
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 19 DE DESEMBRE 

DE 2019 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000017  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 19 de desembre de 2019 
Hora d’inici: 19:02 h 
Hora de fi: 21:30 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), s’absenta a les 20:57h 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC), s’incorpora a les 19:57h  
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  
 
Núria Moral Ferrés, secretària 
Núria Josa Arbonès, interventora 
 
Absents: 
- 
 
Ordre del dia 
 
1.- APROVAR ACTA DEL PLE MUNICIPAL DE 28/11/2019  
 
2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2019/2307 AL 2019/2427  
 
3.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT, 
EXERCICI 2020  
 
4.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT, L'ORGANISME AUTÒNOM 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP I L'ENTITAT MERCANTIL GESTIÓ DE 
SERVEIS MUNICIPALS CASSÀ SL, EXERCICI 2020  
 



 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ 
DE LA SELVA, EXERCICI 2020  
 
6.- ELECCIÓ DEL JUTGE/SSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/TA  
 
7.- DECLARACIÓ CONCURRÈNCIA BONIFICACIONS ICIO  
 
8.- ADHESIÓ AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT  
 
9.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD D'ACCEPTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE 
LA SELVA PER PART DE LA FUNDACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL SECTOR 
SURER  
 
10.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PEL RETORN SOCIAL 
DEL RESCAT BANCARI I PER GARANTIR L'ACCÉS A L'HABITATGE SOCIAL  
 
11.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS  
 
12.- 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 DEL PLE MUNICIPAL DE 28/11/2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 
28/11/2019, signada per la secretària 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 28/11/2019, que consta 
a l’expedient. 
 
Segon.- PUBLICAR l’acta al lloc web municipal, en format editat a l’objecte de protegir 
les eventuals afectacions del dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i 
a la pròpia imatge, i dades de caràcter personal que pogués contenir. 
 
Tercer.- ORDENAR la incorporació de l’acta al llibre d’actes del Ple de la Corporació. 
 
Quart.- TRASLLADAR l’acta aprovada al Departament de Governació de la Generalitat 
i a la Subdelegació del Govern. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2019/2307 AL 2019/2427 
 
Es dona compte al Ple municipal dels decrets d’alcaldia que consten a l’expedient. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
3.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT, 
EXERCICI 2020 
 
Antecedents de fet 



 
 
 
Vistos els informes de les diferents àrees que consten a l’expedient, d’acord amb els 
quals es necessari: 

- la creació d’un lloc de treball d’administratiu/va 
- l’amortització d’un lloc de treball d’auxiliar de llar d’infants 
- la creació d’un lloc de treball d’educador/a de llar d’infants 

 
Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
favorable sobre les peticions de les àrees, i sobre la reclassificació de tots els llocs 
d’agent de la policia local a la categoria C1 d’acord amb la normativa. 
 
Vista l’acta de la Mesa General de Negociació, de data 11 de novembre de 2019, on 
s’acorda l’amortització i creació dels llocs de treball esmentats i la reclassificació dels 
agents de policia a C1. 
 
Atesa la petició de l’Alcalde, de 29 de novembre de 2019, d’impulsar l’expedient 
corresponent per tal d’aprovar la Relació de llocs de treball de l’any 2020 d’acord amb 
les modificacions proposades. 
 
Fonaments de dret 
 
Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l´Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. 
 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d´octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 
Resolució de 22 de març de 2018, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per 
la qual es publica el II Acord Govern-Sindicats per a la millora de l’ocupació 
pública i les condicions de treball. 
 
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. 
 
Article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
d’acord amb el qual la competència per a l’aprovació de la relació de llocs de treball 
correspon al Ple. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
  
PRIMER.- Aprovar la següent Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva per a l’exercici 2020: 
 



 
 

Lloc de treball
Codi 

orgànica
RJ Tipus lloc Forma de provisió Grup Nivell de CD

Complement 
específic

Jornada

Secretari/ària 100 F Comandament FHE - concurs A1 30 35.463,25 € C
Tècnic/a RRHH 100 F Lloc base Concurs A1 22 7.908,88 € C

Tècnic/a de gestió 100 F Lloc base Concurs A2 22 7.908,88 € C
Administratiu/va 100 F Lloc base Concurs C1 18 6.778,10 € C
Administratiu/va 100 F Lloc base Concurs C1 18 10.009,02 € C
Administratiu/va 100 F Lloc base Concurs C1 18 7.039,76 € C
Administratiu/va 100 F Lloc base Concurs C1 18 7.908,88 € C
Administratiu/va 100 F Lloc base Concurs C1 18 7.908,88 € C

Auxiliar de serveis 100 L Lloc singular Concurs AP 10 730,66 € P

Auxiliar  administratiu/va 102 F Lloc base Concurs C2 14 6.820,52 € C
Auxiliar manteniment 102 L Lloc base Concurs AP 10 4.369,54 € C

Interventor/a 103 F Comandament FHE - concurs A1 27 25.626,41 € C
Tresorer/a 103 F Comandament FHE - concurs A1 22 20.466,88 € C

Administratiu/va tresoreria 103 F Lloc base Concurs C1 18 7.602,38 € C
Tècnic/a àrea econòmica 103 F Lloc base Concurs A1 22 7.899,50 € C
Tècnic/a control intern 103 F Lloc base Concurs A1 24 8.221,36 € C

Administratiu/va intervenció 103 F Lloc base Concurs C1 16 7.595,56 € C
Administratiu/va recaptació 103 F Lloc base Concurs C1 18 6.778,10 € C

Aux.admin recaptació 103 L Lloc base Concurs C2 14 6.543,04 € C

Arxiver/a 105 L Comandament Concurs A1 23 7.252,84 € C
Auxiliar administratiu/va 105 L Lloc base Concurs C2 14 6.517,42 € C

Tècnic/a medi ambient 200 L Lloc singular Concurs A2 22 6.212,22 € C

Cap serveis jurídics 201 F Comandament Concurs A1 27 25.703,16 € C
Arquitecte/a tècnic/a 201 L Lloc singular Concurs A2 22 9.644,88 € C
Arquitecte/a tècnic/a 

prevenció de riscos
201 L Lloc singular Concurs A2 22 13.995,94 € C

Arquitecte/a 201 L Comandament Concurs A1 26 19.457,48 € C
Cap de negociat urbanisme 201 F Lloc base Concurs C1 18 12.562,20 € C

Administratiu/va 201 F Lloc base Concurs C1 16 7.595,56 € C

Tècnic/a cultura i entitats 300 L Lloc singular Concurs A2 22 12.663,42 € C
Delineant disseny gràfic 300 L Lloc base Concurs C1 18 6.761,72 € C

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PER A L'ANY 2020

SERVEIS CULTURALS MUNICIPALS

SERVEIS GENERALS

PROMOCIÓ ECONÒMICA

SERVEIS ECONÒMICS

ARXIU MUNICIPAL

MEDI AMBIENT

URBANISME

 
 



 
 

Bibliotecari/ària - Director/a 
biblioteca

301 L Lloc singular Concurs A2 22 3.796,24 € C

Tècnic/a cultura i joventut 301 L Lloc singular Concurs A2 16 11.557,84 € C
Tècnic/a aux de biblioteca 301 L Lloc base Concurs C1 16 4.259,64 € C
Tècnic/a aux de biblioteca 301 L Lloc base Concurs C1 16 4.259,64 € C
Auxiliar administratiu/va 301 F Lloc base Concurs C2 14 6.820,80 € C

Conserge 301 L Lloc base Concurs C2 9 11.150,86 € C
Netejador 301 L Lloc base Concurs AP 7 5.201,42 € C

Assessor/a comunicació 100 E Assessorament Lliure designació 25.000,00 € *
Tècnic especialista 

electrònica emissora
302 L Lloc base Concurs C1 22 9.682,96 € C

Agent comercial emissora 302 L Lloc base Concurs C2 18 7.944,58 € C

Director/a llar d'infants 400 L Lloc singular Concurs A2 22 10.222,24 € C
Mestre/a 400 L Lloc base Concurs A2 22 3.766,56 € C
Mestre/a 400 L Lloc base Concurs A2 22 2.993,90 € C

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 3.683,96 € C
Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 2.942,24 € C
Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 4.535,02 € C
Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 4.539,08 € C
Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 4.539,08 € C
Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 3.670,80 € C
Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 2.942,24 € C
Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 2.942,24 € C
Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 4.539,08 € C
Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 2.942,38 € C

Auxiliar de llar d'infants 400 L Lloc base Concurs C2 10 2.855,02 € C

Conserge Puig d'Arques 401 L Lloc base Concurs C2 9 7.871,22 € C
Conserge Aldrich 401 L Lloc base Concurs C2 9 7.871,08 € C

Conserge 402 L Lloc base Concurs C2 9 12.578,30 € C
Conserge 402 L Lloc base Concurs C2 9 8.378,30 € C
Conserge 402 L Lloc base Concurs C2 9 8.622,46 € C

Netejador/a 402 L Lloc base Concurs AP 7 4.502,68 € C

Treballador/a familiar 402 L Lloc base Concurs C2 9 10.965,50 € C
Tècnic immigració 402 L Lloc base Concurs A2 22 4.969,72 € C

Sotsinspector 600 F Comandament Concurs C1 22 28.641,89 € C
Sergent 600 F Lloc singular Concurs C1 20 19.602,31 € C
Caporal 600 F Lloc singular Concurs C1 16 17.788,68 € C
Caporal 600 F Lloc singular Concurs C1 16 17.866,38 € C
Caporal 600 F Lloc singular Concurs C1 16 17.788,68 € C
Caporal 600 F Lloc singular Concurs C1 16 17.788,68 € C
Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.161,02 € C
Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.148,14 € C
Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.148,14 € C
Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.186,92 € C
Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.212,96 € C
Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.278,34 € C

SERVEIS SOCIALS 

SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT

CENTRE CULTURAL SALA GALÀ

COMUNICACIÓ  I EMISSORA MUNICIPAL

LLAR D'INFANTS

SERVEIS EDUCATIUS

SERVEIS ESPORTIUS

 
 
 



 
 

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.169,98 € C
Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.148,14 € C
Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.148,14 € C
Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.148,14 € C
Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.148,14 € C
Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.148,14 € C
Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.148,14 € C
Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.148,14 € C

Aux admin Seguretat 600 L Lloc base Concurs C1 14 11.421,76 € C

Cap brigada 601 L Comandament Concurs C2 14 16.830,94 € C
Cap brigada 601 L Comandament Concurs C2 14 12.553,38 € C

Peó 601 L Lloc base Concurs AP 14 3.933,30 € C
Cap brigada edifics 601 L Lloc singular Concurs AP 14 13.644,26 € C

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 1.050,70 € C
Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.205,82 € C
Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.199,24 € C
Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.199,24 € C
Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.153,18 € C
Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.153,18 € C
Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.153,18 € C
Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.153,18 € C

MANTENIMENT ESPAI URBÀ

* Salari íntegre anual de la plaça d'eventual "Assessor de comunicació"

** En el complement específic no s'ha incorporat cap increment les retribucions a 31/12/2019, atès que la seva aplicació queda 
condicionada a les previsions de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat del 2020 o al Reial decret que aprovi les mesures 
corresponents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.   
 
SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i trametre’n còpia a l’Administració General de 
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervé el regidor Pau Presas.  
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

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

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

ABSTENCIONS (7): 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  



 
 
 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
4.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT, L'ORGANISME 
AUTÒNOM RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP I L'ENTITAT MERCANTIL 
GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS CASSÀ SL, EXERCICI 2020 
 
RELACIO DE FETS 
 
Vist l’informe de la tècnica de recursos humans de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
pel qual informa sobre els canvis en la Plantilla orgànica de l’Ajuntament per a l’exercici 
2020, de data 2 de desembre de 2019. 
 
Vista la Plantilla orgànica per a l’exercici 2020 de l’Organisme Autònom Residència 
Geriàtrica Sant Josep, aprovada per Consell de Residència en sessió de data 12 de 
desembre de 2019. 
 
Vista la Plantilla orgànica per a l’exercici 2020 de la societat mercantil pública Gestió de 
Serveis Municipals Cassà S.L., aprovada per Junta General en sessió de data 12 de 
desembre de 2019. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
• Articles 22.2.i i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local 
• Articles 126.1 i 2 i 127 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 

• Article 28 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova 
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents 
a Catalunya en matèria de funció pública 

• Article 25 a 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

• Articles 52.2.j i 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

• Articles 34 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, 
determinació de les condicions de treball i participació del personal al 
servei de les administracions públiques 

• Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local 

• Llei 15/2014, de 16 de setembre de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa 

• Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic  

• Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’Empleat públic. 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 



 
 
PRIMER.- Aprovar la Plantilla Orgànica per a l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva, de l’organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Josep i de l’entitat 
mercantil municipal Gestió de Serveis Municipals Cassà S.L. 
 
AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 
 

1. PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA SUBESCALA CLASSE CATEGORIA

Gr
up

 / 
Su

bg
ru

p

Pl
ac

es

Va
ca

nt
s

Am
or

tit
z

Secretaria Secretari A1 1 1
Interventor A1 1 1

Tresorer A1 1 1
Superior A1 3 2

De Gestió A2 1 0
Administrativa C1 8 3

Auxiliar C2 2 1
Tècnica Superior Titulats superiors A1 1 0

Sotsinspector C1 1 0
Sergent C1 1 1
Caporal C1 4 1
Agent C2 14 8

38 19

Habilitació de Caràcter Nacional Intervenció - 
Tresoreria

Tècnica
Administració General

Tècnica

Bàsica
Policia Local

Administració Especial

PLACES PERSONAL FUNCIONARI

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

PLANTILLA ORGÀNICA DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

 
 

2. PERSONAL LABORAL

Gr
up

 / 
Su

bg
ru

p

Pl
ac

es

Va
ca

nt
s

Am
or
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z

A1 2 0

A2 7 2
A2 1 0
A2 2 2

C1 3 1
C1 10 1
C1 2 0
C1 1 0

C2 1 0
C2 3 1
C2 2 1
C2 6 2
C2 8 2
C2 1 0
C2 1 1

Auxiliars administratius
Cap de brigada
Conserges
Oficials
Auxiliars llars d'infants
Treballadora auxiliar familiar

TÈCNICS SUPERIORS

TÈCNICS MITJANS

ADMINISTRATIUS O ASSIMILATS

AUXILIARS O ASSIMILATS
Auxiliar ràdio municipal

Administratius
Educadores llar d'infants
Tècnic auxiliar de biblioteca
Tècnic especialista en ràdio

Tècnics mitjans
Director/a Llar d'Infants
Mestre/a Llar d'Infants

Denominació de la plaça

Tècnics superiors

 
 



 
 

AP 1 1
AP 1 0
AP 1 0
AP 2 1
AP 1 1

56 16

3. PERSONAL EVENTUAL

Gr
up

Pl
ac

es

Va
ca

nt
s

Am
or

tit
z

1 0
1 0

Total places: 95
Total vacants: 35

Denominació de la plaça

Assessor de comunicació
TOTAL PLACES PERSONAL EVENTUAL

PLACES PERSONAL LABORAL

SUBALTERNS O ASSIMILATS
Peó brigada
Cap brigada edificis
Auxiliar de serveis
Netejadores
Auxiliar manteniment

 
 
ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP 
 

 
SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS S.L. 
 

Denominació de 
la plaça Grup Places  Vacants Amortitzades 
DIRECCIÓ TÈCNICA A1 1 1 0 
ADMINISTRATIU/VA C1 1 1 0 
CAP SERVEIS DE 
GESTIÓ DE LES 
PERSONES 

A1 
1 1 0 

PSICÒLEG A1 1 1 0 
TERAPEUTA 
OCUPACIONAL A2 1 1 0 
EDUCADOR SOCIAL A2 1 1 0 
TREBALL SOCIAL A2 1 1 0 
ANIMADORA 
SOCIAL C1 1 1 0 
INFERMER A2 4 3 0 
METGE / METGESSA A1 1 1 0 
AUXILIAR  C1 30 28 0 
OFICIAL 
MANTENIMENT C1 1 1 0 
AJUDANT DE CUINA  C2 6 6 0 
NETEJADORA C2 4 4 0 
AJUDANT OFICIS 
VARIS C2 2 2 0 
BUGADERIA C2 3 3 0 
RECEPCIÓ C2 2 2 0 
CUINER/A C2 2 2 0 
TOTAL   63  60  0 



 
 
Personal Laboral

Denominació de la plaça
Gru

p 
Plac

es
Vaca

nts

Amortit

Director/a A1 1 1

Coordinador/a activitats C1 2 2

Auxiliar administratiu/va C2 2 2

Recepcionista C2 2 2

Monitor/a C2 11 11

Socorrista C2 4 4

Oficial de manteniment C2 1 1

Netejadors/es AP 3 3

TOTAL PLACES 26 26  
 
SEGON.- Remetre còpia del present acord a l’Administració de l’Estat i al Departament 
de Governació de la Generalitat de Catalunya, dins del termini de 30 dies des de la seva 
aprovació. 
 
TERCER.-  Publicar la plantilla íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta.   
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

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

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

ABSTENCIONS (7): 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 



 
 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
S’incorpora la regidora Meritxell Rabionet quan són les 19:57 hores. 
 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ 
DE LA SELVA, EXERCICI 2020 
 
L’article 162 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix que els 
pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i els seus 
organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici corresponent, 
així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital 
social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local corresponent. 
 
L’article 164 del mateix text normatiu disposa que les entitats locals elaboren i aproven 
anualment un pressupost general en el qual s’integren: 
 

a) El pressupost de la mateixa entitat. 
b) Els dels organismes autònoms que en depenen. 
c) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el 

capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local. 
 
El projecte de pressupost general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a l'exercici 
de 2020  figura integrat pel de la Corporació, el de l’organisme autònom Residència 
Geriàtrica Sant Josep i l’estat de previsió de despeses i ingressos de l’entitat pública 
empresarial local Gestió de Serveis Municipals Cassà, SL (GSMC, SL), respectivament 
aprovats pels seus òrgans competents.  
 
Vist l’informe emès per la Intervenció a l’empara de l’article 168.4 TRLRHL. 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva per a l’exercici 2020, l'import consolidat del qual en els seus estats de despeses i 
d'ingressos és de 12.620.762,72 euros (DOTZE MILIONS SIS-CENT VINT MIL SET-
CENTS SEIXANTA-DOS EUROS I SETANTA-DOS CENTIMS) constituït segons detall 
que s’indica a continuació: 
 

a. Pressupost propi de la corporació, d’import  DEU MILIONS VUIT-CENTS 
SEIXANTA-UN MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE I VUITANTA-SIS 
EUROS (10.861.374,86 euros). 

 
b. Pressupost de l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep, d’import 

UN  MILIÓ NOU-CENTS DINOU MIL TRES-CENT VUITANTA-SET EUROS I 
VUITANTA-SIS CENTIMS (1.919.387,86 euros). 

 
c. Estat de previsió d’ingressos i de despeses de l’entitat pública empresarial local 

Gestió de Serveis Municipals Cassà, SL (GSMC, SL), d’import QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS I SETENTA 
CENTIMS (456.486,70 euros). 



 
 
 
INGRESSOS      

CAP CONCEPTE AJUNTAMENT RESIDÈNCIA  GMS,SL 
AJUSTAMENTS 

DE 
CONSOLIDACIÓ 

TOTAL 
CONSOLIDAT 

1 IMPOSTOS DIRECTES 5.130.000,00 0,00 0,00 0,00 5.130.000,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.704.920,00 1.215.287,86 0,00 0,00 3.920.207,86 
4 SUBVENCIONS CORRENTS 2.548.590,00 692.100,00 456.486,70 -616.486,70  3.080.690,00 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 26.500,00 12.000,00 0,00 0,00 38.500,00 

7 
TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 168.565,72 0,00 0,00 0,00 168.565,72 

9 PASSIUS FINANCERS 182.799,14 0,00 0,00 0,00 182.799,14 
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 10.861.374,86 1.919.387,86 456.486,70 -616.486,70  12.620.762,72 

       
DESPESES       

CAP CONCEPTE 
AJUNTAMENT RESIDÈNCIA  GMS, SL 

AJUSTAMENTS 
DE 

CONSOLIDACIÓ 

TOTAL 
CONSOLIDAT 

1 DESPESES DE PERSONAL 3.767.299,40 1.524.993,12 446.486,70 0,00  5.738.779,22 

2 
DESPESES EN BÉNS 
CORRENTS I SERVEIS 4.302.711,63 394.394,74 10.000,00 0,00  4.707.106,37 

3 DESPESES FINANCERES 55.800,00 0,00 0,00 0,00  55.800,00 
4 SUBVENCIONS CORRENTS 1.206.499,09 0,00 0,00 -616.486,70  590.012,39 
5 FONS DE CONTINGÈNCIA 360.000,00 0,00 0,00 0,00  360.000,00 
6 INVERSIONS REALS 887.421,03 0,00 0,00 0,00  887.421,03 

7 
TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 45.643,71 0,00 0,00 0,00  45.643,71 

8 ACTIUS FINANCERS 1.000,00 0,00 0,00 0,00  1.000,00 
9 PASSIUS FINANCERS 235.000,00 0,00 0,00 0,00  235.000,00 
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 10.861.374,86 1.919.387,86 456.486,70 -616.486,70  12.620.762,72 

 
SEGON. Aprovar les bases que serviran per a l’execució dels pressupostos de les 
entitats que s’integren en el pressupost general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, i 
que s’integren a l’expedient. 
 
TERCER. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 
el tauler d’anuncis, de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
QUART. El pressupost general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva s’entendrà aprovat 
definitivament si no s’hi formula cap al·legació o reclamació en el termini d’exposició 
pública, segons disposa l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
CINQUÈ. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
SISÈ. El pressupost general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva entrarà en vigor una 
vegada publicat l’edicte, resumit per capítols, de cadascun dels pressupostos que 



 
 
l’integren d’acord amb els pactes primer i segon, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 
 
SETÈ. Donar-se per assabentat de l’informe de la Intervenció d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del deute, amb motiu de 
l’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a l’exercici 
2020, que consta a l’expedient, i segons el qual compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i el nivell del deute viu previst a 31 de desembre de 2020 és de 
1.996.983,36 euros. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert explica la proposta. Intervenen el regidor Pau Presas, 
el regidor Marià Montsuñer, l’alcalde Robert Mundet i 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) 

EN CONTRA (8): 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
6.- ELECCIÓ DEL JUTGE/SSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/TA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. Escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 20 de juny de 2018, pel que 
informa a l'Ajuntament que finalitza el mandat del Jutge de Pau i del Jutge de Pau 
Substitut, i requereixen proposta de nomenament per a ambdós càrrecs i escrit de data 
18 de març de 2019.  
2. Acord de la Sala de Govern del TSJC, de 16 de setembre de 2016, pel qual es nomena 
jutge de pau titular i jutge de pau substitut de Cassà de la Selva (Exp. 2014/277). 
3. Per Decret d’alcaldia número 2019/2747, publicat en el BOP el dia 16 de setembre de 
2019 s’obre un nou termini de 30 dies per a la presentació de candidatures.  



 
 
4. En data 18 de novembre es reuneix es convoca la primera sessió del Consell Sectorial 
d’elecció de Jutge/essa de Pau titular i substitut/a, en el qual es fixa que es procedirà a 
entrevistar els diferents candidats i candidates que compleixen amb els requisits legals 
per a l’exercici del càrrec. 
5. En data 25 de novembre es convoca la segona sessió del Consell Sectorial d’elecció 
Jutge/essa de Pau titular i substitut/a. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

a. Arts. 101 i 303 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial 
(LOPJ). 

b. Arts. 4 i ss. del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau (RJP).  
c. Vist que ha transcorregut amb escreix el termini regulat Article 9 apartat 2on del 

Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau (RJP).  
d. Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Cassà de la Selva (última versió 

publicada en el BOP 21 de novembre de 2019). 
 

Per tot això, S’ACORDA:  
 
PRIMER.- ELEGIR les següents candidates per a l’exercici dels càrrecs de Jutge/essa 
de Pau titular i substitut/a, en el següent ordre:  

- La Sra. Margarida Bou Pons, jutge/essa de Pau titular.  
- La Sra. Isabel Adoración Serret Abril, jutge/essa de Pau substituta.  

SEGON.- REMETRE el present acord al Jutge degà del Partit Judicial nº2 de la província 
de Girona d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, 
dels Jutges de Pau. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a les candidates proposades, així com a les demés 
persones interessades que complint amb els requisits legals es varen presentar a les 
entrevistes. 
 
QUART.- TRASLLADAR el present acord a l’actual Jutge de Pau i al Jutge de Pau 
Substitut per tal que cessin les seves funcions des de la data en què es nomenin els 
nous càrrecs. 
 
CINQUÈ.- ACOMPANYAR el present acord de la documentació que exigeix l’article 
l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervé 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: S’APROVA la proposta que requereix MAJORIA ABSOLUTA. 
  
 
El regidor Pau Presas s’absenta en el punt 7 per incompatibilitat. 
 
7.- DECLARACIÓ CONCURRÈNCIA BONIFICACIONS ICIO 
 
RELACIO DE FETS  
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2019002477 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.1.4 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. M.I.M.A. al C. Avall, 47 són fer un 
bany a la planta baixa per millorar la qualitat de vida de persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
Atès que l’article 5.1.4 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
- Gaudiran d’una bonificació del 50% aquelles construccions, instal·lacions o 
obres, l’objecte exclusiu de les quals sigui l’eliminació de barreres 
arquitectòniques o afavorir les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats 
en els edificis no obligats per la normativa en el moment de la seva construcció. 
L’aplicació d’aquesta bonificació s'aplicarà sobre la part del pressupost relativa a 
la instal·lació per a l'adequació a les condicions d'accés i habitabilitat dels 
discapacitats. 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2019000661 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1.3 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 



 
 

Atès que les obres que vol realitzar el Sr. J.P.R. al C. Barraquetes, 35 són les de 
reforma i ampliació de l’habitatge. 
 
Atès que l’article 5.1.1.3 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
- Les obres de remodelació de l’edifici o dels habitatges: Les obres per a 
modificar la superfície útil dels habitatges o modificar el nombre d’aquests, sense 
que en cap cas els habitatges tinguin més de 120 m2. En aquest supòsit 
s’inclouen les obres d’habitabilitat dels habitatges. 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2019002379 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. J.V.T. al C. Sant Andreu Salou, 4 són 
les de pintar la façana. 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
- Obres de rehabilitació de les façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el 
terme municipal, sempre que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data 
d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat de deteriorament, a 
valorar pels serveis tècnics municipals. 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2019002542 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. A.G.G. al Grup Sant Josep, 25 són les 
de reforma de tanca. 
 



 
 

Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
- Obres als habitatges dels conjunts urbanístics clau B del POUM 

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

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2019002095 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.1.2 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. T.C.C. al C. de la Mel, 10 1r 3a són 
per canviar el plat de dutxa. 
 
Atès que va ser voluntat de l’equip de govern incloure aquesta bonificació en la 
Ordenança Fiscal reguladora  de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i 
obres pel seu interès social al promoure que el joves cassanencs es quedin al 
municipi tot ajudant en la rehabilitació o nova edificació d’habitatges de la seva 
propietat 
Atès que l’article 5.1.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció d’aquells habitatges propietat de joves 
menors de 35 anys (en cas de parelles almenys un haurà de ser menor de 35 
anys) i que siguin o esdevinguin el seu habitatge habitual.  
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar 
mitjançant model normalitzat que es facilitarà a l’efecte adjuntant el certificat 
d’empadronament que acrediti que és el seu habitatge habitual. 
Per a les obres de nova construcció caldrà aportar certificat d’empadronament 
una vegada finalitzades les obres.  

 
En cas de no esdevenir l’habitatge habitual l’import de la bonificació haurà de ser 
retornat.  

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



 
 

Atès el certificat d’empadronament de la Sra. T.C.C. la data de naixement és el 
22/07/1983, en el moment de fer la sol·licitud, el dia 11/07/2019, la Sra. Tamara 
Castillo tenia 35 anys.  
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2019001750 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Comunitat de Propietaris de l’Edifici La 
Coma al C. Major, 2 afecten als 2 ascensors. 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
- Obres als edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la 
Selva, document annex al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
Cassà de la Selva, i edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de 
la Selva com a casc antic (Clau A) 

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

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2019001700 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.1.2 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. L.B.V. al C. Provincial, 24-26 2n D3 
són per modificar distribució a la zona del menjador i la cuina. 
 
Atès que va ser voluntat de l’equip de govern incloure aquesta bonificació en la 
Ordenança Fiscal reguladora  de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i 
obres pel seu interès social al promoure que el joves cassanencs es quedin al 
municipi tot ajudant en la rehabilitació o nova edificació d’habitatges de la seva 
propietat 
Atès que l’article 5.1.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció d’aquells habitatges propietat de joves 
menors de 35 anys (en cas de parelles almenys un haurà de ser menor de 35 
anys) i que siguin o esdevinguin el seu habitatge habitual.  



 
 

Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar 
mitjançant model normalitzat que es facilitarà a l’efecte adjuntant el certificat 
d’empadronament que acrediti que és el seu habitatge habitual. 
Per a les obres de nova construcció caldrà aportar certificat d’empadronament 
una vegada finalitzades les obres.  

 
En cas de no esdevenir l’habitatge habitual l’import de la bonificació haurà de ser 
retornat.  

 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 
Atès el certificat d’empadronament de la Sra. L.B.V. la data de naixement és el 
17/12/1989.  
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2019001161 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.1.4 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. P.P.B. al C. Migdia, 67 són les de 
canviar un plat de dutxa per fer-lo accessible i impermeabilitzar la Terrassa. 
 
Atès que l’article 5.1.4 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
- Gaudiran d’una bonificació del 50% aquelles construccions, instal·lacions o 
obres, l’objecte exclusiu de les quals sigui l’eliminació de barreres 
arquitectòniques o afavorir les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats 
en els edificis no obligats per la normativa en el moment de la seva construcció. 
L’aplicació d’aquesta bonificació s'aplicarà sobre la part del pressupost relativa a 
la instal·lació per a l'adequació a les condicions d'accés i habitabilitat dels 
discapacitats. 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2019001058 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. M.F.B. al C. Molí, 1 Bx. són d’adequar 
la planta baixa per a fer 8 trasters i arreglar i pintar la façana. 
 



 
 

Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
- Obres de rehabilitació de les façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el 
terme municipal, sempre que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data 
d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat de deteriorament, a 
valorar pels serveis tècnics municipals. 
 
- Locals del nucli antic per a l’obertura d’activitats comercials o culturals de nova 
creació.  
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2019001313 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. E.O.B. al Grup Sant Josep, 31 són 
les de reforma de l’habitatge. 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
- Obres als habitatges dels conjunts urbanístics clau B del POUM 

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

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2019000964 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. B.C.P. al C. Avall, 20. són de pintar la 
façana. 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 



 
 

- Obres de rehabilitació de les façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el 
terme municipal, sempre que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data 
d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat de deteriorament, a 
valorar pels serveis tècnics municipals. 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2019001036 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. C.R.P. al C. Migdia, 30 són de pintar 
la façana. 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
- Obres de rehabilitació de les façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el 
terme municipal, sempre que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data 
d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat de deteriorament, a 
valorar pels serveis tècnics municipals. 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2018002821 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. R.J.S. al Veïnat de Sangosta, 29 són 
les de rehabilitació de diverses parts del mas. 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 

- Obres en “Masos” situats en sòl no urbanitzable respecte als quals s’acrediti que 
tenen una antiguitat superior a 80 anys 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 



 
 

l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2019000899 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.1.4 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. J.C.B. al C. Marina, 110 són de reforma 
d’un bany per a suprimir barreres arquitectòniques. 
 
Atès que l’article 5.1.4 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
- Gaudiran d’una bonificació del 50% aquelles construccions, instal·lacions o 
obres, l’objecte exclusiu de les quals sigui l’eliminació de barreres 
arquitectòniques o afavorir les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats 
en els edificis no obligats per la normativa en el moment de la seva construcció. 
L’aplicació d’aquesta bonificació s'aplicarà sobre la part del pressupost relativa a 
la instal·lació per a l'adequació a les condicions d'accés i habitabilitat dels 
discapacitats. 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2019002433 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 25% establerta a l’article 5.1.3 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar Controlplaga Quality Services SL al C. 
Garrotxa, 2 són de recobriment de les dues façanes per millorar l’aïllament. 
 
Atès que l’article 5.1.3 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 25% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
- Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció destinades a l’inici de noves activitats 
econòmiques als Polígons Industrials. 

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



 
 
FONAMENT DE DRET  
 
Atès l’article 103.2.a del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Atesos els articles 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3 de la Ordenança Fiscal municipal reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.  
 
Per tot això, S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada 
amb l’expedient: X2019002477, atès l’article 5.1.4 de la Ordenança Fiscal núm. 3: 
Gaudiran d’una bonificació del 50% aquelles construccions, instal·lacions o obres, 
l’objecte exclusiu de les quals sigui l’eliminació de barreres arquitectòniques o afavorir 
les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats en els edificis no obligats per la 
normativa en el moment de la seva construcció. L’aplicació d’aquesta bonificació 
s'aplicarà sobre la part del pressupost relativa a la instal·lació per a l'adequació a les 
condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats 
 
SEGON.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada 
amb l’expedient: X2019000661, atès l’article 5.1.1.3 de la Ordenança Fiscal núm. 3: 
Gaudiran d’una bonificació del 95% les obres per a modificar la superfície útil dels 
habitatges o modificar el nombre d’aquests, sense que en cap cas els habitatges tinguin 
més de 120 m2. En aquest supòsit s’inclouen les obres d’habitabilitat dels habitatges. 
 
TERCER.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada 
amb l’expedient: X2019002379, atès l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3: 
Gaudiran d’una bonificació del 95% les obres de rehabilitació de les façanes de 
qualsevol dels edificis situats en tot el terme municipal, sempre que hagin transcorregut 
almenys 15 anys des de la data d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat 
de deteriorament, a valorar pels serveis tècnics municipals. 
 
QUART.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada 
amb l’expedient: X2019002542, atès l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3: 
Gaudiran d’una bonificació del 95% les obres als habitatges dels conjunts urbanístics 
clau B del POUM 

 
CINQUÈ.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada 
amb l’expedient: X2019002095, atès l’article 5.1.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3: 
Gaudiran d’una bonificació del 50% les obres de rehabilitació, reforma o nova 
construcció d’aquells habitatges propietat de joves menors de 35 anys (en cas de 
parelles almenys un haurà de ser menor de 35 anys) i que siguin o esdevinguin el seu 
habitatge habitual.  
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar mitjançant 
model normalitzat que es facilitarà a l’efecte adjuntant el certificat d’empadronament que 
acrediti que és el seu habitatge habitual. 
Per a les obres de nova construcció caldrà aportar certificat d’empadronament una 
vegada finalitzades les obres.  
 

SISÈ.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada amb 
l’expedient: X2019001750, atès l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3: Gaudiran 



 
 
d’una bonificació del 95% les obres als edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits 
de Cassà de la Selva, document annex al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) de Cassà de la Selva, i edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà 
de la Selva com a casc antic (Clau A). 

 
SETÈ.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada amb 
l’expedient: X2019001700, atès l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3: Gaudiran 
d’una bonificació del 50% les obres de rehabilitació, reforma o nova construcció 
d’aquells habitatges propietat de joves menors de 35 anys (en cas de parelles almenys 
un haurà de ser menor de 35 anys) i que siguin o esdevinguin el seu habitatge habitual.  
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar mitjançant 
model normalitzat que es facilitarà a l’efecte adjuntant el certificat d’empadronament que 
acrediti que és el seu habitatge habitual. 
Per a les obres de nova construcció caldrà aportar certificat d’empadronament una 
vegada finalitzades les obres.  
 

VUITÈ.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada 
només per la part corresponent al canvi d’un plat de dutxa amb l’expedient: 
X2019001161, atès l’article 5.1.4 de la Ordenança Fiscal núm. 3: Gaudiran d’una 
bonificació del 50% aquelles construccions, instal·lacions o obres, l’objecte exclusiu de 
les quals sigui l’eliminació de barreres arquitectòniques o afavorir les condicions d’accés 
i habitabilitat dels discapacitats en els edificis no obligats per la normativa en el moment 
de la seva construcció. L’aplicació d’aquesta bonificació s'aplicarà sobre la part del 
pressupost relativa a la instal·lació per a l'adequació a les condicions d'accés i 
habitabilitat dels discapacitats 
 
Pagat per autoliquidació: 
per  un pressupost de 1,397,37 € que correspon al canvi de plat de dutxa:  
ICIO amb bonificació del 50% :26,55 € 
per  un pressupost de 1,809,89 € que correspon a la resta d’obra: 
ICIO :68,78 € 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 49,12 € 
 
NOVÈ.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada 
amb l’expedient: X2019001058, atès l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3: 
Gaudiran d’una bonificació del 95% les obres de rehabilitació de les façanes de 
qualsevol dels edificis situats en tot el terme municipal, sempre que hagin transcorregut 
almenys 15 anys des de la data d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat 
de deteriorament, a valorar pels serveis tècnics municipals. 
DESÈ.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada amb 
l’expedient: X2019001313, atès l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3: Gaudiran 
d’una bonificació del 95% les obres als habitatges dels conjunts urbanístics clau B del 
POUM 

ONZÈ.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada 
amb l’expedient: X2019000964, atès l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3: 
Gaudiran d’una bonificació del 95% les obres de rehabilitació de les façanes de 
qualsevol dels edificis situats en tot el terme municipal, sempre que hagin transcorregut 
almenys 15 anys des de la data d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat 
de deteriorament, a valorar pels serveis tècnics municipals. 



 
 
DOTZÈ.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada 
només per la part corresponent a pintar la tanca amb l’expedient: X2019001036, atès 
l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3: Gaudiran d’una bonificació del 95% les 
obres de rehabilitació de les façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el terme 
municipal, sempre que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data d’expedició 
del certificat final d’obra i es trobin en estat de deteriorament, a valorar pels serveis 
tècnics municipals. 
Pagat per autoliquidació per un pressupost de (454,00 + 646 =1.100,00€) : 
ICIO amb bonificació del 95% la part corresponent al pintat tanca de 454,00€: 0,86 
€ 
ICIO sense bonificació part aixecar paret de 646,00 €: 24,55 € 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 24,56 € 
 
TRETZÈ.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada 
amb l’expedient: X2018002821, atès l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3: 
Gaudiran d’una bonificació del 95% les obres en “Masos” situats en sòl no urbanitzable 
respecte als quals s’acrediti que tenen una antiguitat superior a 80 anys 
 
CATORZÈ.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada 
amb l’expedient: X2019000899, atès l’article 5.1.4 de la Ordenança Fiscal núm. 3: 
Gaudiran d’una bonificació del 50% les obres de construccions, instal·lacions o obres, 
l’objecte exclusiu de les quals sigui l’eliminació de barreres arquitectòniques o afavorir 
les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats en els edificis no obligats per la 
normativa en el moment de la seva construcció. L’aplicació d’aquesta bonificació 
s'aplicarà sobre la part del pressupost relativa a la instal·lació per a l'adequació a les 
condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats. 
 
QUINZÈ.- Denegar la concurrència de situació d’especial interès de la obra autoritzada 
amb l’expedient: X2019002433, atès que les obres realitzades no suposen l’inici de 
noves activitats econòmiques als Polígons Industrials. 
 
SETZÈ.- Traslladar aquest acord a Xaloc per tal que revisin les liquidacions d’ICIO i 
regularitzar si s’escau els imports liquidats.  
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta.   
 
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) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (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.- ADHESIÓ AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
RELACIÓ DE FETS 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per 

ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells 

comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar 

accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països 

més desfavorits.  

 

Partint dels seus objectius fundacionals, el FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT orienta els esforços a contribuir de  l’àmbit català al 

desenvolupament dels països desfavorits mitjançant la constitució d’un fons econòmic 

que finança projectes d’ajuda aquests països i campanyes de sensibilització a Catalunya 

sobre la cooperació internacional i la solidaritat.  Gestiona de forma conjunta els 

recursos econòmics aportats per les institucions associades tot donant suport a la 

cooperació municipal de Catalunya a través dels següents objectius: 

• Facilitar la cooperació municipal catalana i adaptar-la al nou escenari 

internacional, tot augmentant la seva qualitat i el seu impacte.  

• Posar en valor la cooperació municipal, dins i fora de Catalunya, i aconseguir el 

seu reconeixement i normalització en el sistema d’ajuda oficial i europea. 

• Aconseguir la viabilitat econòmica i insitucional del FCCD, com a eina al servei 

de la cooperació municipal catalana.  

• Promoure amb les seves actuacions, tant al nostre país com en els països 

desfavorits, la creació i la consolidació d’una societat a civil activa i compromesa 

amb els valors del desenvolupament humà i els drets humans, tot finançant 

projectes que prioritzen la participació directa de la població beneficiària i donant 

suport a projectes de sensibilització i educació realitzats per les associacions del 

nostre país. 



 
 

• Voler ser la veu conjunta dels ajuntaments catalans compromesos amb la 

cooperació al desenvolupament i la solidaritat davant d’altres institucions 

nacionals, estatals i internacionals, tot reivindicant el paper rellevant que tenen 

actualment les administracions locals  en la promoció de la cooperació 

descentralitzada al Nord  i en el desenvolupament local al Sud. 

Vist que en data 2 de desembre s’ha emès l’informe tècnic sol·licitant la formalització 

de l’adhesió i l’autorització i disposició de la despesa, que disposa literalment: 

 
“INFORME 

 
JUSTIFICACIÓ ADHESIÓ AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ PEL 

DESENVOLUPAMENT  
 

RELACIÓ DE FETS 
 
Vist que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada 
per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells 
comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar 
accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països 
més desfavorits.  
 
Vist que l’Ajuntament de Cassà de la Selva per ser soci del Fons Català de Cooperació 
pel desenvolupament li correspon per l’exercici de 2019, una quota anual de 2000,00 
euros. 
 
Vist que fa anys que s’està pagant la quota anual però no n’hi ha cap document que 
certifiqui que l’Ajuntament de Cassà de la Selva és soci del Fons Català de Cooperació. 
 
Vist als seus objectius fundacionals, el FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT orienta els esforços a contribuir de  l’àmbit català al 

desenvolupament dels països desfavorits mitjançant la constitució d’un fons econòmic 

que finança projectes d’ajuda aquests països i campanyes de sensibilització a Catalunya 

sobre la cooperació internacional i la solidaritat.  Gestiona de forma conjunta els 

recursos econòmics aportats per les institucions associades tot donant suport a la 

cooperació municipal de Catalunya a través dels següents objectius: 

• Facilitar la cooperació municipal catalana i adaptar-la al nou escenari 

internacional, tot augmentant la seva qualitat i el seu impacte.  

• Posar en valor la cooperació municipal, dins i fora de Catalunya, i aconseguir el 

seu reconeixement i normalització en el sistema d’ajuda oficial i europea. 

• Aconseguir la viabilitat econòmica i insitucional del FCCD, com a eina al servei 

de la cooperació municipal catalana.  



 
 

• Promoure amb les seves actuacions, tant al nostre país com en els països 

desfavorits, la creació i la consolidació d’una societat a civil activa i compromesa 

amb els valors del desenvolupament humà i els drets humans, tot finançant 

projectes que prioritzen la participació directa de la població beneficiària i donant 

suport a projectes de sensibilització i educació realitzats per les associacions del 

nostre país. 

• Voler ser la veu conjunta dels ajuntaments catalans compromesos amb la 

cooperació al desenvolupament i la solidaritat davant d’altres institucions 

nacionals, estatals i internacionals, tot reivindicant el paper rellevant que tenen 

actualment les administracions locals  en la promoció de la cooperació 

descentralitzada al Nord  i en el desenvolupament local al Sud. 

• Vista la partida  al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Activitats 

anuals número 501.2310.46600 

• Vista la RC número 220190004371.  

• Vist que el expedient X2019001622 consten els estatus dels Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament . 

• Vist l’article 1 dels Estatuts dels Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

on diu:   

El FONS CATALÀ. DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, és una 

associació sense afany de lucre creada per assolir els objectius que s’esmenten 

en aquests estatuts, amb personalitat jurídica pròpia i naturalesa juridicoprivada, 

d’acord amb el que disposa la normativa vigent. 

• Vist l’article 2 dels Estatuts dels Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

on diu les funcions d’aquest: 

1) Contribuir des de l'àmbit català al desenvolupament dels països desfavorits, 
mitjançant la constitució i gestió d'un fons econòmic.  
2) Administrar i gestionar els fons econòmics lliurats a l’Associació per a 
projectes d'ajuda als països desfavorits, campanyes d’emergència i de 
sensibilització sobre la cooperació al desenvolupament.  
3) Fomentar i donar suport als esforços de les institucions oficials, entitats i 
associacions del país, per tal de crear un clima d'opinió pública favorable a la 
promoció d’un nou ordre econòmic internacional.  
4) Estimular la participació ciutadana, mitjançant campanyes i informació 
adequades, als projectes de cooperació amb els països desfavorits.  



 
 

5) Col·laborar per tal que sigui una realitat la destinació mínima del 0,7% del 
producte interior brut a l'ajuda pública als països desfavorits, segons els acords 
de les Nacions Unides subscrits per l'Estat Espanyol i implementant les 
directrius dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).  
6) Promoure que totes les institucions públiques i entitats privades catalanes 
col·laborin en tasques de cooperació al desenvolupament i hi destinin un mínim 
del 0,7% dels ingressos propis.  
7) Qualsevol altre objectiu que s’adigui a les finalitats del Fons i no sigui 
contrari a la normativa legal vigent a cada moment.  
 

• Vist  l’article 37 dels Estatuts dels Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament on es menciona les diferents formes que es nodreix el Fons 
dels recursos econòmics per la seva activitat: 
 
a) Les quotes que l'Assemblea General acorda que han de ser abonades pels 
socis.  
b) Les aportacions dels socis per als projectes i activitats desenvolupades per 
l'Associació.  
c) Les subvencions d’Organismes oficials, Entitats o particulars.  
d) Cobraments per prestació de serveis.  
e) L’import de les derrames o drets d’entrada que assenyali l'Assemblea 
General.  
f) Les donacions a títol gratuït, llegats i herències.  
 

• Vist que l’Ajuntament participa de dues formes diferents, una aportant 
anualment la quota de soci pròpia del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i l’altre a través d’una aportació anual al projecte de la 
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí 
(CCASPS), les quals es tramiten per separat i s’haurà d’aprovar al pagament 
anual com a socis.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Article 22, 47 i 57 de la llei 7/1985 de 2 de abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
(LBRL). 
 
Arts. 52 i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
DA9 de la Llei 27/2013, de desembre, de racionalitat i sostenibilitat de les Administració 
Local. 
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pels qual es regula el règim jurídic del control intern 
de les entitats dels sector públic local. 
 
Per tot això, 
 



 
 
SOL·LICITO: 
 
PRIMER. – Formalitzar l’adhesió del Ajuntament de Cassà de la Selva al Fons Català 
de Cooperació pel desenvolupament. 
 
SEGON. – Desginar com a interluctor de l’Ajuntament de Cassà de la Selva davant el 
Fons català de Cooperació al Desenvolupament a la persona vinculada a l’àrea tècnica 
de ciutadania.  
 
TERCER. -  Autoritzar i disposar de la despesa, reconèixer i liquidar l’obligació derivada 
de la quota anual corresponent als socis del Fons Català de Cooperació pel 
Desenvolupament per l’exercici 2019. 
 
Datat i signat electrònicament, “ 
 

FONAMENTS DE DRET 
Article 22, 47 i 57 de la llei 7/1985 de 2 de abril, reguladora de les Bases de Règim Local 

(LBRL) 

Arts. 52 i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) 

DA9 de la Llei 27/2013, de desembre, de racionalitat i sostenibilitat de l’Administració 

Local. 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Primer: MANIFESTAR l’adhesió de l’Ajuntament de Cassà de la Selva al FONS 
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT i en conseqüència, acceptar-ne 
els estatuts. 
 
Segon: AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 2.000 € (DOS MIL 
EUROS) amb càrrec a la partida 501 2310 46600 corresponent a la quota anual de soci 
corresponent a l’exercici 2019.  
 
Tercer: ASSUMIR el compromís de dotar pressupostàriament una partida, per aportació 
anual al Fons Català, amb destinació al finançament de projectes de cooperació i 
solidaritat. 
 
Quart: EXPRESSAR la voluntat d’incrementar les responsabilitats econòmiques vers la 
cooperació, tot apropant-les al 0.7% dels ingressos propis, 
 
Cinquè: COL·LABORAR en la tasca de divulgació del Fons Català, entre la ciutadania 
i el municipi.  
 
Sisè: DESIGNAR un interlocutor de l’Ajuntament de Cassà de la Selva davant el Fons 
Català de Cooperació, el qual correspondrà a la persona vinculada a l’àrea tècnica de 
ciutadania.  
 



 
 
Setè: FACULTAR a l’alcalde per aprovar la despesa que anualment correspongui al 
pagament de la quota de soci. 
 
Vuitè: NOTIFICAR aquests acords a la Junta del Fons Català per tal que l’Assemblea 
General ratifiqui i l’Ajuntament de Cassà de la Selva adquireixi la condició de soci.  
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervé 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 
 
 
9.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD D'ACCEPTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE 
LA SELVA PER PART DE LA FUNDACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL SECTOR 
SURER 
 
Antecedents de fet: 
 

1. Atès que la Fundació per a la Promoció del Sector Surer amb CIF G55323497 
va presentar instància amb registre d’entrada E2019008470 de data 22/11/2019 
per la qual sol·licita la ratificació del certificat relatiu a l’aprovació de la sol·licitud 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva   

2. Atès que l’Ajuntament de Cassà de la Selva segons acord de Ple de 31/10/2019 
va acordar sol·licitar la incorporació en qualitat de patró a la Fundació per a la 
Promoció del Sector Surer  

3. Atès que la Fundació per a la Promoció del Sector Surer en la reunió celebrada 
el 21/11/2019, va aprovar acceptar la sol·licitud de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva per ser patró de l’esmentada fundació 

4. Atès que en la mateixa reunió de la Fundació per a la Promoció del Sector Surer 
es va nomenar el Sr. Robert Mundet Anglada, Alcalde de Cassà de la Selva, 
representant de l’Ajuntament a la Fundació per a la promoció del sector surer 



 
 

 
Fonaments de dret:  
 
La legislació aplicable és la següent:  
 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya (TRLMLC).  
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).  
- Llei 4/2008, de 24 d’abril, per la qual s’aprova el Llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 7/2012, del 15 de 
juny. 
 
Per tot això, S’ACORDA:  
 
PRIMER: Ratificar el certificat emès per la Fundació per a la Promoció del Sector Surer, 
d’acord amb el següent contingut:  
 
 



 
 

 



 
 

 
SEGON: Ratificar l’adhesió a la Fundació per a la Promoció del Sector Surer. 
 
TERCER: Notificar aquest acord a la Fundació per a la Promoció del Sector Surer.  
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen el regidor Martí Vallès 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 
 
 
10.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PEL RETORN SOCIAL 
DEL RESCAT BANCARI I PER GARANTIR L'ACCÉS A L'HABITATGE SOCIAL 
 
Part de principals conseqüències de la crisi tenen a veure amb l’habitatge. L’accés a 
l’habitatge ha esdevingut un factor clau de desigualtat. La diferència existent entre 
l’evolució de les rendes i el cost d’accés a l’habitatge impacta sobre les persones i 
famílies amb menor capacitat econòmica. Com a exemple paradigmàtic, la ciutat de 
Barcelona entre els anys 2000 i 2017 la mitjana dels lloguers ha crescut un 134% mentre 
que la renta per càpita només un 63%. I sense que, en paral·lel, la dotació d’un parc 
d’habitatge assequible passi del 4% a Barcelona i tot just arribi al 2% al conjunt de 
Catalunya. 
 
Per aquest motiu, i davant el lent procés de maduració de les polítiques públiques 
tendents a incrementar el parc d’habitatge subjecte a algun tipus de protecció pública, 
cal que trobem mecanismes que permeten garantir l’accés a l’habitatge per a part de la 
ciutadania, especialment amb caràcter d’habitatge social mitjançant l’ús de tots aquells 
actius immobiliaris procedent del rescat bancari. 
 
La crisi financera va portar una elevada inversió per part de l’Estat per a reestructurar la 
banca i assegurar la liquiditat de les entitats bancàries i el sistema financer de l’Estat en 
el seu conjunt. A la banda hi van arribar més de 64.000 milions d’euros, provinents en 
gran part a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i pel Fons 
de Garantia de Dipòsits (FGD) amb el que es van sanejar els balanços de les entitats 
bancàries, concentrant els seus actius més tòxics en la SAREB. 
 
Un rescat que en realitat es va convertir en un xec en blanc que eximia les 
responsabilitats dels responsables de la crisi, mentre que no feia res per a reparar les 
conseqüències d’aquesta gestió que patien i pateixen milers de persones. No es va 
produir un rescat de la ciutadania que va patir les conseqüències de les decisions preses 
per els responsables de les entitats bancàries abans i durant la crisi. Tampoc va actuar 
per assegurar que els responsables de les entitats bancàries que havien rebut fons 
públics paguessin per la seva gestió anterior a la crisi. 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 22 de Desembre de 2018 la moció 39/ 
XII sobre el retorn social del rescat Bancari per a garantir al dret de l’habitatge i el 
reallotjament de famílies desnonades que han exigit que els mecanismes creats per fer 
front a sanejar la banca, com la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària (SAREB), adquireixin un clar compromís social que garanteixi 
un retorn social al rescat bancari. 
 



 
 
El Síndic de Greuges de Catalunya, va emetre, el febrer del 2018, el seu informe “El dret 
a l’Habitatge: Qüestions Urgents” on recollia propostes d’actuacions per poder donar 
millor resposta a les necessitats actuals d’habitatge i poder garantir el dret a accedir a 
un habitatge digne. En ell es fa esment a l’oportunitat única perduda ja apuntada 
reiteradament en els seus informes de juliol de 2012 i 2013, al no haver-se inclòs cap 
obligació a la SAREB sobre la cessió d’habitatges per destinar-los al lloguer social i per 
crear un parc d’habitatge social que hauria permès donar resposta a la greu situació 
d’emergència residencial dels darrers anys. 
 
Per tal de corregir aquesta situació, i garantir un retorn social que també serveixi per a 
resoldre les urgents necessitats en matèria d’habitatge de la ciutadania, és necessari 
realitzar una modificació de caràcter social a la Llei 11/2015, de 18 de juny, de 
recuperació i resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió. També 
establir mecanismes de col·laboració entre administracions per garantir un intercanvi 
fluid d’informació en relació als habitatges susceptibles. 
 
Per tots aquests motius, els Grup Municipals d’ERC, Junts x Cassà i PSC proposa al 
Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Instar el govern espanyol a modificar la disposició addicional sisena de la Llei 
2/2012 i del Decret Llei 10/2019, per tal de treure la limitació de l’ús del superàvit 
municipal, i poder constituir un estoc d’habitatge públic de lloguer social.  
 
SEGON.- Instar el govern espanyol a modificar el règim jurídic de la SAREB mitjançant 
la modificació de la Disposició Addicional 7ª de la Llei 9/2012, de la que se’n derivi la 
modificació de l’article 16 i 17 del Real Decret 1559/2012, per tal que la SAREB cedeixin 
el 30% d’immobles al lloguer social, per a la creació d’un fons social d’habitatge. 
 
TERCER.- Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats i Senat i al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
El regidor Martí Vallès explica la proposta. Intervenen l’alcalde Robert Mundet 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 
 
 
L’alcalde excusa a la regidora Carla Matilla que s’absenta de la sala quan són les 20:57 
hores. 
 
11.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
L’alcalde tracta els assumptes següents: 
 
- Programa Treball i Formació del SOC 
- Reunió del Consell d’Alcaldes, pla d’emergències 
- Resolució definitiva subvenció FEDER – Vies Verdes 
- Costos indirectes Consorci Benestar Social Gironès-Salt 
- Llum camp de futbol 
- Humitats ca la Marcel·la 
- Gespa camp de futbol 
 
El regidor Joan Casabó tracta els assumptes següents: 
 
- Activitat nadalenca Fum Fum Fum 
- Activitats Marató TV3 
- Exposició de pintura Lídia Masllorens 
- Tió a la Coma (entitat UBC) 
- Quina de Nadal 
 
La regidora Núria Salvans tracta els assumptes següents: 
 
- Reunió d’habitatge a la Diputació  
- Xerrada amb el Conseller Chakir El Homrani 
- Comissió d’Igualtat interna 
- Curs de memòria  
- Reunió de coordinació amb Serveis Socials 
- Regals de reis amb l’entitat La Claca 
- Taller Orquestra 
- Centre diürn  
 
La regidora Lourdes Martín tracta els assumptes següents: 
 
- 6 Medalles taekwondo Jorsan 
- Activitats Marató TV3 
 
El regidor Marià Montsuñer tracta els assumptes següents: 
 
- Projecte de col·laboració amb la policia de Caldes i Llagostera 



 
 
- Noves incorporacions a la policia 
 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
La regidora Sílvia Soliguer (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Pregunta el motiu que s’hagi canviat l’estelada per la senyera en el balcó de can 
Trinxeria. 
 
- Demana que es pengi a la rotonda dels taps de suro l’estelada que l’ANC va lliurar a 
l’ajuntament. 
 
- Manifesta que hi ha un veí de Cassà de la Selva citat per la policia nacional per les 
manifestacions d’aquests dies i que podria ser qualsevol de nosaltres. Donen suport i 
es solidaritzen amb ell. 
 
- Celebren la sentència del Tribunal de Justícia de la UE en la que es confirma la 
immunitat de l’Oriol Junqueras i que posa de manifest la manca de qualitat democràtica 
de la justícia espanyola. 
 
- Manifesta que el Tribunal de Justícia de Catalunya ha condemnat al M.H. President 
Torra a 18 mesos d’inhabilitació i una multa per haver mantingut una pancarta al Palau 
de la Generalitat i haver fet us de la seva llibertat d’expressió. 
 
 
La regidora Meritxell Rabionet (ERC) demana aclariment en relació a les certificacions 
de les llums del camp de futbol. Respon l’alcalde Robert Mundet (JxC). 
 
 
El regidor Joan Cañigueral (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Fa constar el mal estat de la senyalització horitzontal a l’entrada de Cassà de la Selva 
des de l’empresa Inecsa, que deixes la variant, i agafes el pas soterrat. Delimitació dels 
carrils pràcticament inexistent.  
 
- Fa constar el mal estat del pàrquing del Reliable, c. de la Via. 
 
- Demana saber per què els contenidors del c. del Pont estan tancats. 
 
Respon l’alcalde Robert Mundet (JxC) a les tres qüestions. 
 
 
La regidora Helga Nuell (ERC) repregunta sobre les estelades que havia demanat la 
seva companya Sílvia. Respon l’alcalde Robert Mundet (JxC). 
 
 
El regidor Marià Montsuñer (PSC) tracta els assumptes següents: 
 
- Manifesta que des del seu partit no qüestionen, ni en un sentit ni en un altre, davant 
de cap resolució judicial. 



 
 
 
- Manifesta que la simbologia és molt important, però tota, i pregunta si la senyera, i no 
l’estelada, representa a tot el conjunt dels catalans i catalanes. 
 
 
Intervé l’alcalde Robert Mundet (JxC) per llegir el comunicat de premsa que ha fet el 
Tribunal de Justifica de la UE respecte la immunitat dels eurodiputats i també manifesta 
rebuig per la sentència d’inhabilitació del MH President Torra. 
 
 
Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
Signat i datat electrònicament, 
 


