
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 DE GENER DE 
2020 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2020000002  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 30 de gener de 2020 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 21:50 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: 
- 
 
Ordre del dia 
 
1.- APROVACIÓ ACTA PLE MUNICIPAL DE 19/12/2019 
  
2.- APROVACIÓ ACTA PLE MUNICIPAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT, DE 
13/01/2020  
 
3.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2019/2428 AL 2020/0096  
 
4.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’ORGANISME 
AUTÒNOM RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP I DE L’ENTITAT MERCANTIL 
GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS CASSÀ S.L., PER A L’EXERCICI 2020  
 
5.- APROVACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE LA SRA. NÚRIA MORAL FERRÉS  



 
 
 
6.- APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONÈS PER A IMPLANTAR EL PROJECTE ESPAI FEINA PER 
MILLORAR L’OCUPACIÓ I LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA AL MUNICIPI DE CASSÀ 
DE LA SELVA  
 
7.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER A LA 
CREACIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA PERE MERCADER, DE TITULARITAT 
MUNICIPAL  
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D'ÚS I FUNCIONAMENT DEL LOCAL 
D'ASSAIG MUSICAL DE L'ANTIGA BÀSCULA DEL TRUST  
 
9.- APROVACIÓ DE LES NOVES TARIFES DE L'AIGUA  
 
10.- INADMETRE A TRÀMIT LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN DATA 17 
D’OCTUBRE DE 2019 PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN RELACIÓ A L’ACORD 
D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA AL CONSORCI DE 
BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT  
 
11.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 20 DEL 
POUM DE CASSÀ DE LA SELVA, CLAU I2 DE L’ANTIC PERI RELIABLE, SITUADA 
ENTRE EL PG. FERROCARRIL, EL CARRER DE LA SÍNIA I EL CARRER GERMÀ 
AGUSTÍ  
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Havent comprovat el quòrum d’assistència necessària establert a l’article 90.1 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’alcalde declara oberta la sessió. 
 
1.- APROVACIÓ ACTA PLE MUNICIPAL DE 19/12/2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 
19/12/2019, signada pel secretari de l’òrgan. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

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

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

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

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

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



 
 

f. Arts. 196 i ss. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova 
el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals (ROF). 

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

h. Decret 33/1981, de 5 de febrer, que regula la confecció d'actes per mitjans 
mecanogràfics a les corporacions locals. 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR l’acta de la sessió plenària ordinària de data 19/12/2019, que consta 
a l’expedient. 
 
Segon.- PUBLICAR l’acta al lloc web municipal, en format editat a l’objecte de protegir 
les eventuals afectacions del dret fonamental a l’honor, a la intimitat personal i familiar i 
a la pròpia imatge, i dades de caràcter personal que pogués contenir. 
 
Tercer.- ORDENAR la incorporació de l’acta al llibre d’actes del Ple de la Corporació. 
 
Quart.- TRASLLADAR l’acta aprovada al Departament de Governació de la Generalitat 
i a la Subdelegació del Govern. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
2.- APROVACIÓ ACTA PLE MUNICIPAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT, DE 
13/01/2020 
 
RELACIÓ DE FETS 
 



 
 

2. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària, extraordinària i 
urgent, de data 13/01/2020, 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, extraordinària i urgent, de data 
13/01/2020, 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. 2019/2428 AL 2020/0096 
 
Es dona compte al Ple municipal dels decrets d’alcaldia que consten a l’expedient. 
 
Intervé el regidor Martí Vallès (ERC) per demanar informació sobre dues 
contractacions. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
4.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’ORGANISME 
AUTÒNOM RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP I DE L’ENTITAT MERCANTIL 
GESTÍO DE SERVEIS MUNICIPALS CASSÀ S.L., PER A L’EXERCICI 2020 
 
RELACIO DE FETS 
 
Vista la Relació de llocs de treball per a l’exercici 2020 de l’Organisme Autònom 
Residència Geriàtrica Sant Josep, aprovada per Consell de Residència en sessió de 
data 23 de gener de 2020. 
 
Vista la Relació de llocs de treball 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 
23 de gener de 2020. 
 
Vist l’informe de Recursos Humans, de data 17 de gener de 2020, sobre la relació de 
llocs de treball de l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep i de la societat 
mercantil pública Gestió de Serveis Municipals Cassà S.L. 
 
FONAMENT DE DRET 
 

 Articles 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local 

 Articles 126.4 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 29 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 29 a 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 Article 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  

 Article 74 del 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. 

 Article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la Reforma de 
la Funció Pública. 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la Relació de llocs de treball per a l’exercici 2020 de l’organisme 

autònom Residència Geriàtrica Sant Josep d’acord amb el següent detall: 

 

Llocs de treball 2020 RJ 
Forma 
de 
provisió  

Jornada Grup 
Nivell 
de 
C.D. 

Complement 
específic 

Observacions 

DIRECCIÓ TÈCNICA L concurs Complerta A1 27 15.918,60 Vacant 

ADMINISTRATIU L Concurs Complerta C1 14 7.161,51 Vacant 

CAP SERVEIS DE 
GESTIÓ DE LES 
PERSONES 

L Concurs Complerta A1 22 13.458,29 Vacant 

PSICÒLEG L Concurs Parcial A1 27 0,00 Vacant 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

L  Concurs Parcial A2 18 0,00 Vacant 

EDUCADOR SOCIAL L  Concurs Parcial A2 18 0,00 Vacant 

TREBALL SOCIAL L concurs Parcial A2 18 0,00 Vacant 

ANIMADORA SOCIAL L  Concurs  Parcial C1 14 0,00 Vacant 

INFERMER L  Concurs Complerta A2 18 0,00 Vacant 

INFERMER L  Concurs Complerta A2 18 0,00 Vacant 

INFERMER L  Concurs Complerta A2 18 0,00 Vacant 

INFERMER (RHS) L  Concurs Complerta A2 18 5.238,04 Ocupada 

METGE / METGESSA L Concurs Parcial A1 22 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L Concurs Complerta C1 14 2.993,27 Vacant 

AUXILIAR  L  Concurs Complerta C1 14 2.993,27 Vacant 

AUXILIAR  L Concurs Complerta C1 14 2.993,27 Vacant 

AUXILIAR  L Concurs Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L  Concurs  Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L  Concurs  Complerta C1 14 0,00 Vacant 



 
 

AUXILIAR  L  Concurs Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L  Concurs  Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L  Concurs Parcial C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L  Concurs Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L  Concurs Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L  Concurs Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L  Concurs  Parcial C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L  Concurs Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L  Concurs Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L Concurs Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L Concurs Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L Concurs Complerta C1 14 2.993,27 Vacant 

AUXILIAR  L Concurs Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L  Concurs  Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L Concurs Complerta C1 14 0,00 Ocupada 

AUXILIAR  L  Concurs Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L Concurs Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L  Concurs  Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L  Concurs  Parcial C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L Concurs Complerta C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L Concurs Complerta C1 14 0,00 Ocupada 

AUXILIAR  L Concurs Parcial C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L Concurs Parcial C1 14 0,00 Vacant 

AUXILIAR  L  Concurs  Complerta C1 14 0,00 Vacant 

OFICIAL MANTENIMENT L  Concurs  Complerta C1 14 0,00 Vacant 

CUINERA L  Concurs Complerta C2 12 0,00 Vacant 

CUINER/A L Concurs Complerta C2 12 1.216,57 Vacant 

CUINER/A L Concurs Complerta C2 12 1.216,57 Vacant 

AJUDANT DE CUINA L Concurs Complerta C2 12 0,00 Vacant 

AJUDANT DE CUINA L Concurs Complerta C2 12 0,00 Vacant 

AJUDANT DE CUINA L Concurs Complerta C2 12 0,00 Vacant 

AJUDANT DE CUINA L Concurs Complerta C2 12 0,00 Vacant 

AJUDANT DE CUINA   L  Concurs  Parcial C2 12 0,00 Vacant 

AJUDANT DE CUINA  L Concurs Parcial C2 12 0,00 Vacant 

NETEJADORA L Concurs Complerta C2 12 0,00 Vacant 

NETEJADORA L  Concurs Complerta C2 12 0,00 Vacant 

NETEJADORA L Concurs Complerta C2 12 0,00 Vacant 

NETEJADORA L Concurs Complerta C2 12 0,00 Vacant 

AJUDANT OFICIS VARIS L Concurs Parcial C2 12 0,00 Vacant 

AJUDANT OFICIS VARIS L Concurs Parcial C2 12 0,00 Vacant 

BUGADERIA L Concurs Parcial C2 12 0,00 Vacant 

BUGADERIA L Concurs Complerta C2 12 0,00 Vacant 



 
 

RECEPCIÓ L Concurs Complerta C2 14 0 Vacant 

RECEPCIÓ L Concurs Parcial C2 14 0 Vacant 

 
SEGON.- Aprovar la Relació de llocs de treball per a l’exercici 2020 de la societat 

mercantil pública Gestió de Serveis Municipals Cassà S.L. d’acord amb el següent detall: 

 

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL GSM 

     

Lloc de treball RJ Forma de provisió  Grup Jornada 

SERVEIS GENERALS 

Director/a L Concurs A1 C 

Coordinador/a activitats L Concurs C1 P 

Coordinador/a activitats L Concurs C1 P 

Auxiliar administratiu/va L Concurs C2 P 

Auxiliar administratiu/va L Concurs C2 P 

Recepció L Concurs C2 P 

Recepció L Concurs C2 C 

Monitor L Concurs C2 P 

Monitor L Concurs C2 P 

Monitor L Concurs C2 P 

Monitor L Concurs C2 P 

Monitor L Concurs C2 P 

Monitor L Concurs C2 P 

Monitor L Concurs C2 P 

Monitor L Concurs C2 P 

Monitor L Concurs C2 P 

Monitor L Concurs C2 P 

Monitor L Concurs C2 P 

Monitor socorrista L Concurs C2 P 

Monitor socorrista L Concurs C2 P 

Monitor socorrista L Concurs C2 P 

Monitor socorrista L Concurs C2 P 

Oficial de manteniment L Concurs C2 P 

Netejador/a L Concurs AP P 

Netejador/a L Concurs AP P 

Netejador/a L Concurs AP C 

 
TERCER.- 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 (JxCat) explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès 
(ERC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

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

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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
5.- APROVACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DE LA SRA. NURIA MORAL FERRÉS 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
La Sra. Núria Moral Ferrés, Secretària d’aquesta corporació, ha sol·licitat mitjançant 
escrit per Registre d’Entrada número 9307, de 17 de desembre de 2019, que li sigui 
declarada la compatibilitat per a realitzar una segona activitat en el sector privat 
consistent en impartir formació en el Centre d’Estudis Financers de la ciutat de 
Barcelona.  
 
Vist l’informe favorable de la tècnica de recursos humans de data 09.01.2020. 
 
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 2.b, 11, 12.2, 14, 21.1 i 21.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, i d’acord 
amb l’article 19.d, 12, 14 i 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques.  
 



 
 
D´acord amb l’art. 333 del Decret 214/1990, correspon al ple de la corporació l´adopció 
dels acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Sra. Núria Moral Ferrés per a compatibilitzar la seva activitat 
pública a l’Ajuntament de Cassà de la Selva amb una segona activitat privada com a 
docent al Centre d’Estudis Financers de la ciutat de Barcelona, subjecte a les condicions 
i limitacions establertes a la legislació vigent.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la interessada.  
 
L’alcalde Robert Mundet (JxCat) explica la proposta. 
 
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 
 
 
6.- APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A IMPLANTAR EL PROJECTE ESPAI 
FEINA PER MILLORAR L’OCUPACIÓ I LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA AL 
MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
Antecedents de fet. 
 

1. Atès que el Ple municipal, en la sessió ordinària celebrada el dia 20 de desembre 
de 2018, va aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’ajuntament de 
Cassà de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès pel desenvolupament 
econòmic local, d’ocupació i de planificació estratègica. 

 



 
 

2. Atès que s’ha realitzat les retencions de crèdit per atendre aquesta despesa 
entre d’altres, amb números d’operacions 22020/38 per import de onze mil set-
cents vuitanta-un euros amb vuitanta cèntims (11.781,80 €) i 22020/39 per import 
de mil cinc-cents euros (1.500,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
102.4330.22799 de l’exercici 2020. 

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

de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, de data 16 de gener de 2020, que transcrit 
literalment diu 

 
“INFORME MEMÒRIA DE L’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 
PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL, D’OCUPACIÓ I DE PLANIFICACIÓ 
ESTRATÈGICA PER A IMPLANTAR EL PROJECTE ESPAI FEINA PER MILLORAR 
L’OCUPACIÓ I LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA  AL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA 
SELVA 
En relació als serveis que ofereix l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva s’ha valorat la proposta del Consell Comarcal del Gironès 
d’implementar el projecte Espai Feina amb l’objectiu d’afavorir la inserció 
laboral de persones aturades o que volen una millora laboral i, potenciar les 
habilitats i competències personals per facilitar la recerca de feina, a través d’un 
espai que compta amb recursos, eines i suport tècnic; entrevistes individuals i 
actuacions grupals dirigides a la millora de l’ocupabilitat de les persones.  
ACREDITEM que la signatura del conveni suposarà una millora de l’eficiència de 
la gestió pública, facilitarà la utilització de mitjans i serveis públics i contribuirà 
a la realització d’activitats d’utilitat pública; concretament suposarà una 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva per tal d’implementar el projecte Espai Feina amb l’objectiu d’afavorir la 
inserció laboral de persones aturades o que volen una millora laboral i, potenciar 
les habilitats i competències personals per facilitar la recerca de feina. També es 
farà un treball de prospecció empresarial del municipi. Des del Consell Comarcal 
s’adaptaran les actuacions proposades en el projecte Espai Feina a la realitat 
social i econòmica de Cassà de la Selva.   
ANALITZEM la seva necessitat i la seva oportunitat, el seu impacte econòmic, el 
caràcter no contractual de l’activitat en qüestió, així com el compliment del 
previst a la LRJSP. En relació a la millora de la gestió dels recursos públics, la 
col·laboració entre ambdós serveis de promoció econòmica, comarcal i local, 
suposa unir esforços i treballar conjuntament per assolir els objectius proposats. 
Participar en el projecte Espai Feina suposa treballar coordinament amb el 
consell comarcal del Gironès i permet a l’Àrea de Promoció Econòmica de Cassà 
de la Selva, a través de la participació en el projecte, unir sinergies i esforços que 
permetin millorar l’ocupabilitat de les persones.  Aquest treball conjunt entre 
administracions reverteix en una millor gestió dels recursos públics i una major 
eficiència en la gestió pública. El treball coordinat entre les àrees de promoció 
econòmica local i comarcal fa que no existeixin duplicitats administratives, en 
tot cas s’estableixen sinergies de treball que busquen les complementarietats i 
incrementen les oportunitats de  desenvolupament  del territori relacionats amb 
l’ocupació.  



 
 

VALOREM les actuacions a realitzar pels signants del conveni. L’Ajuntament de 
Cassà de la Selva farà una aportació de 11.781,80 € per a l’any 2020, més 
despeses de desplaçament del personal tècnic que executa el projecte. Aquest 
import està destinat a accions que incideixin en la implementació del projecte 
Espai Feina amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones aturades del 
municipi i aquelles que desitgin una millora de feina.  
CONCRETEM la competència municipal en la que es fonamenta la subscripció del 
conveni, segons la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local. Atès que segons l’article 25, el municipi pot promoure tota classe 
d’activitats i prestar serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i 
aspiracions de la comunitat així com també pot promoure la reinserció social i 
laboral, i la Llei orgànica 6/2006, de reforma de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya, art.84.2i, que regula la promoció de tot tipus d’activitats 
econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i 
foment de l’ocupació 
I per a què així consti, signo la següent memòria tècnica.” 

 
Fonaments de dret. 
 

1. Article 303 i següents del decret 179/1995, del 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regula la relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquestes i altres 
administracions públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament 
de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un 
interès comú. 

 
2. Arts. 150 i 191 i 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.  
 

3. Arts. 47 a 53, 144 i DA 8a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic. 

 
4. Arts. 86 i 114.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
 

5. Arts. 6.2, 10, 108 a 112, de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).  

 
6. Arts. 175, 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’annex  al conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Cassà de 
la Selva i el Consell Comarcal del Gironès  pel desenvolupament econòmic local, 
d’ocupació i de planificació estratègica, per a implantar el projecte Espai Feina per 
millorar l’ocupació i la dinamització econòmica al municipi de Cassà de la Selva, d’acord 
amb el contingut següent: 

 



 
 

“ANNEX DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA  
PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL , D’OCUPACIÓ I DE 
PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA PER A IMPLANTAR EL PROJECTE ESPAI 
FEINA  PER MILLORAR L'OCUPACIÓ I LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 
AL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D'una part el Sr. Joaquim Roca i Ventura, en qualitat de president del Consell 
Comarcal del Gironès, facultat per acord de ple de 11 de juliol de 2019, assistit 
pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del Consell Comarcal del 
Gironès; 
 
D'una altra part, Sr. Robert Mundet i Anglada, alcalde de l'Ajuntament de 
Cassà de la Selva, facultat per Junta de Govern local de data 21 de juny de 
2019, assistit pel Sr. Joan Batallé Garriga, secretari de l'Ajuntament de Cassà 
de la Selva. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Que en data 6 de febrer de 2019 el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva han subscrit el Conveni de marc de 
col·laboració pel desenvolupament econòmic local, d’ocupació i de 
planificació estratègica. 
 
Que l'Ajuntament de Cassà de la Selva manifesta el seu interès a fomentar 
les polítiques actives d'ocupació i les mesures de promoció econòmica a 
través d'implementar el servei d'assessorament i orientació a les persones en 
recerca de feina del municipi descrit en el projecte "Espai Feina" que ofereix 
el Consell Comarcal del Gironès.  
ACORDEN 
1- Objecte de l'annex del conveni 
L'objecte d'aquest annex del conveni és establir els termes de col·laboració 
entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès per 
a desenvolupar conjuntament el projecte "Espai feina" per afavorir la inserció 
laboral de persones aturades o que volen una millora laboral i, potenciar les 
habilitats i competències personals per facilitar la recerca, a través d'un espai 
d'autoconsulta amb recursos, eines i suport tècnic; entrevistes individuals i 
actuacions grupals dirigides a la millora de l'ocupabilitat de les persones.  
2-  Actuacions a desenvolupar 

 Assessorament a les persones aturades o en procés de millora de feina.  

 Actuacions d'orientació laboral per a persones aturades o que es troben en 

millora de feina per a facilitar la seva incorporació al mercat de treball. 

 Actuacions d'intermediació laboral d'acord amb les ofertes que arribin.  

 Treball de prospecció empresarial al municipi.  

 Les actuacions es realitzaran tan a nivell individual i/o grupal d'acord amb 

les necessitats del servei.  

 Seguiment dels usuaris/àries atesos al servei.  

3- Obligacions i drets de les parts 



 
 

De l'Ajuntament:   

 Nomenar un responsable tècnic que es farà càrrec del seguiment de les 

actuacions realitzades i de la participació en la comissió de seguiment 

conjuntament amb el Consell Comarcal del Gironès per a proposar noves 

actuacions i prendre decisions sobre el desenvolupament del projecte.  

 Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al 

desenvolupament de les actuacions previstes. 

 Tenir disponible l'espai acordat a Can Trinxeria, si escau, per a l'atenció 

dels ciutadans i ciutadanes i el desenvolupament de les actuacions previstes 

els dies que s'acordin. En cas que s'acordin accions específiques, es 

concretarà amb l'Ajuntament de Cassà de la Selva el lloc i les dates on es 

desenvoluparà.  

 Aportar al Consell Comarcal del Gironès 11.781,80 euros per disposar dels 

serveis d'un/a tècnic/a durant deu hores setmanals d'atenció directa 

(desplaçaments no inclosos).  

Del Consell Comarcal del Gironès 

 Nomenar un responsable tècnic que es farà càrrec de la direcció del 

projecte, de la coordinació, planificació i control continu del projecte "Espai 

Feina".  

 Designar la persona per a la realització del projecte.  

 Dirigir els serveis del projecte "Espai Feina" a persones aturades en 

general, i a aquelles que tenen especial dificultat d'inserció en particular 

(joves, dones i persones amb problemàtiques afegides), així com a aquelles 

persones ocupades que busquen una millora de feina.  

 El Consell Comarcal del Gironès destinarà els recursos humans necessaris 

per oferir aquest servei a les persones del municipi de  Cassà de la Selva. 

 El Consell Comarcal del Gironès, en col·laboració amb l'Ajuntament de 

Cassà de la Selva, dissenyarà i elaborarà material, tant pedagògic per al 

desenvolupament de les accions, com de difusió dels serveis oferts a través 

d'aquest annex del conveni de col·laboració pel desenvolupament econòmic 

local, d'ocupació i de planificació estratègica.  

 El Consell Comarcal del Gironès lliurarà una memòria tècnica dels serveis 

oferts als ciutadans i ciutadanes de Cassà de la Selva, on es reflectiran els 

resultats obtinguts durant aquest període i s'avaluarà el treball desenvolupat. 

4. Aspectes tècnics del projecte 
El Consell Comarcal del Gironès com a entitat coordinadora del projecte 
aportarà els recursos humans i materials necessaris per al desenvolupament 
del projecte i realitzarà diverses actuacions encaminades a la millora de 
l'ocupabilitat de les persones aturades del municipi i aquelles que desitgin una 
millora de feina.  
Les actuacions a realitzar seran les següents: 
- Informació i assessorament per la recerca de feina. 
- Orientació laboral i formativa. 
- Sessions de formació grupal.  



 
 

- Treball de prospecció amb les empreses del municipi. 
- Actuacions d'intermediació.  
- Altres actuacions que es puguin acordar en la comissió de seguiment del 
projecte. 
L'atenció als ciutadans i ciutadanes del municipi es realitzarà a les 
dependències de l'Ajuntament, on es disposi de certificat de solidesa de 
l’edifici i es destinaran 2 dies (10h d'atenció al públic) setmanals durant el 
període d'un any.  
Al llarg de l'any s'avaluarà l'impacte del projecte amb diversos ítems que es 
podran ampliar en cas que es decideixi en les comissions de seguiment que 
es realitzin: 
- Nombre de persones ateses. 
- Nombre d'insercions realitzades. 
- Nombre d’empreses visitades. 
- Nombre d’intermediacions realitzades. 
- Nombre d’activitats formatives realitzades.  
- Nivell de satisfacció dels usuaris i usuàries ateses. 
- Nivell de satisfacció de l'Ajuntament.  
El Consell Comarcal del Gironès, amb el vist i plau de l'Ajuntament dissenyarà 
els materials pedagògics necessaris per al desenvolupament de les 
actuacions.  
S'estableix com a dia d'atenció directe els dimarts i dijous de 9h a 14h seguint 
el calendari laboral del Consell Comarcal del Gironès i exceptuant els dies 
que el tècnic/a disposi de permís, prèvia sol·licitud formal al Consell Comarcal 
i l'avís previ i acord amb els responsables municipals del projecte. En cas que 
no es pugui realitzar l'atenció per altres causes alienes tals com: baixa per 
malaltia o accident expedida pel facultatiu competent; sol·licitud d'excedència 
del lloc de treball; o altri causa aliena; el Consell Comarcal del Gironès cobrirà 
el servei aportant un tècnic/a substitut/a.  
Es constituirà una comissió tècnica de seguiment formada per una persona 
de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i per tècnics de promoció econòmica del 
Consell Comarcal del Gironès. Aquesta comissió es reunirà semestralment 
amb caràcter regular amb la finalitat de fer un seguiment de les actuacions 
desenvolupades i per programar aquelles que es considerin oportunes.  
5-  Dotació econòmica 
L'Ajuntament de Cassà de la Selva aportarà al Consell Comarcal del Gironès 
el total de 11.781,80 €  euros més les despeses de desplaçament del personal 
tècnic si escau que es liquidaran al finalitzar el darrer trimestre. Es disposarà 
dels serveis d'un/a tècnic/a durant 10 hores setmanals d'atenció directe. 
Aquest import suposa els costos dels serveis tècnics i les despeses de 
materials i manteniment derivades dels serveis oferts des de l'1 de gener al 
31 de desembre de 2020. Qualsevol despesa imputable al desenvolupament 
de les accions que no correspongui a aquest conceptes serà pressupostada i 
el seu pagament es decidirà amb acord entre ambdues parts. El pagament de 
l'aportació es realitzarà en dos terminis: el 50% s'efectuarà abans del 30 de 
juny de 2020 i el 50% restant abans del 31 de desembre de 2020, prèvia 
presentació del document de liquidació per part del Consell Comarcal del 
Gironès.  
En cas que el Consell Comarcal del Gironès sol·liciti subvenció a altres 
administracions per desenvolupar els serveis oferts descrits en aquest annex 
del conveni pel desenvolupament econòmic local, d'ocupació i de planificació 



 
 

estratègica, la quantitat que haurà d'aportar l'Ajuntament serà menor i es 
calcularà d'acord amb la part proporcional que es pugui atribuir a la subvenció 
rebuda d'acord amb les actuacions fetes al municipi.  
6- Protecció de dades 
Les persones signants estan obligades al compliment del què estableix la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (art.11.5 i 21), i en aquest sentit es podran tractar les dades 
personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present 
annex del conveni en els termes que s'estableixen i d'acord amb les 
instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment.  
I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest annex.  
Pel Consell Comarcal del Gironès Per l'Ajuntament de Cassà de la Selva 
 
Joaquim Roca Ventura    Robert Mundet i Anglada 
President      Alcalde 
 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas    Núria Moral Ferrer  
Secretari      Secretària” 

 
SEGON.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació escaient per 
a l’execució del present acord. Així com per a l’aprovació de les liquidacions trimestrals, 
en concepte de desplaçaments del personal tècnic, que realitzi el Consell Comarcal del 
Gironès. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa derivada del present conveni, amb un import 
total de 11.781,80 €, a càrrec de la partida pressupostària núm. 102.4330.22799. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció per al seu coneixement i 
efectes. 
 
El regidor Joan Casabó (JxCat) explica la proposta. Intervé la regidora Helga Nuell 
(ERC) i el regidor Marià Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

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

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

EN CONTRA (8): 
Martí Vallès Prats (ERC) 



 
 

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

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
7.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I 
L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PER A LA CREACIÓ DE L’ESCOLA DE 
MÚSICA PERE MERCADER, DE TITULARITAT MUNICIPAL 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atesa la sol·licitud per part de l’Ajuntament de Cassà per a la creació de l’Escola de 
Música Pere Mercader, de titularitat municipal, ubicada al C. Molí, 9 de 17244 Cassà de 
la Selva de data 15 de març de 2016.  
 
Vista la Resolució de 18 d’octubre de 2016 de la Direcció General de Centres Públics 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’aprovava 
un projecte de centre per a la creació de l’Escola de Música Municipal Pere Mercader 
de Cassà de la Selva. 
 
Ates el compliment dels requisits sol·licitats per part del Departament d’Educació per al 
compliment del Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de 
música i de dansa.  
 
Vist el document de conveni presentat a l’Ajuntament per part del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya (RE núm. E2019008160 de data 11/11/2019), 
que copiat literalment diu això:  
 

“CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L'AJUNTAMENT DE 
CASSÀ DE LA SELVA PER A LA CREACIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA PERE 
MERCADER, DE TITULARITAT MUNICIPAL  
 
REUNITS 
D’una banda el senyor Josep González Cambray, director general de Centres 
Públics, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, nomenat 
mitjançant el Decret 73/2018, de 7 de juny (DOGC de 11.6.2018), que actua en 
nom i representació de l’esmentat Departament i, en virtut de la Resolució 
ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona 
titular del Departament d’Ensenyament (DOGC de 28.7.2011). 
 
D'altra banda, l’Il·lustríssim senyor Robert Mundet Anglada, alcalde president de 
l'Ajuntament de Cassà de la Selva, proclamat en la sessió plenària de la 
corporació de data 15 de juny de 2019, que actua en nom i representació de 
l'esmentat Ajuntament, d'acord amb les facultats atribuïdes per a l’article 53.1 a) 



 
 

del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
Les parts es reconeixen recíprocament la competència i la capacitat legal per tal 
de formalitzar aquest conveni i en conseqüència: 
 
MANIFESTEN 
 
1. L'article 74.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix que 
correspon al Govern, en el marc de la programació educativa, crear i suprimir 
centres educatius públics. La creació de centres públics de titularitat de les 
administracions locals es fa per conveni.  
 
2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació estableix a l’article 48.3 que 
es poden cursar estudis de música o dansa que no condueixin a l’obtenció de 
títols amb validesa acadèmica o professional en escoles específiques amb 
organització i estructura diferents i sense cap limitació d’edat. Aquestes escoles 
les han de regular les administracions educatives. 
 
3. El Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música 
i de dansa, estableix els requisits de les escoles de música i/o dansa. 
 
4. En aquest marc l'Ajuntament de Cassà de la Selva va sol·licitar, la creació de 
l’escola de música Pere Mercader, de titularitat municipal, la qual s’ubicarà al 
carrer Molí, número 9, de Cassà de la Selva. 
 
5. L'Ajuntament de Cassà de la Selva manifesta: 
a) Que disposa d’un títol jurídic suficient que li atribueix el dret d’ús sobre l’edifici 
i les instal·lacions que configuren el centre. 
b) Que l’edifici i les instal·lacions del centre compleixen els requisits de 
funcionalitat, d'utilització i d'accessibilitat, seguretat estructural i en cas d'incendi, 
prevenció d'accidents, habilitat, higiene i salubritat, protecció davant el soroll i 
d'estalvi energètic exigits per la normativa vigent, disposa de la documentació 
que ho acredita i es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència 
de l’activitat. 
 
c) Que la distribució i l’ús dels espais del centre és el que consta en els plànols 
que formen part com annex de la Resolució del director general de Centres 
Públics de 18 d’octubre de 2016, d'aprovació del projecte de centre per a la 
creació de l'Escola de Música Municipal Pere Mercader de Cassà de la Selva. 
 
6. Per la seva banda, el Departament d’Educació, com administració educativa 
competent, manifesta: 
 
a) Que la distribució d'espais i d'instal·lacions dels esmentats locals compleixen 
els requisits mínims establerts pel Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es 
regulen les escoles de música i de dansa. 
 
Pels motius manifestats, i d’acord amb l’establert a la normativa següent: 

· El Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de 
música i de dansa, 



 
 

· L’article 65.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en relació 
amb l’oferta formativa d’ensenyaments artístics no reglats, 
· El capítol II relatiu als convenis de col·laboració del Títol IX Relacions 
interadministratives de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
· El capítol VI, Convenis, del Títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre de règim jurídic del sector públic, 
 

Ambdues administracions acorden subscriure aquest conveni amb subjecció a 
les següents, 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Es crea l'Escola de Música Municipal Pere Mercader de Cassà de la 
Selva de la qual és titular l'Ajuntament de Cassà de la Selva a l'empara d'allò que 
disposa l'article 74.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, i el Decret 
179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa. 
 
L'esmentada escola de música té la següent configuració: 
 
Denominació:   Escola de Música Municipal de Cassà de la Selva 
Codi centre:   17010611 
Titular:   Ajuntament de Cassà de la Selva 
NIF:    P1704900H 
Ensenyaments:  Ensenyaments de música que no condueixen a l'obtenció 

de títols amb validesa acadèmica o professional. 
 
Adreça:   carrer Molí, número 9 
Municipi:   17244 Cassà de la Selva 
Comarca:   Gironès 
Capacitat màxima  
simultània:   123 llocs escolars 
 
SEGONA. 1.- L'admissió d'alumnes a l'escola de música s'ajustarà al règim que 
pugui establir el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
2.- La signatura d’aquest conveni no comporta, per part del Departament 
d’Educació, transferència de recursos ni compromís de despesa o finançament. 
 
TERCERA. Pel que fa a la contractació de personal docent i de serveis, el titular 
de l'escola de música adequarà la seva actuació a allò que disposa la Llei 
reguladora de les bases de règim local i normativa que la desenvolupa. En cap 
cas el Departament d’Educació assumirà obligacions patronals respecte del 
personal dels centres de titularitat de l'Ajuntament. 
 
El personal docent ha de reunir els requisits mínims i les titulacions acadèmiques 
adequades segons la normativa vigent per a les escoles de música i de dansa. 
Aquest personal docent haurà de tenir reconeguda la capacitació acadèmica per 
impartir docència en llengua catalana. Queden exceptuats d'aquests requisits els 
professors visitants que puguin impartir docència al centre. 
 



 
 

QUARTA. Pel que fa als òrgans de govern i de coordinació de l'escola de música, 
se sotmeten al que disposa el Capítol I del Títol IX de la Llei orgànica 2/2009, de 
10 de juliol, d'educació i l'establert al Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia 
de centres educatius. 
 
CINQUENA. Amb independència que el servei públic de l'escola de música es 
gestioni de forma directa o indirecta, l'Ajuntament de Cassà de la Selva es 
responsabilitza del compliment de totes les obligacions inherents al titular d'un 
centre educatiu de caràcter públic. 
 
SISENA. Quan sigui convenient la creació de noves places d'alumnes al centre, 
es programarà i coordinarà la seva implantació entre el Departament d’Educació 
i el titular de l'Escola de Música Municipal Pere Mercader de Cassà de la Selva. 
 
SETENA. L’Ajuntament de Cassà de la Selva titular de l’escola de música Pere 
Mercader, facilitarà al Departament d’Educació les dades de matriculació de 
cada curs acadèmic amb el model i en les dates que determini el Departament 
d’Educació. 
 
VUITENA. L'escola de música Pere Mercader creada per aquest conveni 
s'inscriu en el Registre de Centres Docents, que li atorga el codi assenyalat a la 
clàusula primera. L'ens local titular comunicarà al Departament d’Educació, als 
efectes de la seva anotació en el Registre de Centres Docents, qualsevol 
modificació en la denominació del centre o en la seva ubicació, sempre que 
aquesta provingui d'una modificació en la denominació de la via o de la seva 
numeració. 
Les modificacions diferents a les esmentades comportaran la modificació 
d'aquest conveni. 
 
NOVENA. La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva signatura 
amb efectes des de l’inici del curs escolar 2019-2020. 
 
DESENA. Les parts es comprometen a que el seu respectiu personal, sigui propi 
o extern, que intervingui en l’execució d’aquest conveni, complirà la normativa 
vigent en matèria de protecció del menor, i concretament el requisit que 
determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de 
Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei 
d’enjudiciament civil (apartat afegit per l’article 1.8 de la Llei 26/2015,de 28 de 
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència). 
 
En aquest sentit, totes les persones que per la seva feina tinguin contacte 
habitual amb menors hauran de disposar dels certificats legalment establerts per 
acreditar que no han estat condemnats per sentència ferma per cap delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans. 
 
ONZENA. Les parts es comprometen a donar compliment a la normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que 
determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i, en 



 
 

tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, el que disposen la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) i el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, així com a aquella altra normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació. 
 
DOTZENA. Aquest conveni mantindrà la seva vigència mentre estigui en 
funcionament l'escola de música i no sigui denunciat, amb una antelació mínima 
de tres mesos, per una de les parts. 
 
La seva resolució es produirà per alguna de les causes següents: 
 
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) La denúncia per incompliment d'alguna de les parts. 
c) La impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts, 
sorgides de circumstàncies imprevistes. 
d) Les causes generals establertes per la legislació vigent. 
 
TRETZENA. Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, modificació, 
resolució i efectes d'aquest conveni que no puguin resoldre de mutu acord les ha 
de resoldre la jurisdicció contenciosa administrativa.” 

 
Atès l’interès per part de l’Ajuntament de disposar d’una escola de música de titularitat 
municipal autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Vista la memòria de la tècnica de Sala Galà i Joventut de data 18 de novembre de 2019.  
 
Vistes les RC núm. 22019/8960 de l’exercici 2019 i núm. 220199/43 de l’exercici 2020 
vinculades a l’expedient X2019002044 del contracte pont a través de procediment 
negociat per la gestió de l'Escola Municipal de Música pel curs 2019-2020. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa.  
 
Article 65.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en relació amb l’oferta 
formativa d’ensenyaments artístics no reglats.  
 
Capítol II relatiu als convenis de col·laboració del Títol IX Relacions interadministratives 
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Capítol VI, Convenis, del Títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic 
del sector públic. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació, i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a la 
creació de l’escola de música Pere Mercader, de titularitat municipal.  
 



 
 
SEGON.- FACULTAR a l’alcalde, Robert Mundet i Anglada, per a la signatura del 
conveni en virtut del Decret número 1292 de 21 de juny de 2019, d’atribucions de la 
Junta de Govern Local.  
 
TERCER.- NOTIFICAR l’acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
QUART.- COMUNICAR l’acord a l’àrea d’Intervenció de l’Ajuntament.  
 
CINQUÈ.- PUBLICAR el conveni al BOP i al web del Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de 
Transparència. 
 
L’alcalde Robert Mundet (JxCat) explica la proposta. Intervenen els regidors Martí 
Vallès (ERC) i Marià Montsuñer (PSC). 
 
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.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D'ÚS I FUNCIONAMENT DEL LOCAL 
D'ASSAIG MUSICAL DE L'ANTIGA BÀSCULA DEL TRUST 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Sala Galà i Joventut, la Sra. Laura Casamitjana, de data 
16 de gener que es transcriu literalment: 
 
“Antecedents de fet 
Atesa l’habilitació del local de l’antiga Bàscula del Trust com a local d’assaig per a grups 
musicals. 



 
 
Atès que el local de l’antiga Bàscula del Trust és de titularitat municipal d'acord amb el 
que disposa l'article 26.1b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
Règim Local i l'article 64b de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003).  
 
Atès que en l’elaboració de reglaments o la seva modificació, les administracions 
públiques actuaran sota els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 
jurídica, transparència, i eficiència, d’acord amb l’art. 129 LPAC. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 4.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
on s’estableixen les potestats dels municipis, dins de les quals hi trobem la potestat 
d’autoorganització i reglamentària. 
 
Articles 6.1 i 8 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  (TRLMC) en relació a la legislació 
aplicable als ens locals. 
 
Article 49 LRBRL, 178 TRLMC i els articles 60 i següents del Decret 179/1995 de 13 de 
juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació 
al procediment d’elaboració d’ordenances i reglaments. 
 
Articles 22.2.d) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, estableixen que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable. 
 
Article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPACAP). 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
  
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament d’ús i funcionament del local d’assaig 
musical de l’antiga Bàscula del Trust, que es transcriu a continuació:  
 
REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL LOCAL D’ASSAIG MUSICAL DE 
L’ANTIGA BÀSCULA DEL TRUST DE CASSÀ DE LA SELVA  
 
Objecte  
 
L’Objecte del present Reglament és regular l’ús i funcionament del local d’assaig 
musical, ubicat a l’antiga bàscula del Trust de Cassà de la Selva, per part dels grups 
musicals amb la finalitat de disposar d’un espai adequat per assajar.  
Aquest espai es configura com un bé municipal, gestionat per l’Àrea de Joventut, i al 
seva utilització es regirà per la present normativa i per la normativa patrimonial aplicable.  
La finalitat dels bucs d’assaig de La Bàscula és posar a l’abast dels músics un espai 
adequat i en condicions per a poder desenvolupar la seva activitat en les millors 
condicions i sense perjudici d’altres veïns. Disposar d’aquest espai d’assaig potenciarà 
l’activitat i la creativitat musical entre la població cassanenca, alhora que pot fer 
esdevenir un viver de noves formacions musicals.  
 



 
 
Requisits d’accés  
 
Podran utilitzar els bucs d’assaig de La Bàscula qualsevol persona o grup per a l’única 
finalitat d’assajar qualsevol mena d’obra musical de qualsevol estil.  
Es considerarà grup local aquell que, com a mínim, la meitat dels seus components 
siguin residents a Cassà de la Selva.  
Els i les solistes també podran sol•licitar l’ús de l’espai, tot i que els grups musicals 
tindran preferència sobre les sol•licituds individuals.  
Excepcionalment es poden admetre grups que no compleixin aquestes característiques 
sempre que un dels seus membres estigui empadronat al municipi i que reuneixin un 
mínim d’un dels requisits següents:  
- que siguin grups sorgits en el seu origen a Cassà de la Selva i fundats per joves del 
municipi  
- que hagin participat de forma altruista en els concerts organitzats per l’Ajuntament.  
 
Sol·licituds  
 
1.- Les noves sol·licituds per a fer ús del local d’assaig musical, que es poden presentar 
al llarg de l’any, hauran de fer-se mitjançant la presentació d’instància general. Les 
renovacions d’ús també s’hauran de fer mitjançant aquest mateix sistema.  
La documentació necessària per realitzar la petició els hi serà lliurada a l’Espai Jove 
l’Escorxador. Aquesta documentació s’haurà d’adjuntar, degudament signada per 
cadascun dels components del grup sol·licitant, a la instància presentada.  
2.- Els grups musicals interessats hauran de designar un representant que figurarà com 
a interlocutor amb l’Àrea de Joventut, i exercirà les funcions següents:  
a.- Informar a l’Àrea de Joventut si hi ha canvis entre els integrants del grup musical, 
canvi de nom del grup i qualsevol altre circumstància rellevant.  
b.- Quan s’entreguin les claus al grup, el representant del grup haurà de signar i deixar 
les seves dades deixant constància que se li ha fet entrega i que es responsabilitzarà 
de retornar-les un cop finalitzat el temps pactat de cessió  
3.- La presentació de la sol·licitud no suposa, en cap cas, el dret a poder fer servir els 
bucs d’assaig.  
4.- Un cop presentades les sol·licituds, aquesta s’estudiarà i s’emetrà informe favorable 
o no a la cessió i s’acordarà l’autorització per l’ús de l’equipament on s’establiran els 
horaris.  
 
Horari  
 
1.- L’horari de funcionament del buc d’assaig es definirà d’acord amb la disponibilitat 
dels bucs i la demanda del servei. En cap cas es podran fer servir entre les 23:00h i les 
09:00h del dia següent.  
2.- L’horari establert s’haurà de respectar, ajustant-lo a les franges horàries reservades 
per a cada grup, tot extremant la puntualitat a l’hora de finalitzar l’assaig.  
3.- L’horari per a l’assaig inclou el temps de muntatge i desmuntatge dels instruments.  
 
Període temporal de la cessió  
 
El període temporal d’utilització serà d’un any, podent ser renovat pel mateix termini 
sempre que els tècnics municipals corroborin que s’ha fet un bon ús i aprofitament de 
l’espai.  
 



 
 
Accés al local  
 
1.- A cada grup musical se li farà entrega d’un joc de claus per accedir al local, i serà 
responsable del manteniment d’aquest. No en podrà fer-ne còpies.  
2.- L’accés i la utilització del local d’assaig queden restringits als components dels grups: 
està prohibida l’entrada a persones alienes al grup.  
 
Conservació del local  
 
1.- El grup es compromet a deixar el local net després d’haver-lo utilitzat.  
2.- Els grups musicals són responsables de mantenir el local d’assaig i el material en 
perfecte estat de conservació, respectant-ne els béns, les instal·lacions i els materials.  
3.- En cas de detectar algun desperfecte del material, abans o durant l’assaig, s’haurà 
d’avisar de manera immediata al responsable tècnic municipal. En cas contrari, serà 
valorat per la direcció i facturat a l’usuari que ha utilitzat per última vegada el servei 
abans de detectar el desperfecte.  
4.- Els usuaris que causin desperfectes en les instal·lacions i/o en el material cedit a 
causa del mal ús de les mateixes, hauran d’indemnitzar el perjudici causat. La 
determinació de la procedència de la indemnització s’efectuarà amb instrucció del 
procediment corresponent de conformitat a la normativa aplicable sobre patrimoni de les 
Administracions Públiques.  
5.- No està permès intercanviar material d’una sala a l’altra sense l’autorització del 
responsable.  
 
Normes d’ús i funcionament  
 
1.- S’ha de respectar l’horari d’assaig autoritzat.  
2.- Per tal d’assegurar el respecte de tots els grups, així com la seguretat, l’acompliment 
de la normativa en matèria de salut en centres públics i la higiene, queda prohibit fumar, 
beure alcohol o menjar dins les sales.  
3.- Queda prohibida la manipulació de qualsevol element (portes, parets, instal·lació 
elèctrica, etc.)  
4.- No poden entrar animals, excepte en cas de gossos-guia.  
5.- No es pot fer servir el local per activitats alienes als assajos musicals.  
6.- El grup coneix i accepta que el local és d’ús compartit amb altres grups i s’ha de 
comprometre a vetllar per l’harmonia de les relacions amb els altres usuaris.  
7.- La direcció i supervisió del servei correspondrà a l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva, que és qui coordinarà i gestionarà el local d’assaig i n’avaluarà 
les alteracions o modificacions en el funcionament.  
8.- Quan, per causes imputables a l’interessat, aquest no utilitzi el local dins el període 
reservat, l’usuari no tindrà dret a recuperar les hores perdudes.  
9.- L’Ajuntament no es farà responsable de la pèrdua o desperfecte del material que 
esta dins del local d’assaig. Els grups de música seran els que decidiran si volen realitzar 
algun tipus d’assegurança del material que deixin als bucs d’assaig musical.  
10.- En finalitzar l’assaig i abans de marxar s’han d’apagar els llums, assegurar-se que 
l’alarma quedi connectada, i tancar correctament la porta amb clau.  
11.- No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’un grup o entitat diferent a la que 
consta al full de sol•licitud i autorització, així com tampoc es permetrà una activitat 
diferent a la musical.  
 
Seguiment del funcionament de l’equipament  



 
 
 
1.- L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Cassà de la Selva farà un seguiment periòdic 
de cada grup musical usuari del local d’assaig per tal de valorar-ne l’aprofitament; 
segons els resultats, es podrà continuar o no fent ús del local.  
2.- En cas que el grup deixés de venir al local d’assaig haurà d’avisar l’Àrea de Joventut. 
En cas que no ho fes en el període de trenta dies a comptar des de la darrera utilització 
del local d’assaig, l’organització es reservarà el dret de cedir l’equipament a un altre 
grup, entenent així que renuncia al dret d’ús del local.  
 
Compliment del reglament  
 
1.- Aquest Reglament és de compliment obligat per a tots els usuaris del local d’assaig.  
2.- En cas d’incompliment o infracció dels preceptes que s’hi estableixen, a reserva 
d’altres mesures pertinents, es prohibirà a l’infractor la utilització de l’equipament.  
3.- L’incompliment de qualsevol punt d’aquestes normes podrà constituir una infracció 
administrativa que pot donar lloc a la imposició d’una sanció, d’acord amb la potestat 
sancionadora que estableix la normativa vigent.  
 
SEGON.- En compliment del que determina l’article 63.2 del Decret 179/95 de 13 de 
juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i serveis dels ens locals es sotmet 
a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant la inserció d’anunci en el BOP, 
DOGC, i a un dels mitjans de comunicació escrita diària, perquè puguin presentar-se 
al·legacions i suggeriments. En cas de no presentar-se al·legacions i segons determina 
l’article 65 de l’esmentat Decret 179/95 l’acord d’aprovació inicial, i el text del reglament 
es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
La regidora Carla Matilla (JxCat) aclareix les informacions demanades al punt de donar 
compte decrets d’alcaldia, tot seguit, explica la proposta. Intervenen els regidors Martí 
Vallès (ERC) i Marià Montsuñer (PSC). 
   
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.- APROVACIÓ DE LES NOVES TARIFES DE L'AIGUA 
 
ANTECEDENTS 
 
Atès que l’Ajuntament de Cassà de la Selva presta els serveis mínims obligatoris relatius 
a l’abastament de l’aigua de boca i que ho fa a través d’una concessió a l’empresa FCC 
Aqualia SA.  
 
Atès que en data 19 de març de 2015 la Comissió de Preus de Catalunya, va acordar 
l’autorització de les tarifes que s’apliquen actualment.  
 
Vist que en data 21 d’octubre de 2019 i registre d’entrada E2019007567 l’empresa 
concessionària del servei d’abastament d’aigua FCC Aqualia SA, presentà un expedient 
de tarifes que contenia un estudi econòmic per fonamentar la proposta de modificació 
de les tarifes d’aigua.  
 
Atès que en data 3 de desembre de 2019 l’enginyer municipal emeté l’informe referent 
a la modificació de les tarifes d’aigua que es transcriu literalment a continuació:  
 

“En data 21 d’octubre de 2019 i registre d’entrada E2019007567, l'empresa 
concessionària del Servei d'Abastament Municipal d'Aigua Potable del municipi 
de Cassà de la Selva, FCC-AQUALIA,  aporta proposta de tarifes del servei 
públic d’aigua, amb un estudi econòmic per a tramitar la seva aprovació, pels 
propers 3 anys. 

TARIFA PRESENTADA.      

La tarifa, d'aplicació proposada estableix: 
Un increment del 35% de les quotes fixes del serveis, aplicable per cada tipus de 
comptador 
Un increment progressiu de les quotes variables del consum, essent un 0% al 
primer bloc, Bloc 1 fins a 24m3 trimestre, un 5% pel segon bloc, 7% pel bloc 3 i 
un 15% pel bloc 4. 
L’empresa concessionària, que no havia actualitzat els preus des del passat 
2015, justifica aquest increment per a poder absorbir l’increment del cost de la 
compra d’aigua del consorci Costa Brava, que ja es va incrementar el passat 
juliol del 2017, 2018 i aquest 2019, però que no es va poder traslladar-lo a la 
tarifa per diverses raons. 
Tarifes Consorci Costa Brava 2015,2016 i 2017. 



 
 

 
Tarifes Consorci Costa Brava 2018 i 2019. 

 
Comprovades les tarifes del Consorci Costa Brava, es constata que efectivament 
la tarifa per Cassà de la Selva s’ha incrementat quasi un 37% per que fa a la 
quota fixa, mentre que la quota variable ha sofert una lleugera baixada. 
També es justifica l’increment, per els majors costos imposats pel nous 
tractament i analítiques, que per normativa cal sotmetre a l’abastament. 
L’estudi tarifari de l’any 2015 es realitzava sobre un cost de compra d’aigua de 
63.409,48 €, i sobre un cost de tractament i analítiques de 11.049,79 €. 
L’estudi tarifari pel nou any 2020 es justifica sobre un cost de compra d’aigua de 
148.977,17 €, al que cal afegir 41.251,99 € per l’amortització de les compres dels 
anys anteriors no traslladats a la tarifa, i sobre un cost de tractament i analítiques 
de 31.292,39 €. 

INFORME 

La proposta presentada es troba dins del preus de mercat, per la qual cosa 
INFORMO 
Que es pot tramitar a la Comissió de Preus de Catalunya per la seva aprovació.” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Article 26.1, de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL), i article 66.3 
l)del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLRLC) sobre la 
obligatorietat de prestar el servei d’abastament d’aigua a nivell municipal.  
 
Segons el que s’estableix a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques  
 
Atès el que disposa el títol 1 del Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim 
procedimental dels preus autoritzats i comunicats, relatiu al procediment per a la 



 
 
implantació i modificació de tarifes dels serveis de competència local, subjectes al règim 
d'autorització prèvia. 
 
Per tot això, S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar les tarifes i quotes d’aigua que figuren a la sol·licitud presentada per 
la companyia concessionària FCC Aqualia SA, en relació a la revisió de les tarifes, i es 
detallen a continuació amb els blocs corresponents al període de facturació trimestral, 
per a ser aplicades al municipi de Cassà de la Selva, a partir de la data que indiqui la 
Comissió de Preus de Catalunya.  
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 
SEGON.- Remetre aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya per tal que en 
continuï la seva tramitació d’acord amb el previst al decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre 
el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’empresa concessionària del servei 
d’abastament d’aigua, FCC Aqualia SA. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxCat) explica la proposta. Intervé el regidor Pau 
Presas (ERC), l’alcalde Robert Mundet (JxCat) i el regidor Marià Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

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

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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
10.- INADMETRE A TRÀMIT LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN DATA 17 
D’OCTUBRE DE 2019 PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN RELACIÓ A L’ACORD 



 
 
D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA AL CONSORCI DE 
BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT 
 
ANTECEDENTS 
 

- El Ple de l’Ajuntament de Cassà de la Selva en data 26 de setembre de 2019 va 
adoptar l’acord relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament de Cassà de la Selva al 
Consorci de Benestar Social de Gironès-Salt i aprovació inicial dels seus 
estatuts. 

- L’acord del Ple sotmetia l’aprovació inicial a informació pública pel termini de 
trenta dies mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, DOGC 
i en el tauler d’anuncis de la Corporació a fi que els interessats presentin les 
al·legacions que estimessin pertinents. 

- L’expedient electrònic X2019002510 ha estat sotmès a exposició pública durant 
30 dies hàbils mitjançant anunci publicat al DOGC núm. 7995 de 05/11/2019, al 
BOP núm. 212 de 06/11/2019, al taulell d’anuncis de la corporació des del 
25/10/2019 i al tauler d’edictes electrònic des del 25/10/2019, havent finalitzat 
aquest període el 19 de desembre de 2019. 

-  Atesos els terminis exposats, en data 17 d’octubre es va presentar per part del 
grup municipal d’ERC, sol·licitud “AL·LEGACIONS DEL GRUP D’ESQUERRA A 
L’ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DECASSÀ AL CONSORCI DE 
BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT” per registre d’entrada RE2019007561. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER.- Sobre la procedència de la presentació en temps i forma de les 
al·legacions del grup municipal d’ERC a l’acord relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva al Consorci de Benestar Social de Gironès-Salt i aprovació 
inicial dels seus estatuts:  

 
La sol·licitud presentada pel grup municipal ERC Cassà de la Selva exposa: 
“AL·LEGACIONS DEL GRUP D’ESQUERRA A L’ACORD D’ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DECASSÀ AL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT” 
i sol·licita literalment que “l’acord expressa la necessitat que en l’expedient hi consti 
l’informe d’intervenció que expressi les condicions econòmiques i a data d’avui no hi 
consta. La legislació aplicable segons el propi acord es tota la que fa referència a la 
creació d’un consorci i no és el cas, donat que aquest consorci ja està creat. De fet tan 
si està creat com si s’estableix una relació de cooperació, l’adhesió s’hauria de vehicular 
mitjançant un conveni que reculli les obligacions econòmiques de l’ajuntament (article 
47-53 de la llei 40/2015, del règim jurídic del sector públic). D’acord amb l’exposat 
anteriorment entenem que l’adhesió al citat consorci no es pot produir fins solventar 
l’esmentat anteriorment”.  
 
Sense perjudici del fons de l’assumpte que planteja el grup municipal d’ERC, convé 
entrar a considerar que dit registre d’entrada va ser presentat pel Sr. Pau Presas Bertran 
com a representant del grup municipal en data 17 d’octubre de 2019 a les 17:48 hores. 
 
Atesos els antecedents de fet exposats: 
 

“L’expedient electrònic X2019002510 ha estat sotmès a exposició pública durant 
30 dies hàbils mitjançant anunci publicat al DOGC núm. 7995 de 05/11/2019, al 



 
 

BOP núm. 212 de 06/11/2019, al taulell d’anuncis de la corporació des del 
25/10/2019 i al tauler d’edictes electrònic des del 25/10/2019, havent finalitzat 
aquest període el 19 de desembre de 2019”. 
 

 La presentació de les al·legacions per part del grup d’ERC va ser anterior al moment 
en que es va donar publicitat per virtut dels diferents mitjans que disposava l’acord 
d’aprovació inicial aprovat pel Ple de 26 de setembre 2019.  
 
Ateses dites circumstàncies, és procedent el que disposa l’article 29 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, “els 
terminis establerts en aquesta llei o les restants, vinculen a les autoritats i personal al 
servei de les Administracions Públiques competents per a la tramitació dels assumptes 
corresponents, així com els interessats en els mateixos”.  
 
Així com el que disposa l’article 83 del mateix cos legal:  
 

“Article 83. Informació pública.1.L’òrgan al qual correspongui la resolució del 
procediment, quan la naturalesa  d’aquest ho requereixi, pot acordar un període 
d’informació pública. 
 
2. A aquest efecte, s’ha de publicar un anunci al diari oficial corresponent a fi que 
qualsevol persona física o jurídica pugui examinar l’expedient, o la part de 
l’expedient que  s’acordi. 
L’anunci ha d’assenyalar el lloc d’exhibició, i en tot cas ha d’estar a disposició de 
les persones que el sol·licitin a través de mitjans electrònics a la seu electrònica 
corresponent, i ha de determinar el termini per formular al·legacions, que en cap 
cas pot ser inferior a vint dies. 

 
3.La incompareixença en aquest tràmit no impedeix els interessats d’interposar 
els recursos procedents contra la resolució definitiva del procediment. La 
compareixença en el tràmit d’informació pública no atorga, per si mateixa, la 
condició d’interessat. No obstant això, els qui presentin al·legacions o 
observacions en aquest tràmit tenen dret a obtenir de l’Administració una 
resposta raonada, que pot ser comuna per a totes les al·legacions que plantegin 
qüestions substancialment iguals. 
 
4. De conformitat amb el que disposen les lleis, les administracions públiques 
poden establir altres formes, mitjans i cursos de participació de les persones, 
directament o a través de les organitzacions i associacions reconegudes per la 
llei en el procediment en què es dicten els actes administratius.” 

 
És per això que, atesa dita obligatorietat dels terminis, no hi ha hagut al·legacions 
presentades degudament en temps i forma durant el termini d’exposició pública de 
l’acord. 
 
SEGON.- Sobre la petició del grup municipal d’ERC per tal que consti a l’expedient 
informe d’Intervenció que expressi les condicions econòmiques de l’adhesió al 
citat Consorci:  
 



 
 
Si bé resolta la manca de presentació en temps i forma de les al·legacions, convé 
entendre que preteses al·legacions presentades pel grup municipal d’ERC són 
plenament conforme amb la normativa que és d’aplicació a l’expedient  X2019002510. 
 
Sense perjudici que és procedent declarar la no admissió a tràmit de dites al·legacions 
pel citat defecte formal, és procedent considerar que previ l’acord definitiu del plenari 
d’aquesta Corporació, haurà de constar a l’expedient informe d’Intervenció respecte de 
les obligacions econòmiques així com informe de secretaria determinant la idoneïtat de 
subscripció de l’acord definitiu.  
 
De conformitat amb l’establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 

 
PRIMER.-  INADMETRE A TRÀMIT les al·legacions presentades en data 17 d’octubre 
per part del grup municipal d’ERC per registre d’entrada RE2019007561:  
“AL·LEGACIONS DEL GRUP D’ESQUERRA A L’ACORD D’ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DECASSÀ AL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-
SALT”. 

 
SEGON.- REQUERIR l’àrea d’Intervenció i de Secretaria de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva l’aportació dels informes requerits prèvia l’adopció de l’acord definitiu pel Ple 
Municipal. 
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord al grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva. 
 
L’alcalde Robert Mundet (JxCat) explica la proposta. Intervé la regidora Helga Nuell 
(ERC) i el regidor Marià Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

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

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

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



 
 

Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
11.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 20 DEL 
POUM DE CASSÀ DE LA SELVA, CLAU I2 DE L’ANTIC PERI RELIABLE, SITUADA 
ENTRE EL PG. FERROCARRIL, EL CARRER DE LA SÍNIA I EL CARRER GERMÀ 
AGUSTÍ 
 
ANTECEDENTS  
 
Vist l’acord d’aprovació inicial de data de 26 de setembre de 2019 de la Modificació 
Puntual número 20 del POUM de Cassà de la Selva, Clau I2 de l’antic Peri Reliable, 
situada entre el Pg. Ferrocarril, el Carrer de la Sínia i el Carrer Germà agustí  . 
 

Durant el període d’informació pública de la tramitació de la la Modificació Puntual 

número 20 del POUM de Cassà de la Selva, es van publicar anuncis al BOP de Girona 
núm. 226, el dia 7 de novembre de 2019, diari EL PUNT AVUI, el dia 7 de novembre 
de 2019, pàgina web i taulell anuncis de l’Ajuntament, sense que s’hagin  presentat 
cap tipus d’al·legació, ni suggeriment.  
 
Atès l’informe favorable de l’arquitecte municipal que disposa: 
 
“Vista la instància presentada per la societat propietària dels terrenys Reliable SA en 
data 6 de setembre de 2019 amb registre d’entrada E2019006488, manifestant la 
necessitat d’iniciar el tràmit per la Modificació Puntual del POUM, i sol.licitant que 
L’Ajuntament n’assumeixi la seva iniciativa pública, i si s’escau, es procedeixi a la seva 
aprovació inicial i tràmits pertinents fis a disposar de l’aprovació definitiva per part de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 
En base a l’article 101.3, del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, tot  i que la iniciativa 
privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació pels plans 
d’ordenació urbanística municipal,  l’Ajuntament pot assumir expressament la iniciativa 
pública per a formular-les. 
 
La proposta consisteix en la redefinició de la volumetria edificable de la zona Residencial 
Plurifamiliar en Bloc Aïllat, clau I2, situada en l’antic PERI  Reliable, per tal de fer possible 
la implantació d’un centre comercial, pel qual segons consta a la memòria hi ha diversos 
operadors interessats, sense modificar els usos admesos actualment pel planejament ni 
augmentar-ne l’edificabilitat. 
 
Vista la volumetria admesa actualment, així com les definicions, criteris i condicionants 
que s’estableixen per a la planta baixa en alineació de vial, i l’alçada reguladora a tenir 
en compte d’acord a les determinacions del POUM, es proposa possibilitar una nova 
volumetria que, sense incrementar cap paràmetre urbanístic establert, permeti la 
implantació d’un cos amb tota la seva planta operativa a nivell del passeig del Ferrocarril. 
Tenint en compte alhora la urbanització pendent de l’antic Pla de reforma interior, amb 
la implantació de l’establiment comercial, es procedirà a l’acabament d’aquella, posant 



 
 
al servei de la ciutadania els espais públics que manquen a dia d’avui previstos en 
l’esmentat Pla. 
 
Vist que la normativa del POUM vigent ja admet per a aquesta zona els usos comercials, 
tant els petits com els mitjans i grans.  
 
Vista comparativa dels paràmetres previstos a la modificació puntual respecte del POUM 
vigent i de l’antic PERI segons la qual no s’incrementen les superfícies de sostre 
actualment edificables: 
 

 

 
 
Els volums resultants (paràmetres no normatius) serien els següents: 

 
 
Vistos els articles 96, 97, 98, 99 i 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
D’acord amb l’article 97.1, queda justificada i raonada la necessitat de la iniciativa, i 
l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. 
 
Es comprova que no s’està en els supòsits de valoració negativa descrits a l’article 97.2., 
i que aquesta modificació no comporta un increment de sostre edificable, de la intensitat 
de l’ús residencial o de la intensitat, o la transformació d’usos, i que, per tant, no 
requereix cessions d’aprofitament urbanístic ni increment de reserves per a sistemes 
urbanístics. 
 
Atès que tot i que els plans d’ordenació urbanística municipal estan subjectes a 
avaluació ambiental, la present modificació puntual no constitueix una modificació 
substancial de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla, i 
no produeix diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre 
el medi ambient. 
 
En data 26 de setembre de 2019 el Ple municipal va acordar aprovar inicialment la 
Modificació Puntual núm. 20 del POUM de Cassà de la Selva, clau I2 de l’antic Peri 
Reliable, situada entre el Passeig Ferrocarril, el carrer de la Sínia i el carrer Germà 
Agustí. 
 
I l’anunci d’aprovació inicial es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 226, de 26 de novembre de 2019. 
 



 
 
En data 2 de desembre de 2019 la Direcció General de Comerç va emetre informe 
establint unes prescripcions a incorporar a l’article 7 de les normes urbanístiques de 
l’esmentada Modificació. Les conclusions d’aquest informe eren les següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Pel que fa a l’informe de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, Direcció de Seguretat de 
l’Aviació Civil i protecció a l’usuari, del Ministeri de Foment, aquest informe es va 
sol·licitar en data 8 de novembre de 2019 però encara no s’ha rebut. 
 
En data 8 de gener de 2020 la secretària de l’Ajuntament ha emès certificat indicant que 
durant el termini d’informació pública de l’esmentada Modificació no s’han presentat 
al·legacions ni suggeriments. 
 
En data 16 de gener de 2020 s’ha presentat (registre d’entrada E2020000360) un 
nou document de Modificació Puntual núm. 20 del POUM de Cassà de la Selva, clau 
I2 de l’antic Peri Reliable, situada entre el Passeig Ferrocarril, el carrer de la Sínia i el 
carrer Germà Agustí, que recull les prescripcions indicades a l’informe emès per la 
Direcció General de Comerç. 
 
Conclusió: 
 
S’emet INFORME FAVORABLE per l’APROVACIÓ PROVISIONAL per part de 
l’Ajuntament del document amb núm. de registre d’entrada E2020000360 de Modificació 
Puntual núm. 20 del POUM de Cassà de la Selva, clau I2 de l’antic Peri Reliable, situada 
entre el Passeig Ferrocarril, el carrer de la Sínia i el carrer Germà Agustí, que recull les 
prescripcions indicades a l’informe emès el 2 de desembre de 2019 per la Direcció 
General de Comerç. 
 
Manca l’informe del Ministerio de Fomento, Dirección General de Aviación Civil, que 
serà preceptiu per a l’aprovació definitiva”.  

  

Es va acordar sol.licitar informe als organismes per raó de llurs competències 
sectorials, i als municipis afrontants,  respectivament,  d’acord amb l’article 85.5 i 
85.7 del DL 1/2010,  de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

En data 2 de desembre de 2019 la Direcció General de Comerç va emetre informe 
establint unes prescripcions a incorporar a l’article 7 de les normes urbanístiques de 
l’esmentada Modificació que han estat recollides pel redactor i presentades en el 
document amb núm. de registre d’entrada E2020000360 de Modificació Puntual núm. 
20 del POUM de Cassà de la Selva, clau I2 de l’antic Peri Reliable, situada entre el 
Passeig Ferrocarril, el carrer de la Sínia i el carrer Germà Agustí objecte d’aquesta 
aprovació provisional. 

Manca l’informe del Ministerio de Fomento. Dirección General de Aviación Civil. 

És preceptiu  l’informe de la Secretària municipal. 

FONAMENTS DE DRET 
 



 
 
La modificació de les figures del planejament urbanístic, està subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la seva formació, essent d’aplicació els articles 76.2, 80.a) 
i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.  
       
Atès allò disposat en l’article 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Vist l’article 52 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 22. 2 c)  de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril , Reguladora de les bases del Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 
de desembre de mesures per a la modernització local que estableixen que la 
competència per a l’aprovació dels instruments de planejament que posin fi a la 
tramitació municipal correspon al Ple municipal.   
  
L’article 47. 2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim Local, 
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la modernització 
local  disposen que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
dels membres de la Corporació Local. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment la Modificació Puntual núm. 20 del POUM de Cassà 
de la Selva, clau I2 de l’antic Peri Reliable, situada entre el Passeig Ferrocarril, el carrer 
de la Sínia i el carrer Germà Agustí, segons document amb núm. de registre d’entrada 
E2020000360, condicionat al contingut de les condicions que resultin de l’informe 
d’Aviació Civil.   
 
SEGON.- Trametre el projecte de Modificació Puntual núm. 20 del POUM de Cassà de 
la Selva, clau I2 de l’antic Peri Reliable, situada entre el Passeig Ferrocarril, el carrer de 
la Sínia i el carrer Germà Agustí que resulta aprovat en aquest acte, diligenciat 
d’aprovació provisional, al Ministerio de Fomento. Dirección General de Aviación Civil 
per al seu informe i  a la  Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per a la seva 
aprovació definitiva, si procedeix. 
 
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde-President per tal que pugui resoldre i subscriure la 
documentació que calgui per a l'efectivitat del present acord. 
 
QUART.- Notificar el contingut d'aquest acord als interessats fent constar que aquest és 
un acte de tràmit i que l'aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Girona. 
 
CINQUÈ.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb 
l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010,  de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
L’alcalde Robert Mundet (JxCat) explica la proposta. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 



 
 

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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
12.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PERQUÈ ES DEMANI 
L'AJUT DE L'1,5% CULTURAL PER LA MILLORA DE CAN FRIGOLA 
 
La Llei de Patrimoni Històric estableix l'obligació de destinar en els contractes d'obres 
públiques una partida de al menys l'1% a treballs de conservació o enriquiment del 
Patrimoni Històric Espanyol o al foment de la creativitat artística, amb preferència en la 
pròpia obra o en el seu immediat entorn. 
 
Per tal de donar-li un major impuls a la conservació i enriquiment de l'Patrimoni Històric, 
el Ministeri de Foment ha determinat que el percentatge d'aplicació a les obres públiques 
que promou s'incrementi des de l'1 a l'1,5%, mesura aprovada amb data 15 d'octubre 
de 2013. 
 
Les actuacions per a les quals se sol·liciti finançament amb càrrec a l'1,5% Cultural, a 
més de complir la finalitat establerta en la Llei de Patrimoni Històric (treballs de 
conservació, restauració, rehabilitació i consolidació de béns immobles), hauran d'estar 
declarats Béns d'Interès Cultural. 
 
Cassà compta amb Can Frigola, que juntament amb la Torre Salvana, integren el 
complex arquitectònic civil més antic i important del municipi. El conjunt el va 
aixecar al segle XVI la família Salvà. Posteriorment va passar a mans municipals, i a 
mitjan segle XIX la família Frigola la va adquirir, excepte la torre adossada, que va 
continuar essent de propietat municipal i va fer la funció de presó.  
 
De la façana de Can Frigola destaca la gran porta d’entrada adovellada, els arcs 
conopials d’estil gòtic, i la torre de planta quadrada coberta a quatre vessants, i amb 
quatre pisos connectats per una escala de cargol. El segon pis i la garita de planta 
circular són elements d’una reforma posterior, possiblement del segle XVIII. 
 



 
 
Aquestes particularitats arquitectòniques van propiciar que al 1949, el complex de Can 
Frigola i la Torre Salvana fos catalogat com a bé cultural d’interès nacional (BCIN) en 
la categoria de monument històric. 

El juliol de 2018 l’ajuntament va comprar Can Frigola, que torna a ser propietat 
municipal, afegint-se així als edificis amb alt valor patrimonial de propietat municipal com 
la Sala Galà, Can Trinxeria o Can Nadal.  

Vist el BOP de 16 de gener, on es publica l’extracte de l’Ordre de 30 de desembre de 
2019 por la que es convoquen ajudes per finançar treballs de conservació o millora de 
bens immobles del patrimoni històric, en el marc del “Programa 1,5% cultural” del 
Ministeri de Foment i que l’ajut pot ser del 75% del pressupost presentat. 
 
Vist que Can Frigola compta amb la qualificació necessària per poder obtenir aquest ajut 
i que l’ajuntament de Cassà no compta amb recursos suficients per a la millora i 
conservació de l’edifici. 
 
Per tot això, el Grup d’Esquerra proposa al ple l’adopció del següent acord: 
 

1. Aprovar la presentació de la sol·licitud per finançar la millora de Can Frigola en 

el marc del programa 1,5% cultural del Ministeri de Foment. 

 
La regidora Helga Nuell (ERC) explica la proposta. Intervenen els regidors Joan 
Casabó (JxCat) i Marià Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
EN CONTRA (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) 

A FAVOR (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: NO APROVAT 
 
 



 
 
13.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
L’alcalde Robert Mundet tracta els assumptes següents: 
 
- Reunió d’alcaldes per avaluar desperfectes del temporal Gloria. 
- Ajudes per desperfectes del temporal Gloria. 
- Noves línies ATM Cassà- Hospital Martí i Julià. 
- Record a Josep Abellí i condol a la família.  
 
El regidor Joan Casabó tracta els assumptes següents: 
 
- Conveni amb l’Institut Català del Suro 
- Llibret de Cultura i activitats culturals 
- Publicació Toponímia dels veïnats de Cassà 
- Macca 2020 
 
La regidora Sílvia Martí tracta els assumptes següents: 
 
- Formació cultural de persones adultes 
- Consell d’Infants municipal 
- Nova incorporació a la llar d’infants 
- Afectacions a l’escola Aldric pel temporal Gloria 
- Agraïment a les famílies pels dies del temporal 
 
El regidor Christian Cortès tracta els assumptes següents: 
 
- Afectacions obres a causa del temporal 
 
La regidora Núria Salvans tracta els assumptes següents: 
 
- Seguiment de les persones de la llista d’emergència pel temporal 
- Taller de memòria 
- Curs per a persones majors de 65 anys al seu càrrec 
- Programa de suport personal 
 
La regidora Lourdes Martín tracta els assumptes següents: 
 
- Nova entitat esportiva Cassa Bike 
 
La regidora Carla Matilla tracta els assumptes següents: 
 
- Es disculpa pel retard de les agendes 
 
El regidor Marià Montsuñer tracta els assumptes següents: 
 
- Agraïment agents de la policia per les tasques en el temporal 
- Conciliació laboral i familiar agents policia 
 
 
 
 



 
 
 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor Martí Vallès (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Ampliació línia ATM accés a l’hospital comarcal de referència 
 
- Institut Català del Suro 
 
- Demana informació sobre la declaració deserta de la licitació del servei de formació 
cultural per adults, respon la regidora Sílvia Martí (JxCat). 
 
- Demana pel termini de la pròrroga de l’obra de l’aparcament del passeig Ferrocarril, 
respon el regidor Christian Cortès (JxCat). 
 
- Retard agendes 
 
- Paraules d’agraïment per la directora geriàtric Magda Costa, que ha plegat recentment. 
 
- Consell Infantil municipal 
 
- Demana saber les dades del Pla de mobilitat, respon la regidora Carla Matilla (JxCat). 
 
- Demana informació sobre la possible compra de Can Parera, respon el regidor  
Christian Cortès (JxCat). 
 
- Acomiadament de la Mercè, treballadora de la piscina municipal 
 
La regidora Sílvia Soliguer (ERC) traca els assumptes següents: 
 
- Reitera saber el motiu del qual encara no està penjada l’estelada a can Trinxeria, 
respon l’alcalde Robert Mundet (JxCat). 
 
La regidora Meritxell Rabionet (ERC) tracta els assumptes següents : 
 
- Demana saber què va passar en el seu dia amb la incorporació del nou col·laborador 
de premsa, respon l’alcalde Robert Mundet (JxCat). 
 
- Demana saber el Pla de Comunicació, respon la regidora Carla Matilla (JxCat). 
 
La regidora Sílvia Simon (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Demana el motiu del canvi de les senyals a la plaça de la Coma de “no jugar a pilota”, 
a on s’hi ha posat una senyal de prohibició. Recorda que hi ha el pla Poble Educador 
amb la idea de que hi hagi uns valors educadors. Reflexiona que no ens dediquem a 
prohibir sinó més a educar.  
 
El regidor Joan Cañigueral (ERC) tracta els assumptes següents: 
 



 
 
- Talls de llum al veïnat de Verneda i Refugis de les Gavarres, respon l’alcalde Robert 
Mundet (JxCat). 
 
- Demana informació sobre la campanya que es vol repartir ampolletes per tirar aigua 
en els orins dels gossos, respon la regidora Carla Matilla (JxCat). 
 
- Suggereix implantar un banc de dades d’ADN en relació al cens d’animals, respon la 
regidora Carla Matilla (JxCat). 
 
Intervé el regidor Martí Vallès (ERC) per demanar arreglar els arbres del camí del 
Remei, respon l’alcalde Robert Mundet (JxCat). 
 
Pren la paraula l’alcalde Robert Mundet (JxCat) per dedicar unes paraules d’agraïment 
a la directora de la residència geriàtrica Magda Costa, que recentment ha deixat el seu 
lloc de treball. 
 
 
L’alcalde dona per acabat el Ple i passa la paraula al públic assistent. Pren la paraula 
un representant de la Intersindical de les comarques gironines en representació de la 
Sra. Mercè Manera, vol fer palès que han presentat a l’ajuntament propostes 
econòmiques i laborals, i que la resposta només ha sigut de rebaixa econòmica i cap 
proposta laboral. Manifesta que l’ajuntament no ha estat a l’alçada davant una 
treballadora com la Mercè, i que seguiran lluitant perquè aquesta treballadora sigui 
readmesa ja que ha estat injustament acomiadada. Respon l’alcalde Robert Mundet 
(JxCat). 
 
 
Sense cap altre assumpte a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
Signat i datat electrònicament, 
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