799, així 
autoritzar i disposar les despeses de les anualitats durant la vigència del present 
conveni, condicionades a l’existència de crèdit adequat i suficient en les previsions 
següents:  
 

 
 
QUART.- Facultar a l’alcalde per la signatura del conveni. 
 
CINQUÈ.- Traslladar l’acord a l’àrea d’intervenció i al Consell Comarcal del Gironès.  
 
SISÈ.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província d’acord amb el que 
disposa l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.  
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen els regidors Pau Presas i 
Marià Montsuñer. 
 
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.- APROVAR LA REGULARITZACIÓ DELS PREUS DEL CONTRACTE DE 
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL CONTRACTISTA 
SELSA PER L'ANY 2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist l’informe de l’àrea de medi ambient que literalment diu:  
 

“En data 18 de setembre de 2017 s’acordà per Ple l’adjudicació definitiva del 
servei de recollida i transport de residus i neteja viària a l’empresa SELSA SL. 
Els serveis contractats son prestats des del dia 1 de gener de 2018 per l’empresa 
SELSA, Servicios Especiales de Limpieza SA. 
Segons el que estableix la clàusula setena del Plec de clàusules administratives 
particulars per a la contractació, mitjançant concurs públic, procediment obert 
harmonitzat amb diferents criteris d’adjudicació de la gestió indirecta del servei 
públic de recollida i transport de residus sòlids urbans i del servei de neteja viària 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva pel període 2010-2018, en el que es basa 
la present contractació, s’estableix que durant el primer any no hi haurà revisió 
de preus. A partir del segons any es revisaran els preus d’acord amb l’índex de 
preus al consum estatal elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística, i la revisió 
no podrà superar el 85% de la variació experimentada pel referit índex. Es 
prendrà com a referència la data d’adjudicació del contracte si aquesta es 
produeix en el termini de tres mesos des de la finalització del termini de 
presentació d’ofertes, o aquesta darrera data si l’adjudicació es produeix 
transcorregut aquest termini. En cap cas serà objecte de revisió el percentatge 
corresponent al benefici industrial i despeses generals, així com les despeses 
financeres i la base de càlcul de les despeses d’amortització.  
En aquest sentit, la sol·licitud presentada en data 8 d’agost de 2019 per SELSA 
amb codi d’entrada E2019006039, presenta el càlcul i justifica l’increment de 
preus amb l’aplicació del coeficient de revisió de l’1’0192, corresponent al 85% 
de la variació entre setembre de 2017 i setembre de 2018 de l’IPC estatal.  
 
Per tant, és adient aprovar l’increment del 1,92 % als preus del contracte per a 
l’anualitat 2019.  
Aquest increment no s’aplicarà a benefici industrial i despeses generals, així com 
les despeses financeres i la base de càlcul de les despeses d’amortització.” 



 
 
 
Vist que s’ha realitzat una retenció de crèdit per al pressupost de 2019 per a la 
regularització dels preus de recollia de residus d’un import de 12.3178,60 €, a la partida 
200-1621-22799, amb número d’operació 220190010033.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Segons el que estableix la clàusula setena del Plec de clàusules administratives 
particulars per a la contractació, mitjançant concurs públic, procediment obert 
harmonitzat amb diferents criteris d’adjudicació de la gestió indirecta del servei públic de 
recollida i transport de residus sòlids urbans i del servei de neteja viària de l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva pel període 2010-2018, en el que es basa la present contractació, 
s’estableix que “durant el primer any no hi haurà revisió de preus. A partir del segons 
any es revisaran els preus d’acord amb l’índex de preus al consum estatal elaborat per 
l’Institut Nacional d’Estadística, i la revisió no podrà superar el 85% de la variació 
experimentada pel referit índex. Es prendrà com a referència la data d’adjudicació del 
contracte si aquesta es produeix en el termini de tres mesos des de la finalització del 
termini de presentació d’ofertes, o aquesta darrera data si l’adjudicació es produeix 
transcorregut aquest termini. En cap cas serà objecte de revisió el percentatge 
corresponent al benefici industrial i despeses generals, així com les despeses financeres 
i la base de càlcul de les despeses d’amortització.” 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR l’increment de preu de la contractació de recollida i transport de 
residus i neteja viària d’acord amb l’aplicació del coeficient de revisió de l’1’0192, 
corresponent al 85% de la variació entre setembre de 2017 i setembre de 2018 de l’IPC 
estatal. Aquest increment no s’aplicarà a benefici industrial i despeses generals, així 
com les despeses financeres i la base de càlcul de les despeses d’amortització. 
 
SEGON.- APROVAR I AUTORITZAR la despesa de 12.318,60 amb càrrec a la partida 
200-1621-22799 i amb número d’operació 220190010033. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa SELSA Servicios Especiales de 
Limpieza SA, com a concessionària del servei de recollida i transport de residus i neteja 
viària.  
 
QUART.- COMUNICAR el present acord a l’àrea d’intervenció i tresoreria.  
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen els regidors Pau Presas i 
Marià Montsuñer. 
 
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.- DONAR COMPTE DE L'INFORME PMP 2T 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 SEGON 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 SEGON 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: 

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 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: 

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. 

 
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: 

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. 
 
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 segon 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 2,00 1.812.562,86 2,00 260.695,34 2,00 2.073.258,20
OOAA Residència 1,76 172.114,98 0,00 0,00 1,76 172.114,98
Import total operacions 1.984.677,84 260.695,34 2.245.373,18 1,98

PERIODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS -2N. 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. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
10.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT 2T 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 SEGON trimestre de l’exercici 2019: 
 
INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS DEL SEGON 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 3r. trimestre són els següents:  
 

Ens 

Realitzats dins 
el període 
legal de 
pagament 

Import 
Fora període 
legal 
pagament 

Import 



 
 

Ajuntament 
de Cassà de 
la Selva 

813 1.333.100,05€ 157 479.462,81€ 

Residència 
geriàtrica 
Sant Josep  

138 149.253,71€ 5 22.861,27€ 

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 157 pagaments, per un import 
de 479.462,81€. 
 
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 5 pagaments, per import de 22.861,27€. 
 
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 
58 108.356,63€ 

Residència 
geriàtrica 

Sant Josep 
0 0,00€ 

 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
11.- DONAR COMPTE DE L'INFORME PMP 3T 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 TERCER 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 TERCER 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: 

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 gener de 2014 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. 

 
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: 

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. 
 
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 TERCER 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 8,60 937.246,40 0,20 10.300,35 8,51 947.546,75
OOAA Residència 3,50 174.523,49 0,00 0,00 3,50 174.523,49
Import total operacions 1.111.769,89 10.300,35 1.122.070,24 7,73

PERIODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS -3r. 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. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
12.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT 3T 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 TERCER trimestre de l’exercici 2019: 
 
INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS DEL TERCER 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 3r. trimestre són els següents:  
 

Ens 

Realitzats dins 
el període 
legal de 
pagament 

Import 
Fora període 
legal 
pagament 

Import 

Ajuntament 
de Cassà de 
la Selva 

549 805.561,79 118 123.574,74 

Residència 
geriàtrica 
Sant Josep  

135 192.957,18 1 177,25 

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 118 pagaments, per un import 
de 123.574,74€. 
 
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 1 pagament, per import de 177,25€ . 
 
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 
53 43.145,92€ 

Residència 
geriàtrica 

Sant Josep 
0 0,00€ 

 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
13.-  MOCIÓ PER LA COMMEMORACIÓ 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 



 
 
 
En motiu del Dia internacional contra la violència envers les dones els grups municipals 
representats al consistori de Cassà de la Selva, Junts per Cassà, ERC i PSC, ens 
adherim al manifest d’aquesta commemoració, acordat per la Generalitat, les quatre 
Diputacions de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana 
de Municipis i alhora ens reafirmem a lluitar per denunciar i eradicar de la societat 
aquesta violència incomprensible. 

 
MANIFEST 25N 

Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones 2019 
 
D'uns anys ençà, les violències masclistes, i especialment les violències sexuals, s'han 
situat al centre de les notícies, les xarxes socials i, fins i tot, de les festes majors dels 
nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones, tradicionalment 
invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les seves supervivents per 
denunciar un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat en 
evidència que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes 
populars, perquè aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de 
feina i a casa.  
 
Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en una societat patriarcal que 
es resisteix a perdre un estatus quo que situa les dones en una posició de desigualtat. 
Tot i això, les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Diuen que una 
societat té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat 
amb el crit de sonoritat "jo sí que et crec, germana" perquè no hi ha cap altra resposta 
possible front aquest greu atac contra els Drets Humans.  
 
Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de 
l'estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones. 
Aquesta violència funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença 
un missatge ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves: volen controlar i sotmetre 
la vida de les dones. 
 
Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i 
minimitzades, hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volem situar al 
seu lloc la vergonya que suposa patir una agressió sexual, perquè ja no ens volem 
culpabilitzar més. Per això, hem treballat des de molts espais diferents: des dels 
moviments feministes, les associacions, les comissions de festes dels barris, les 
administracions públiques, i això també s'ha traslladat als carrers. Hem fet palès que 
una societat on les dones són agredides sexualment no garanteix els seus drets de 
ciutadania.  
Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb 
la implicació de totes les administracions i agents socials per l’eradicació de totes les 
violències masclistes i la reparació de totes les supervivents.  
 
També cal reconèixer la lluita constant i incansable dels moviments feministes, que no 
han deixat de crear les contra narratives sobre la violència sexual que ens han permès 
posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen infondre la por. 
Aquí, les dones joves han estat la punta de llança d’aquesta transformació. Elles són les 
2/2 protagonistes d’aquest punt d’inflexió, esdevenint la generació d’un canvi tan urgent 
com imprescindible.  



 
 
 
Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les 
supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora 
d'entendre la sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que 
només un sí és sí i que tot això és innegociable. També han denunciat una justícia 
patriarcal que reprodueix el sexisme en les seves sentències i deixa impunes als 
agressors. 
 
Per últim, no volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la 
valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de les 
que han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no esteu 
soles!  
 
El moviment feminista és imparable i la nostra sonoritat és la nostra força. Cridem juntes: 
si en toquen a una, ens toquen a totes! 
 
Per tots aquests motius, els Grup Municipals de Junts per Cassà, ERC i PSC proposem 
al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violències 
pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure sense violència masclista i 
posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la. 
 
SEGON.- Refermar el compromís de l’Ajuntament per continuar ampliant els serveis 
d’atenció a dones en situació de violència a través dels serveis especialitzats en 
violència masclista municipals i/o comarcals. Ampliar aquest servei d’atenció als fills i 
filles de les dones víctimes de violència. 
 
TERCER.- Dur a terme campanyes específiques de prevenció i denúncia de qualsevol 
mena de violència masclista durant les activitats i festes del municipi. 
 
QUART.- Impulsar campanyes de sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions 
igualitàries basades en el respecte i el diàleg i lliures de tot tipus de violència masclista 
i que fomentin l’empoderament de les dones. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a l’Institut Català 
de les Dones i al Consell Nacional de Dones de Catalunya. 
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta i llegeix el manifest. Intervé la regidora 
Sílvia Simon i el regidor Marià Montsuñer. 
 
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 
 
 
14.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC EN DEFENSA DE LA 
LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I LA INICIATIVA POLÍTICA AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 
 
La censura que el Govern espanyol -mitjançant el Tribunal Constitucional- pretén 
imposar al Parlament de Catalunya constitueix una vulneració inacceptable de 
l’autonomia parlamentària i del dret a la representació política dels diputats i les 
diputades, els quals tenen dret a exercir la llibertat d’expressió i la iniciativa política 
sense coaccions de cap tipus. 
  
Al Parlament de Catalunya s’hi ha de poder parlar de tot i s’han de poder expressar totes 
les opinions, no només aquelles que agradin als poders de l’Estat.  
 
Els òrgans de representació política, escollits democràticament, han de poder expressar 
les seves opinions sobre els temes que considerin convenient. Si no fos així, es 
desvirtuaria el sentit de les institucions democràtiques que representen la voluntat de la 
ciutadania. I això és aplicable als ajuntaments, als consells comarcals, a les diputacions 
i, sobretot, al Parlament de Catalunya que representa el poble de Catalunya.  
 
Davant la deriva autoritària de l’Estat, que amenaça amb responsabilitats penals a la 
Mesa del Parlament de Catalunya per defensar el dret a la representació política i a la 
llibertat d’expressió dels diputats i les diputades, fem nostra la Proposta de Resolució 
del Parlament de Catalunya parcialment suspesa com a conseqüència dels incidents 
d’execució de sentència formulats pel Govern espanyol al Tribunal Constitucional.  
 
I com a exemple i reivindicació del dret dels òrgans de representació política, escollits 
democràticament, a pronunciar-se sobre les qüestions que considerin pertinents, el Ple 
adopta els següents acords:  
 
PRIMER. Denunciar la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al 
Parlament de Catalunya, clarament incompatible amb l’autonomia i la inviolabilitat de la 
cambra.  
 
SEGON. Reivindicar el dret dels diputats i les diputades del Parlament de Catalunya, 
així com el dels membres d’aquest Ple, a poder debatre sobre tots els assumptes que 



 
 
interessen a la ciutadania, inclosos el dret a l’autodeterminació, la monarquia o la 
sobirania.  
 
TERCER. Considerar que davant les coaccions dels poders de l’Estat per intentar limitar 
els temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap més opció que defensar el 
dret a la representació política i a la llibertat d’expressió de tots els diputats i diputades. 
Sense fissures. Perquè si la censura entra al Parlament de Catalunya, o a qualsevol 
altra òrgan de representació política, escollit democràticament, es desvirtua el sentit de 
les institucions. Per això, expressa i expressarà tants cops com ho vulguin els membres 
d’aquest Ple, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l’autodeterminació i la 
reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític.  
 
QUART. Entendre que les competències autonòmiques no poden definir els límits del 
que es pot parlar al Parlament de Catalunya, perquè els legítims representants del poble 
de Catalunya s’han de poder posicionar políticament sobre qüestions com la invasió de 
Turquia al Kurdistan, la crisi dels refugiats o l’emergència climàtica, per posar només 
alguns exemples.  
 
CINQUÈ. Recordar que el Parlament de Catalunya ha aprovat desenes de resolucions 
polítiques sobre el dret a l’autodeterminació des de l’any 1989 sense que això hagi estat 
objecte de persecució i censura per part de les institucions de l’Estat. I considera que ho 
ha de seguir fent si aquesta és la voluntat dels diputats i diputades de la cambra.  
 
SISÈ. Constatar que altres parlaments de l’Estat es posicionen constantment sobre 
qüestions que desborden el seu àmbit competencial, fins i tot demanant la intervenció 
de les institucions catalanes, sense que això sigui objecte de cap impugnació per part 
del Govern espanyol. I defensar el dret d’aquests parlaments a seguir-ho fent, perquè la 
defensa del dret a la representació política i a la llibertat d’expressió té valor sobretot 
quan es fa pels que no pensen com nosaltres.  
 
SETÈ. Manifestar el seu suport i la seva solidaritat amb el president i la mesa del 
Parlament de Catalunya que estan sent amenaçats judicialment per defensar la llibertat 
d’expressió a la cambra.  
 
VUITÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, i a la 
Presidència del Tribunal Constitucional. 
 
El regidor Martí Vallès explica la proposta. L’alcalde Robert Mundet explica la 
proposta. Intervé el regidor 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) 



 
 

Carla Matilla Rubirola (JxCAT) 
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) 

EN CONTRA (1):  
Marià Montsuñer González (PSC) 

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
15.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
L’alcalde Robert Mundet (JxCat) tracta els assumptes següents: 
 
- Resolució Programa Treball i Formació 2019-2020 
- Elecció Jutge/sa de Pau 
- PUOSC: Projecte urb. c/ Indústria i Bisbal, Proj. endegament riera Seca i Proj. reforma 
2n pis Can Trinxeria. 
- Nova secretària municipal 
- Inici obres ampliació depuradora 
- Premi empresa centenària Fleca Pastisseria Nèctar  
 
El regidor Joan Casabó (JxCat) tracta els assumptes següents: 
 
- Festival Càntut 
- Felicitació Amics de la Sardana 
- Presentació llibre Gerard Quintana 
- Programa activitats de Nadal 
- Activitats Fum, fum, fum 
- Presentació revista Descobrim del GREC 
- Vermut de Lletres 
- Visita teatralitzada de la ruta del suro 
- Pastorets La Salle 
 
La regidora Sílvia Martí (JxCat) tracta els assumptes següents: 
 
- Consell d’Infants municipal 
- Acte Dia internacional Ciutats Educadores 
- Pla local d’educació 
 
El regidor Christian Cortés (JxCat) tracta els assumptes següents: 
 
- Finalització obra endegament riera entre c-65 i c/ Pla de l’Estany. 
- Termini obres aparcament passeig Ferrocarril. 
- Aparcament can Molinas 
- Obres enllumenat ctra. Provincial 



 
 
 
La regidora Núria Salvans (JxCat) tracta els assumptes següents: 
 
- Renovació dels convenis Centre diürn i Horts urbans. 
- Subvenció Generalitat per una horticultora. 
- Baüls per a eines als horts urbans 
- Projecte d’acompanyament a la gent gran amb el Consorci.  
- Reunió amb el Dpt. Benestar Social pels graus de dependència usuaris geriàtric. 
 
La regidora Lourdes Martín (JxCat) tracta els assumptes següents: 
 
- Felicitació a Georgina Uñó Ortiz, subcampiona estatal de gimnàstica rítmica. 
- Llums del camp de futbol 
- Gespa camp de futbol 
- Activitats conjuntes de les entitats esportives per la Marató. 
  
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxCat) tracta els assumptes següents: 
 
- Pressupostos 2020 
 
La regidora Carla Matilla (JxCat) tracta els assumptes següents: 
 
- Encesa oficial Llums de Nadal 
- Cavalcada de Reis 
 
El regidor Marià Montsuñer (PSC) tracta els assumptes següents: 
 
- Licitació de carburants pels vehicles municipals 
 
 
16.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor Martí Vallès (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Dona la benvinguda a la nova secretària. 
 
- Ampliació depuradora. 
 
- Felicitació a Amics de la Sardana 
 
- Consell Infantil municipal 
 
- Pla local d’educació  
 
- Pregunta, en relació al Pla local d’educació, si ha valgut la pena que una empresa hagi 
donat un cop de mà. Respon la regidora Sílvia Martí (JxC). 
 
- Pregunta, en relació al Pla local d’educació, si s’han invertit bé els diners o ha estat 
una malversació de fons. Respon la regidora Sílvia Martí (JxC). 
 



 
 
- Proposa que un cop finalitzades les obres de l’aparcament de can Molinas es 
converteixi el c/ Hospital en camí escolar segur.  
 
- Centre diürn 
  
- Horts urbans 
 
- Iniciativa entitats per la Marató  
 
- Es queixa que han presentat instàncies a l’Ajuntament i no se’ls hi ha respost o resolt: 

- Al·legacions a l’adhesió del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 
- Informació errònia al web de l’Ajuntament sobre els resultats electorals. 
- Informació errònia del regidor Marià Montsuñer sobre la sentència del Consorci 
i demana que faci rectificació per la ràdio. 
- Informació errònia del regidor Marià Montsuñer sobre la renúncia del cap de la 
Policia. 
- Netejar pintades al tòtem de la Plaça 1 d’Octubre. 
- Manca penjar al web municipal l’annex 1 del pacte de govern (JxCassà i PSC). 
- Reposició farola crta. Provincial. 
- Entrada aparcament Pl. 1 d’Octubre. 
- Faroles que no funcionen. 
- Vorera Dr. Robert. 

 
Respon el regidor Marià Montsuñer (PSC). Replica el regidor Martí Vallès (ERC). 
Intervé la regidora Sílvia Martí (JxC) en relació a l’entrada de l’aparcament de la Pl. 1 
d’Octubre. 
 
- Demana al regidor Marià Montsuñer rectifiqui les informacions errònies pel mateix mitjà 
(ràdio). Respon el regidor Marià Montsuñer (PSC). Intervé l’alcalde Robert Mundet 
(JxC). 
 
- Demana que es responguin les preguntes formulades al darrer ple: 

- Funcions del càrrec de confiança 
- Saber qui és el responsable del control de les informacions que es pengen als 
webs municipals. 
 

Respon l’alcalde Robert Mundet (JxC). Replica el regidor Martí Vallès (ERC). 
 
- Sou de l’alcalde. Respon l’alcalde Robert Mundet (JxC) i el regidor Joan Casabó 
(JxC). 
  
- Adequació de l’aparcament de la fàbrica de can Rich. Respon l’alcalde Robert Mundet 
(JxC) i el regidor Joan Ignasi Gispert (JxC). 
 
- Compra de la finca de Can Parera. Respon l’alcalde Robert Mundet (JxC).  
 
- Suggereix que s’hauria d’haver informat al Consell de Residència que la directora del 
geriàtric agafava tres mesos d’excedència. 
 
- Suggereix que les modificacions de crèdit de la Residència s’haurien d’informar abans 
de passar per Ple al Consell de la Residència. 



 
 
 
- Suggereix que s’hauria d’haver tallat la circulació a la Pl. de la Coma el dissabte del 
Càntut. 
 
- Suggereix que es dugui a terme la pacificació del trànsit al centre del poble segons el 
Pla estratègic i l’ordenança actual de circulació. 
  
- Discrepància entre els cartells de senyalització de restricció de la circulació. 
 
- Demana saber si es té previsió de cobrir la plaça vacant del Club de la Feina i suport 
a l’àrea de Promoció Econòmica. 
  
Respon el regidor Joan Casabó (JxC).  
 
- Demana saber com està el tema de la mancomunitat de policies. Respon el regidor 
Marià Montsuñer (PSC). 
 
- Respon la regidora Carla Matilla (JxC) en relació a la suggerència d’haver tallat el 
trànsit pel dissabte del Càntut i la discrepància dels cartells de senyalització de restricció 
del trànsit. 
  
 
La regidora Sílvia Soliguer (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Denúncia l’excepcionalitat del judici que ha patit el M. Hble. president de la Generalitat 
de Catalunya acusat de desobediència per la Junta Electoral espanyola pel fet d’haver 
mantingut una pancarta amb un llaç groc demanant la llibertat dels presos polítics al 
Palau de la Generalitat. 
 
- Denúncia repressió per part del govern del PSOE: 

- Termini esgotat que havia donat l’ONU per alliberar els presos polítics, sense 
que s’hagi complert la resolució. 
- Suspensió de tres delegacions catalanes a l’estranger 
- Aprovació d’un decret per poder intervenir a les xarxes i a les comunicacions 
sense ordre judicial. 

 
 
El regidor Pau Presas (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Es queixa que no se’ls hi ha avançat cap informació dels Pressupostos 2020. Respon 
l’alcalde Robert Mundet (JxC). 
 
 
La regidora Meritxell Rabionet (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Suggereix realitzar una auditoria externa pel tema dels llums del camp de futbol. 
 
Respon l’alcalde Robert Mundet (JxC). Replica la regidora Meritxell Rabionet (ERC). 
Intervé el regidor Joan Ignasi Gispert (JxC). 
 



 
 
- Demana obtenir informació del projecte de la piscina descoberta i de l’edifici adjunt. 
Responen l’alcalde Robert Mundet (JxC) i la regidora Lourdes Martín (JxC). 
 
- Demana obtenir informació sobre la instal·lació de la caldera de biomassa. Respon 
l’alcalde Robert Mundet (JxC). 
 
- Demana se li respongui la pregunta formulada el Ple passat en el que demanava saber  
quin era el rigor comunicatiu a nivell de xarxes i si hi havia un pla de comunicació local. 
Respon l’alcalde Robert Mundet (JxC). 
 
El regidor Pau Presas (ERC) intervé per demanar aclarir el tema de la factura de la 
caldera de biomassa. Exposa que la caldera és un conveni amb la Diputació i per tant 
qui paga les factures és la Diputació i que l’ajuntament fa l’aportació en aquest conveni. 
Respon l’alcalde Robert Mundet (JxC). 
 
 
El regidor Joan Cañigueral (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Es queixa que a l’obra d’aparcament de can Molinas es va deixar una setmana al 
descobert les barnilles per col·locar els fanals. 
 
- Es queixa que al c/ Hospital no hi ha cap senyal d’advertència de perill per la 
convivència de vianants i cotxes en aquest tram que està al costat de l’escola i la 
residència geriàtrica. Respon el regidor Christian Cortés (JxC). Replica el regidor 
Joan Cañigueral (ERC). 
 
- Campanya un Cassà per a tothom 
 
- Demana saber si s’ha actualitzat l’ordenança ja que no consta que es pugui sancionar 
a qui no porti una ampolleta d’aigua per tirar als orins del seu gos. Respon l’alcalde 
Robert Mundet (JxC). Replica el regidor Joan Cañigueral (ERC). 
 
La regidora Carla Matilla (JxC) informa sobre la Campanya de civisme en relació als 
excrements de les mascotes. Demana als cassanencs/ques que tirin agua en el pipí dels 
gossos i que a principis d’any es començarà amb un cens d’animals municipal. 
 
L’alcalde Robert Mundet (JxC) intervé per informar de l’article de l’ordenança on 
s’estableix les sancions per miccions i excrements a la via pública. Entren en debat amb 
el regidor Joan Cañigueral (ERC). 
 
- Demana informació sobre l’arbre ecològic de Nadal. Respon la regidora Carla Matilla 
(JxC). Continua el regidor per explicar el procés de pagament de la compra de l’arbre. 
L’alcalde Robert Mundet (JxC) discrepa amb el preu. 
 
- Demana saber si amb els horts urbans es continuarà amb la contractació amb Idaria. 
Respon la regidora Núria Salvans (JxC). Replica el regidor Joan Cañigueral (ERC). 
 
 
La regidora Helga Nuell (ERC) tracta els assumptes següents: 
 



 
 
- Demana que es tingui previsió de tancar la plaça de la Coma el dissabte 14 de 
desembre. 
 
- Exposa que totes les àrees de Promoció Econòmica que han nascut a Catalunya i a 
l’Estat Espanyol han nascut amb precari i que és aposta de l’equip de govern fer 
continuïtat amb aquesta àrea. 
 
- Es queixa que la policia no va atendre com calia a una persona d’aquesta sala que va 
patir una violència verbal i posa de manifest que un dels problemes que té la violència 
de gènere és l’atenció a les dones.  
 
- Demana que la policia municipal tingui un protocol de tractament de violència de 
gènere. 
 
- Es queixa que no s’ha respost a la regidora en qüestió ni per públic ni per privat i que 
quan algú va a buscar resposta en aquest sentit ha de trobar una persona que sigui 
receptiva. 
 
Respon l’alcalde Robert Mundet (JxC) en relació a fer un protocol d’atenció a les 
persones víctimes de violència de gènere. 
 
Respon el regidor Joan Casabó (JxC) en relació a l’àrea de Promoció Econòmica, 
replica la regidora Helga Nuell (ERC). 
 
Respon el regidor Marià Montsuñer (PSC) en relació a la queixa que es va presentar 
a la policia. Replica la regidora Meritxell Rabionet (ERC). Entren en debat. 
 
 
Acabat el ple, l’alcalde demana al públic assistent si té alguna pregunta. 
 
Intervé un senyor del públic per exposar que el camp de futbol no té prou il·luminació i 
si una empresa certificadora diu que es compleix el projecte, doncs això vol dir que el 
projecte està malament. L’empresa certificadora només diu si s’ha complert el que diu 
el projecte, no si hi ha prou llum o no. S’ha de mirar a on ha fallat el projecte. 
 
Respon l’alcalde. 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
Signat i datat electrònicament, 
 


	PACTES

