
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 DE JULIOL DE 2020 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2020000012  
Caràcter: Sessió Ordinària, MITJANS TELEMÀTICS 
Data: 30 de juliol de 2020 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 22:30 h 
 
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)  
 
Ignacio López Salvador, secretari 
 
Absents: 
- 
 
MITJANS TELEMÀTICS: APLICACIÓ JITSI  
 
DINÀMICA DEL DEBAT:  
 

• Alcalde llegeix ordre del dia del Ple municipal.  
• Lectura de cada punt.  
• Després de la lectura de cada punt, l’Alcalde manifestarà les consideracions i els 

antecedents de cadascun dels punts. 
• Seguidament, l’Alcalde donarà el torn de paraula a cadascun dels grups municipals 

per exposar les seves opinions. 
• Si hi ha algú que vulgui manifestar una opinió contrària, demanarà el torn de paraula 

a l’Alcalde. 
• El sentit del vot del grup municipal es manifestarà per via del portaveu de cada grup 

municipal. 
• Es donarà el punt de l’ordre del dia per tractat, i l’alcalde resumirà el sentit del vot.  

 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ ACTA PLE EXTRAORDINARI DE 12/06/2020, SESSIÓ TELEMÀTICA 
 



 

2.- APROVACIÓ ACTA PLE ORDINARI DE 25/06/2020, SESSIÓ TELEMÀTICA 
 
3.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2020/1107 AL 2020/1314 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 
CONSISTENT EN LA INCLUSIÓ DE L'ARTICLE 73 BIS COMISSIÓ MUNICIPAL DE 
SEGUIMENT DE L'ENCOMANA A MITJÀ PROPI PER A LA GESTIÓ DE LA RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA 
 
5.- APROVACIÓ DE LA INCLUSIÓ D'UNA COMISSIÓ INFORMATIVA SECTORIAL 
D'EMERGÈNCIES 
 
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI ORANGE ESPAGNE, SAU D’INSTAL·LACIONS DE 
L’ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL DIGITAL DELS DIPÒSITS VELLS AL POLÍGON 
6, PARC. 3 DEL VEÏNAT DE LES SERRES 
 
7.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA D’AMPLIACIÓ DEL SERVEI ESPAI FEINA, A TRES 
DIES A LA SETMANA, VINCULADA A L’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 LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE ESPAI FEINA 
 
8.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE EXECUTIU D’OBERTURA I 
MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT DELS 
REFUGIS DE LES GAVARRES 
 
9.- REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE L'AJUNTAMENT A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA, PER MITJÀ DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL XALOC, DE LES 
COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA 
DE LA TAXA PELS SERVEIS DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP 
 
10.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE L'ANY 2021 
 
11.- APROVACIÓ INICIAL BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UNA 
SUBVENCIÓ, ADREÇADA A TREBALLDORS PER CONTRA D’ALTRI QUE S’HAN VIST 
AFECTATS PER LA SITUACIÓ DE LA PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID 
 
12.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONS PER A LA REACTIVACIÓ DE L'ACTIVITAT DE COMERÇOS I 
EMPRESES DE CASSÀ DE LA SELVA, AFECTAT PER LA COVID-19 
 
13.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA I L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PEL COFINANÇAMENT I LES 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 
D’AUTOCONSUM A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 
 
14.- MODIFICACIÓ OOFF NÚM. 33. TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS HORTS 
URBANS MUNICIPALS 
 
15.- DEROGACIÓ DE LA TAXA PER A L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB 
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 
 
16.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX D’INVERSIONS I DE LA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3CE 07/2020 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
CASSÀ DE LA SELVA 2020 
 



 

17.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3TC 01/2020 AJUNTAMENT 2020 
 
18.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3TC 02/2020 AJUNTAMENT 2020 
 
19.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3TC 03/2020 AJUNTAMENT 2020 
 
20.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER ALS EFECTES DE COMPLIMENT DE LA 
REGLA DE LA DESPESA (2020-2021) 
 
21.- ACORD COL·LABORACIÓ POLICIES DE CASSÀ DE LA SELVA, LLAGOSTERA I 
CALDES DE MALAVELLA 
 
22.- MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA 2020 
 
23.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
24.- PRECS I PREGUNTES 

 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Havent comprovat el quòrum d’assistència necessària establert a l’article 90.1 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’alcalde declara oberta la sessió. 
 
1.- APROVACIÓ ACTA PLE EXTRAORDINARI DE 12/06/2020, SESSIÓ TELEMÀTICA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària de data 
12/06/2020, 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 extraordinària de data 12/06/2020, 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 (JxC) 
 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)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
2.- APROVACIÓ ACTA PLE ORDINARI DE 25/06/2020, SESSIÓ TELEMÀTICA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 25/06/2020, 
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 25/06/2020, 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 (JxC) 
 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)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
3.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2020/1107 AL 2020/1314 
 
Es dona compte al Ple municipal dels decrets d’alcaldia que consten a l’expedient. 
 
L’alcalde fa esment del decret d’aprovar les al·legacions a la resolució del PUOSC 2020-
2024.  
 
El regidor Martí Vallès demana si s’ha tancat la licitació de l’Escola de Música i la del 
servei cultural de persones adultes. Respon l’alcalde. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC 
MUNICIPAL CONSISTENT EN LA INCLUSIÓ DE L'ARTICLE 73 BIS COMISSIÓ 



 

MUNICIPAL DE SEGUIMENT DE L'ENCOMANA A MITJÀ PROPI PER A LA GESTIÓ 
DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Atès que el Ple de de l’Ajuntament de Cassà de la Selva va aprovar en sessió 
extraordinària de data 12 de juny de 2020 un conveni per formalitzar l’encàrrec de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva al mitjà propi SUMAR; Serveis Públics d’Acció Social 
de Catalunya, S.L, per la gestió de la residència per a gent gran i centres de dia de sant 
Josep del municipi de Cassà de la Selva.  
 
Atès que l’acord segon del susdit conveni estableix: 
 
“L’Ajuntament es compromet a: 
2.1. Coordinar amb SUMAR la gestió integral del servei residència i centre de dia per a 
gent gran “Sant Josep”, com a servei social especialitzat del que és titular l’Ajuntament. 
2.2. Modificar, per raons d’interès públic, i a instància de l’Ajuntament, les característiques 
del servei contractat, com també suspendre’n l’execució, indemnitzant, si és el cas, pels 
danys i perjudicis causats, d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent.  
2.3. Resoldre, per raons d’interès públic, i a instància de l’Ajuntament, el servei objecte del 
conveni dins els límits de la legislació de contractes del sector públic, emparant-se en la 
legislació aplicable.  
2.4. Exigir l’adopció de mesures concretes i eficients per restablir el bon ordre en l’execució 
d’allò pactat, en el supòsit que SUMAR incorri en actes i omissions que puguin interrompre 
el normal funcionament del servei o el compliment dels programes de treball, sens perjudici 
d’allò establert per la legislació vigent.  
2.5. Exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent la gestió del 
servei, la qualitat assistencial i els resultats. Avaluar les dades relatives a l’autonomia dels 
usuaris/àries. 
2.6. Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del conveni. 
2.7. Comunicar a SUMAR qualsevol deficiència que observi perquè sigui reparada.  
2.8. L’Ajuntament es compromet a coordinar i a donar les directrius de prestació del servei 
que siguin necessàries per a la gestió del servei. També a impulsar i aprovar els 
procediments administratius i a dictar quants actes i resolucions de caràcter jurídic donin 
suport a l’activitat material de prestació del servei per part de SUMAR.  
2.9. Respecte al mobiliari, electrodomèstics i altre material que hi ha a la residència en el 
moment de l’inici de la gestió per part de SUMAR, l’Ajuntament el cedeix a SUMAR mentre 
sigui vigent aquest conveni d’encàrrec a mitjà propi. Qualsevol despesa de manteniment 
causada per un mal ús o negligència imputable a SUMAR que pugui produir-se serà a 
compte i a càrrec d’aquest últim.  En aquest sentit es pren el compromís d’inventariar tot 
el material existent a la Residència que és de propietat municipal i que és objecte de cessió 
a SUMAR per l’efectiu compliment de l’encàrrec. 
2.10. L’Ajuntament també es farà càrrec, com a propietari que és de l’immoble, d’una 
pòlissa de responsabilitat civil pels danys que es puguin produir a tercers i d’una pòlissa 
de danys materials o multirisc (incendi, fuites, explosió, etc.). També es farà càrrec de les 
inversions noves i de renovació de l’edifici (reforma, ampliació i millora, obres R.A.M.), 
sempre i quan els danys no siguin produïts per la negligència de la seva utilització. 
2.11. L’Ajuntament aprovarà les tarifes de preus de prestació del servei. 
2.12. L’Ajuntament aprovarà la liquidació econòmica anual del servei, i abonarà a SUMAR 
en el cas de liquidació negativa de l’encomana, el seu import durant el mes següent al de 
la seva aprovació 
2.13. L’Ajuntament també pot interpretar el conveni i resoldre els dubtes que puguin sorgir 
pel que fa al seu compliment.” 
Atès que l’acord sisè del susdit conveni estableix: 
“Tanmateix, es crearà una Comissió municipal de seguiment de l’encomana que vetllarà 
per el compliment efectiu d’aquesta encomana, que es constituirà a través de la seva 



 

introducció al Reglament Orgànic Municipal, i serà actualitzada mitjançant el cartipàs de 
cada govern.” 
Aquesta Comissió es reunirà trimestralment a instàncies de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, hi assistirà també un representant de SUMAR, S.L. “ 
Vist que l’article 49 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril estableix que “L'ajuntament, en exercici 
de la seva autonomia organitzativa, pot crear altres òrgans municipals complementaris, 
respectant en tot cas l'organització bàsica determinada per les lleis. La creació dels òrgans 
complementaris ha de respondre als principis d'eficàcia, economia organitzativa i 
participació ciutadana”. 
 
Vistos els articles 4.1 a), 22.2 d), 47.2 f) , 49 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local i els articles 8.1 a), 52.2 d) i  114.3 a) del Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal consistent 
en la inclusió de l’article 73 bis amb el tenor establert a l’annex d’aquesta resolució. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats  la susdita modificació 
del Reglament Orgànic municipal, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la 
Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els 
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en 
l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés 
pel Ple. 

 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament 
[adreça https://www.cassa.cat/]. 

 
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de 
documents relacionats amb aquest assumpte. 
 

ANNEX 
 
Títol II ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT. 
 
Capítol XI Comissió municipal de seguiment de l’encomana a mitjà propi per la gestió de 
la residència per a gent gran i centres de dia de sant Josep del municipi de Cassà de la 
Selva. 
 
Article 73 bis Comissió municipal de seguiment de l’encomana a mitjà propi per la gestió 
de la residència per a gent gran i centres de dia Sant Josep del municipi de Cassà de la 
Selva. 
 

1. Es constitueix la Comissió municipal de seguiment de l’encomana a mitjà propi per 
la gestió de la residència per a gent gran i centres de dia Sant Josep del municipi 
de Cassà de la Selva. 

 



 

2. L’objectiu de la susdita comissió es informar i debatre sobre l’execució de 
l’encomana de servei a SUMAR, SL per la gestió de la residència per a gent gran i 
centres de dia Sant Josep del municipi de Cassà de la Selva. 
 
A tal fi un representant/s de SUMAR, SL informarà/n sobre la gestió assistencial, 
econòmic-pressupostària i de recursos humans de la Residència i centre de dia. 
Ulteriorment, els membres de la comissió formularan preguntes sobre el susdit 
informe i obrir el corresponent debat entre ells.  

 
3. Aquesta comissió que es reunirà com a mínim trimestralment, s’integra  per tots els 

Regidors i Regidores de l’Ajuntament i estarà presidida per l’Alcalde.  
 
Assistirà a l’Alcalde i als Regidors i Regidores, en les seves funcions de supervisió, 
l’empleat públic de l’ajuntament que assumeixi les funcions de 
encarregat/coordinador de la residència per a gent gran i centres de dia Sant Josep 
del municipi de Cassà de la Selva. 
 
Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació. 
 

4. Per a la validesa de les sessions es requereix l’assistència de la meitat més un dels 
membres. 
 

5. De cada sessió el Secretari aixecarà acta que serà aprovada en la sessió següent. 
 
L’aprovació de l’acta s’acordarà per majoria simple, dirimint els empats el President 
amb el vot de qualitat.  
 

6. En lo no regulat en aquest article, aquesta comissió es regularà per les regles de 
la Comissió Informativa. 

 
L’alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès (ERC) i el regidor Marià 
Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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) 

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 INCLUSIÓ D'UNA COMISSIÓ INFORMATIVA SECTORIAL 
D'EMERGÈNCIES 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Atès que, en data 28 de juny de 2019, aquest Ple, en sessió extraordinària, va aprovar la 
proposta de creació i composició de les comissions informatives de caràcter permanent, 
amb el següent tenor: 
 

“Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 
d’abril, per el qual es convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla (BOE 
núm. 79, de 2 d’abril de 2019) el passat dia 26 maig de 2019, i constituït el nou Ajuntament, 
es fa necessari procedir d’acord amb la legislació vigent i amb els articles 123 a 126 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i article 100 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, a la creació i composició de les Comissions informatives de 
caràcter permanent d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar al mateix d’òrgans 
complementaris de caràcter assessor per fer efectiu el dret que s’atorga a tots els grups 
municipals integrants de la Corporació. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 60 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, 
en concordança amb els articles 134 i següents del ROFiRJ aprovat per Reial Decret 
2568/1986 de 28 de novembre, correspon al Ple de la Corporació determinar el nombre i la 
denominació d’aquestes Comissions Informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixen amb 
vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, 
com quan neixen amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar temes específics. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Primer.- Crear les Comissió Informatives de caràcter permanent següents: 
1) Comissió informativa General de les propostes que s’inclouen en l’ordre del dia de les 

sessions plenàries. 
2) Comissió informativa Especial de Comptes. 
3) Comissions informatives sectorials: 

- Seguretat i Protecció Civil. 
- Cultura, Entitats i Festes. 
- Esports. 
- Educació i Ensenyament. 
- Sanitat, Serveis Socials i Ciutadania. 
- Urbanisme, Mobilitat, Medi Ambient, Via Pública. 
- Promoció Econòmica 
- Comunicació i Participació. 
- Hisenda i Organització municipal. 
- Joventut. 

 
Segon.- De conformitat amb l’art. 125.b) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 



 

per el que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, La Comissió Informativa General estarà integrada per la totalitat dels 
membres de la Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació existent entre els 
grups polítics de la Corporació. 
 
Tercer.- La Comissió Informativa Especial de Comptes estarà integrada exclusivament per 
membres de la Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació existent entre els 
grups polítics de la Corporació. Es podrà nomenar d’igual manera un suplent per a cada 
titular, i estaran integrades pels membres següents: 
 
President: L’alcalde o regidor en qui delegui. 
Vocals:      Tots els regidors de la corporació. 
Secretari:  El Secretari de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Les comissions sectorials estaran integrades exclusivament per membres de la 
Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació existent entre els grups polítics de 
la Corporació. Es convocaran com a mínim una vegada a l’any. El nomenament dels seus 
membres s’efectuarà per Decret d’Alcaldia i estaran integrades pels membres següents: 
 
President: L’alcalde o regidor en qui delegui. 
Vocals:      2 representants del grup municipal JxCAT  
                  2 representants del grup municipal ERC  
                  1 representant del PSC 
Secretari:  El Secretari de l’Ajuntament o funcionari de l’àrea en que delegui. 
 
Cinquè.- Incoar expedient de modificació del Reglament Orgànic Municipal, aprovat el 25 
de maig de 2017, a efectes d’adequació de l’article 72.2. 
 
Sisè.- Disposar que les reunions de la Comissió Informativa General es duguin a terme  la 
setmana anterior a la celebració del Ple. 
 
Setè.- Comunicar el present acord als diferents grups polítics municipals fent-los constar 
que hauran de designar els seus representants en cada comissió notificant-lo al Secretari 
dins del termini d’una setmana a comptar des de l’adopció del present acord, quedant 
facultat el senyor alcalde per, mitjançant Decret, procedir al seu nomenament.” 

 
Atès que la pandèmia COVID-19 evidencia la necessitat d’una comissió informativa 
sectorial d’emergències. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 60 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, 
en concordança amb els articles 134 i següents del ROFiRJ aprovat per Reial Decret 
2568/1986 de 28 de novembre, correspon al Ple de la Corporació determinar el nombre i 
la denominació d’aquestes Comissions Informatives d’estudi i dictamen. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Modificar l’acord primer de la proposta creació i composició de les comissions 
informatives de caràcter permanent que pesarà a tenir el següent tenor:  
 

Primer.- Crear les Comissió Informatives de caràcter permanent següents: 
1) Comissió informativa General de les propostes que s’inclouen en l’ordre del dia de les 

sessions plenàries. 
2) Comissió informativa Especial de Comptes. 



 

3) Comissions informatives sectorials: 
- Seguretat i Protecció Civil. 
- Cultura, Entitats i Festes. 
- Esports. 
- Educació i Ensenyament. 
- Sanitat, Serveis Socials i Ciutadania. 
- Urbanisme, Mobilitat, Medi Ambient, Via Pública. 
- Promoció Econòmica 
- Comunicació i Participació. 
- Hisenda i Organització municipal. 
- Joventut. 
- Emergències 

 
SEGON.- Designar els següents membres per a la comissió informativa sectorial d’ 
Emergències: 
 
- Núria Salvans Pérez (JxC) 
- Christian Cortés i de la Fuente (JxC) 
- Marià Montsuñer González (PSC) 
- Martí Vallès Prats (ERC) 
- Joan Cañigueral Casellas (ERC) 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als diferents grups polítics municipals fent-los 
constar que hauran de designar els seus representants en la comissió informativa sectorial 
d’emergències al Secretari dins del termini d’una setmana a comptar des de l’adopció del 
present acord, quedant facultat el senyor alcalde mitjançant Decret, procedir al seu 
nomenament. 
 
L’alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès (ERC) i el regidor Marià 
Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 



 

 
 
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI ORANGE ESPAGNE, SAU D’ INSTAL·LACIONS DE 
L’ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL DIGITAL DELS DIPÒSITS VELLS AL 
POLÍGON 6, PARC. 3 DEL VEÏNAT DE LES SERRES 
 
ANTECEDENTS DE FET I FONAMENTS DE DRET: 
 
PRIMER.-  Vist l’informe del Cap de serveis jurídics de data 1 d’abril de 2020, en relació a 
la instància presentada per Orange Espagne, SAU  en data. 21 de gener de 2020 per la 
qual sol·licita l’aprovació d’un conveni per a instal·lacions de l’estació de base de telefonia 
mòbil digital dels dipòsits vells al Polígon 6, parcel·la 3 del Veïnat de les Serres que 
proposa l’aprovació del mateix. 
 
SEGON.- Vista Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP). 
En allò referit als convenis. 
 
TERCER.- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC). 
 
QUART.- Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les Entitats Locals (ROAS). 
 
CINQUÈ.- 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. 
 
SISÈ.- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern (LT). 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
 

PRIMER.- Aprovar el conveni per a instal·lacions de l’estació de base de telefonia mòbil 
digital dels dipòsits vells al Polígon 6, parcel·la 3 del Veïnat de les Serres, amb el següent 
redactat: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 

I ORANGE ESPAGNE, S.A.U. PER A L’EXTENSIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA 
MÒBIL AL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA 

 
A Cassà de la Selva 
 
     REUNITS 
 
D’ una part Ignacio Alonso Sole amb N.I.F nº 43690436-G qui actua en nom i representació 
d'ORANGE ESPAGNE, S.A.U amb domicili social a Passeig Club Esportiu 1. Edifici 8. Parc 
Empresarial La Finca, Pozuelo d'Alarcón (Madrid) i C.I.F. nº A-82009812, en virtut de 
l'escriptura pública atorgada al seu favor davant el Notari de Madrid, D. Adolfo Pries 
Picardo el 15 de febrer de 2017 sota el nombre 463 del seu protocol, i inscrita en el Registre 
Mercantil de Madrid al tom 34435, Foli 39, Secció 8a, Full M213468 i inscripció 282. (en 
endavant, l’operador) 
 
De l’altra part, Robert Mundet i Anglada, en representació de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva,  en la seva condició d’Alcalde. 
 



 

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar el 
present Conveni, i    

MANIFESTEN 
 

I. Que RETEVISIÓN MÒBIL SA, i l’Ajuntament van subscriure un contracte d'arrendament 
l'11 d'octubre de 2000 (en endavant "el contracte") en virtut del qual l'operador quedava 
habilitada per instal·lar, muntar, explotar, mantenir, conservar, modificar i reparar, per si o 
per un tercer, un equip de Telefonia Mòbil, amb tots els seus elements i components a 
canvi del pagament a l’Ajuntament d'una contraprestació econòmica. 
 
II. Que l'empresa RETEVISIÓN MÒBIL S.A. s'ha extingit, ja que ha estat absorbida per la 
mercantil FRANCE TELECOM ESPANYA, SA, en virtut d'Escriptura Pública de fusió per 
absorció de data 31 de juliol de 2.006, atorgada davant el Notari de Pozuelo d'Alarcón 
(Madrid) José Antonio Bernal González, amb el número 2035 del seu protocol. 
 

III. Com a conseqüència d'aquesta fusió es produeix la transferència automàtica de la 
propietat de tots els béns, mobles o immobles o drets integrin el patrimoni de RETEVISIÓN 
MÒBIL, SA adquirint la mercantil FRANCE TELECOM ESPANYA, SA la facultat 
d'administració i disposició dels mateixos. De la mateixa manera s'ha produït una 
successió automàtica de FRANCE TELECOM ESPANYA, S.A en la titularitat de totes les 
relacions jurídiques, crèdits, deutes i accions o operacions en curs s'integrin o derivin del 
patrimoni de RETEVISIÓN MÒBIL S.A 
 
IV. Que la nova denominació social de France Telecom Espanya, S.A.U. a partir d'1 de 
febrer de 2014 és Orange Espagne S.A.U. 
 
V- Que la companyia Orange Espagne, S.A.U. disposa de títol habilitant per la prestació 
de serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic, a través de l’establiment 
o explotació d’una xarxa de telecomunicacions.  
 
VI- Que l’Ajuntament de Cassà de la Selva considera d’interès prioritari el desplegament 
de noves xarxes de telecomunicacions en el seu terme municipal, per a donar un bon 
servei als ciutadans, i que la seva implantació es faci de la manera més eficient i amb el 
mínim impacte possible. 
 
VII- Que l’article 30 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions disposa 
que “los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del 
dominio público en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red 
pública de comunicaciones electrónicas de que se trate (…)”, i que aquest reconeixement 
genèric, precisa autorització d’ocupació concreta del domini públic, atorgada per 
l’Administració titular del mateix.  
 
Aquest precepte estableix que els titulars del domini públic han de garantir l’accés a tots 
els operadors, en condicions neutrals, transparents, equitatives i no discriminatòries, sense 
que en cap cas es puguin establir drets preferents o exclusius, tot prohibint de forma 
expressa l’atorgament del dret d’ús del domini públic per a la instal·lació o explotació d’una 
xarxa mitjançant procediments de licitació. 
 
VIII- Les parts subscriuen el present conveni de col·laboració, per a facilitar els objectius 
anteriorment exposats i, per això,  

D'acord amb tot això, ambdues parts han arribat a un acord que formalitzen mitjançant el 
present Conveni de Col·laboració i el porten a efecte amb subjecció a algunes 
modificacions de les condicions inicialment pactades en el citat contracte i per a això 
convenen el present contracte, novant modificativament el contracte d'arrendament de 
data de signatura 11 de octubre de 2000, subjectant a les següents condicions 



 

 
CLÀUSULES 

 
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’objecte del present conveni és establir els termes de la col·laboració i la coordinació entre 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i Orange Espagne, S.A.U., amb l’objectiu de possibilitar 
la cobertura del servei telefonia mòbil de Orange Espagne, S.A.U. , en el municipi de Cassà 
de la Selva, d’acord amb els projectes tècnics presentats i les condicions tècniques i 
jurídiques que es determinin en les corresponents llicències o autoritzacions i permetre la 
coubicació de l´operador Vodafone amb l´acceptació de l´Ajuntament de Cassà de la Selva 
del  subarrendament parcial de la instal·lació a favor de l'operador Vodafone. 
 
SEGONA.- EMPLAÇAMENT PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ BASE DE 
TELEFONIA MÒBIL 
 
El personal tècnic de l’operador després el corresponent anàlisi i estudis de camp a Cassà 
de la Selva, ha identificat com a lloc vàlid per a la instal·lació dels equips necessaris, per 
la seva localització i per l'existència de les imprescindibles facilitats bàsiques en el mateix 
o en les seves rodalies, el següent: al costat del dipòsit d´aigües dins la finca denominada 
“Can Carbó”, la titularitat i / o sobre el que la facultat de disposició als efectes previstos en 
aquest Conveni recau en l'Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
Per la seva banda, l'Ajuntament de Cassà de la Selva continua considerant aquest lloc 
com acceptable per a la instal·lació necessària. 
 
Per aquest motiu, l'Ajuntament de Cassà de la Selva, mitjançant la concessió de la 
preceptiva autorització d'ocupació de domini públic municipal, continuarà aportant l'espai 
necessari per la instal·lació dels equipaments necessaris per a dotar de cobertura de 
telefonia mòbil a la població de Cassà de la Selva. 
 
TERCER.- OBLIGACIONS DE L’OPERADOR 
 
3.1 .- L'operador haurà de procedir a la sol·licitud i obtenció de les preceptives llicències 
municipals d'obres i d'ocupació del domini públic municipal per a poder instal·lar i posar en 
funcionament l'estació base, assumint l'obligació de complir amb els condicionaments que 
resultin d'aquestes llicències i autoritzacions. Aquestes llicències es tramitaran de 
conformitat amb el que estableixen les disposicions normatives que siguin aplicables i 
liquidarà els tributs corresponents en cada cas. 
 
 
Aquestes llicències hauran de ser expresses i en cap cas es consideraran adquirides per 
silenci administratiu, a l’atorgar facultats relatives al domini públic. En elles, s’establiran les 
condicions tècniques i jurídiques per a la seva execució. 
 
 
3.2.- L’operador es compromet a no iniciar l’execució de cap tipus d’obra fins que 
l’ajuntament no li hagi atorgat les corresponents llicències.  
 
3.3.- Les obres necessàries per al subministrament elèctric de la instal·lació seran a càrrec 
de l’operador que en faci ús i, així mateix, serà al seu càrrec el consum que se’n produeixi. 
A tal efecte, l’operador contractarà al seu càrrec un nou comptador i, tant aquest com la 
resta d’elements necessaris per al consum seran independents de la instal·lació de 
l’equipament municipal.  
 



 

3.4.- L’operador es compromet, mitjançant la corresponent declaració responsable, a què 
l’antena de telefonia mòbil complirà en tot moment amb els límits de referència establerts 
al Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament que 
estableix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les 
emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària front a emissions 
radioelèctriques, o la normativa que en el futur pugui substituir-los.  
 
3.5.- L’operador es compromet a executar una instal·lació  minimitzada i integrada amb el 
paisatge urbà i a complir totes les garanties tècniques de construcció, instal·lació i 
manteniment de l’estació base, antena i de tots els equipaments de telecomunicació 
instal·lats. 
 
A tals efectes, juntament amb la documentació pertinent de la llicència d’obres també 
presentarà un fotomuntatge, sobre el qual es donarà la conformitat municipal o no amb 
l’atorgament de la llicència. 
 
3.6.- L’operador no podrà traspassar o cedir a tercers la llicència d’ocupació temporal, 
sense perjudici d’allò disposat a la clàusula cinquena. 
 
3.7.- L’operador s’obliga a portar a terme pel seu compte, i en el termini més breu possible, 
les  reparacions adients i necessàries  a la superfície on s’instal·larà l’estació base, en cas 
de produir-se algun dany, a conseqüència de l’ús i gaudi de dita superfície, durant el 
període de vigència del conveni.  
 
3.8.- L’operador assumeix tota la responsabilitat pels danys que es poguessin produir al 
terreny o immoble municipal, ocasionats a conseqüència de la instal·lació i manteniment 
de l’estació base. En conseqüència, l’empresa es compromet a subscriure una pòlissa 
d’assegurança que garanteixi la cobertura i indemnització dels possibles danys materials 
que es poguessin produir. L’obligació de pagament de la prima serà totalment a càrrec de 
l’operador. 
 
L’empresa assumeix, igualment, totes les responsabilitats pels danys ocasionats a les 
persones i a les coses que es pugessin derivar en favor de tercers aliens al present 
conveni, i que tinguin la seva causa en la implantació i manteniment dels equips de 
telecomunicacions, objecte d’aquest conveni.  
 
3.9.- En el cas que la llicència d’ocupació temporal deixi de tenir efectes, bé sigui per 
l’acabament de la duració del conveni, per revocació o per qualsevol altra causa  de 
resolució, l’operador es compromet a retirar la totalitat de les instal·lacions muntades a 
l’estació base i deixar el terreny en les mateixes condicions inicials en què el rep.  
 
3.10.- L’operador abonarà a l’Ajuntament de Cassà de la Selva la quantitat de onze mil 
(11.000,00€) euros anuals com a compensació per l’ús del domini públic municipal i les 
gestions derivades de la tramitació del present Conveni.  
 
QUARTA.-  OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
 
4.1.- L’Ajuntament es compromet a tramitar amb celeritat i eficàcia les llicències 
sol·licitades per l’operador; la llicència d’obres i la llicència d’ocupació temporal,  d’acord 
amb la normativa corresponent. 
 
4.2.- L’ajuntament atorgarà una llicència per a l’ocupació del domini públic a l’operador, 
d’acord amb l’article 56 del  Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals i l’article 218.3 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, a 
fi d’atorgar-li un ús comú especial sobre la superfície de 120 m2.  



 

 
Aquesta autorització no implica cap dret exclusiu ni preferent a favor de l’operadora. 
Si un altre operador de telecomunicacions estigués interessat en utilitzar el mateix espai 
per a la instal·lació d'un altre equipament de telecomunicacions, l’ Ajuntament autoritzarà, 
si s’escau i previs els tràmits corresponents, la nova instal·lació, establint aquelles 
condicions d'ús que siguin necessàries per a la millor utilització de l'emplaçament previ 
consens dels operadors. 
 
Aquesta autorització quedarà condicionada a l’obtenció de les preceptiva llicència d’obres 
i la presentació de la corresponent declaració responsable. 
 
4.3.- L’ajuntament declara que la superfície objecte d’aprofitament es troba lliure de tota 
càrrega, gravamen i ocupació que poguessin constituir un obstacle per a l’efectivitat de la 
llicència d’ocupació temporal, i garantirà l’accessibilitat en tot moment.  

CINQUENA.-  VIGÈNCIA DEL CONVENI 

Aquest conveni tindrà una durada de deu (10) anys a partir del moment de la seva entrada 
en vigor que coincideix  amb el de la seva signatura, essent prorrogable per períodes 
successius de cinc (5) anys, excepte que existeixi denúncia expressa de qualsevol de les 
parts notificada per escrit a l’altra amb una antelació de 6 mesos a la data del venciment 
del període inicial o, en el seu cas, a qualsevol de les seves pròrrogues.  

Cada renovació ho serà en els mateixos termes establerts en aquest conveni i amb els 
increments corresponents de la taxa,  la qual serà objecte de revisió i s’acomodarà en cada 
moment al preu del mercat 

No obstant això, si es presentés alguna de les circumstàncies enumerades a continuació, 
el Conveni quedarà resolt, sense que les parts puguin reclamar per cap concepte. 
  
En tot cas, l’operador es compromet a estudiar un altre emplaçament amb les mateixes 
prestacions. 
 
1. Per la denegació, modificació, resolució o finalització de la concessió de l'autorització 
per l'ocupació del domini públic municipal i/o urbanística. 
 
2. Per la finalització, pèrdua o modificació de la concessió de la llicència que l'habilita per 
a prestar el servei de telefonia mòbil com a operador. 
 
3. Si qualsevol modificació realitzada a les finques de l'entorn canviés les característiques 
de l'emplaçament, ocasionant que la instal·lació de telefonia mòbil vegi deteriorat el seu 
rendiment o condicions d'explotació. 
 
4. Si després de la signatura d'aquest Conveni s'estigués pendent de la concessió d'alguna 
llicència o concessió administrativa exigible legalment o reglamentàriament, i aquesta és 
posteriorment denegada. 
 
5. Durant la vigència del Conveni si els estudis o projectes tècnics realitzats per Orange 
Espagne, S.A.U. donessin com a resultat la inviabilitat tècnica de la instal·lació de telefonia 
mòbil. 
 
SISÈ.- Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa, la qual cosa significa que 
qualsevol discrepància o controvèrsia que sorgeixi en la interpretació o execució del mateix 
s’haurà de resoldre d’acord amb la legislació administrativa, i, així mateix, la jurisdicció 
competent per resoldre qualsevol conflicte que es pugui plantejar serà la contenciosa 
administrativa.  



 

 
SETENA.- S'estableix que qualsevol comunicació entre les parts relativa al present 
contracte haurà de dirigir, mitjançant fax o carta amb justificant de recepció, a les adreces 
que figuren en l'encapçalament del present acord. 
 
Així mateix, per a qualsevol incidència relativa al present contracte es podrà contactar amb 
el Servei d'Atenció Telefònica a Propietaris en el següent número de telèfon 665.654.204 
en l'horari de 9.00 a 16.00 hores, o mitjançant l'adreça de correu electrònic propiedades.es 
@ orange.com, així com a través de la pàgina web: https://atencionalpropietario.orange.es 
 
VUITENA.- ETICA I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 
 
1. Les relacions entre l'operador i l’Ajuntament s'emmarquen en un conjunt de valors i 
pautes concordants amb els documents titulats "Codi d'Ètica del Grup Orange" i la "Política 
anticorrupció del Grup Orange," 
Aquests documents reflecteixen els compromisos d'Orange de complir amb totes les 
disposicions legals i reglamentàries nacionals, europees i internacionals que li són 
aplicables en l'exercici de les seves activitats, [1] incloent les pròpies de prevenció, riscos, 
sanitat, impostos ... ( "Les Normes"). 
 
2. Cada part es compromet a complir amb aquestes Normes, i a exigir el seu compliment 
als que en depenen, i es compromet a adoptar tots els mitjans necessaris per implementar 
un marc de compliment de les Regles i mantenir la seva efectivitat. 
 
3. Per tal de respectar les normes, les membres han d'assegurar, mentre duri l'Acord, el 
seu ple compliment i (i) estaran en disposició de proporcionar en tot moment a l'altra part 
tots els elements que aquella sol·liciti, amb justa causa, per establir aquest compliment i 
(ii) informar l'altra part, quan sàpiguen o tinguin raons per sospitar, de qualsevol 
incompliment de les normes per les persones abans esmentades així com de les mesures 
correctives adoptades per garantir el compliment de les normes. 
 
4. En cas que es detecti un incompliment continuat, repetit o deliberat per part del 
PROVEÏDOR respecte del compliment de les Normes, o dels compromisos esmentats en 
aquesta clàusula, l'operador tindrà dret a resoldre el Contracte. 
 
NOVENA.-PROTECCIÓ DE DADES 
 
Cadascuna de les parts queda informada que les dades de contacte dels seus 
representants i empleats tractats en virtut d'aquest contracte, seran tractats per l'altra part 
amb la finalitat de permetre el desenvolupament, compliment i control de la relació de 
prestació de serveis concertada , sent la base del tractament el compliment de la relació 
contractual i conservant-les dades durant tot el temps en què aquesta subsisteixi i encara 
després, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades d'ella. 
 
Les dades de les parts podran ser comunicades a les empreses contractistes 
encarregades d'accedir per instal·lar, reparar, tractar incidències, etc. per donar 
compliment efectiu al desenvolupament del present contracte, així com als bancs i caixes 
d'estalvis, per a la gestió de cobraments i pagaments i a l'Agència Tributària i altres 
administracions públiques, a l'efecte de dur a terme les declaracions tributàries 
corresponents i complir amb les seves respectives obligacions legals de conformitat amb 
la normativa vigent. 
 
Les parts podran sol·licitar l'accés a les dades personals, el seu rectificació, la seva 
supressió, la seva portabilitat i la limitació del seu tractament, així com oposar-se al mateix, 
al domicili de l'altra part que figura en l'encapçalament d'aquest Contracte. 
 



 

Com a prova de conformitat amb tot això, ambdues parts signen el present conveni, en dos 
exemplars, al lloc i data indicats. 
 
 
PER L´AJUNTAMENT        PER ORANGE ESPAGNE S.A.U. 
 
 
ROBERT MUNDET I ANGLADA 
ALCALDE                            IGNASI ALONSO SOLÉ” 
 
SEGON.-  Facultar l’alcalde per a la formalització i execució del conveni. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a Orange Espagne SAU. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a Intervenció i Tresoreria municipals. 
 
L’alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès (ERC) i el regidor Marià 
Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
7.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA D’AMPLIACIÓ DEL SERVEI ESPAI FEINA, A TRES 
DIES A LA SETMANA, VINCULADA A L’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 LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE ESPAI 
FEINA 
 
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 el Ple municipal, en la sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 

2020, va aprovar l’annex al conveni marc de col·laboració entre l’ajuntament de 
Cassà de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès per implementar el projecte 
Espai Feina per millorar l’ocupació i la dinamització econòmica al municipi de Cassà 
de la Selva 

 
3. Atès que s’ha realitzat les retencions de crèdit per atendre aquesta despesa entre 

d’altres, amb número d’operació 22020/5047 per import mil nou-cents seixanta-tres 
euros amb seixanta cèntims (1.963,60 €)  a càrrec de l’aplicació pressupostària 
102.4330.22799 de l’exercici 2020. 

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

de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, de data 10 de juliol de 2020, que transcrit 
literalment diu: 

 
“INFORME A L’ADDENDA D’AMPLIACIÓ DEL SERVEI ESPAI FEINA A TRES DIES A LA 
SETMANA VINCULADA A L’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 LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE ESPAI FEINA 

INFORMO:  

• Atès l’acord de Ple de 20 de desembre de 2018 d’aprovació del ‘Conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva pel 
desenvolupament local, d’ocupació i de planificació estratègica’.   

• Atès l’acord de Ple de 30 de gener de 2020 d’aprovació de 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 millora l’ocupació i la dinamització econòmica al 
municipi de Cassà de la Selva’. 

• Atès que les conseqüències provocades per la crisi sanitària originada per la Covid-19 
tenen un impacte molt rellevant sobre l’activitat econòmica i l’ocupació de les persones 
treballadores provocant un increment de la taxa d’atur. 

• Atès que l’atur registrat a Cassà de la Selva el mes de juny de 2020 és de 543 persones 
aturades, 188 persones més que el mateix mes de l’any 2019 que registrava 355 
persones aturades. 

• Per tots aquests motius es valora favorablement l’aprovació de l’addenda d’ampliació 
a tres dies a la setmana del servei Espai Feina a Cassà de la Selva a partir del mes de 
setembre de 2020 amb la voluntat de poder atendre un major nombre de persones 
aturades que es volen incorporar a la borsa de treball municipal i rebre assessorament 
en el procés de recerca de feina.  

I per a què així consti, signo aquest informe tècnic.” 
 
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’addenda a l’annex del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de 
Cassà de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès per a implantar el projecte Espai 
Feina, ampliant el servei a 3 dies a la setmana, enlloc dels 2 dies acordats en l’annex 
aprovat, a partir del mes de setembre de 2020, d’acord amb el contingut següent: 
 

“ADDENDA D’AMPLIACIÓ DEL SERVEI ESPAI FEINA, A TRES DIES A LA 
SETMANA, VINCULADA A L’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 LA IMPLANTACIÓ 
DEL PROJECTE ESPAI FEINA 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
D'una part el Sr. Joaquim Roca i Ventura, en qualitat de president del Consell 
Comarcal del Gironès, facultat per Decret de presidència de data 
______________, assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari General del 
Consell Comarcal del Gironès.  
 
D'una altra part, el Sr. Robert Mundet i Anglada, alcalde de l'Ajuntament de Cassà 
de la Selva, facultat en sessió ordinària del Ple municipal, de data 
________________, assistit pel Sr. Ignacio López Salvador, 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 marc de col·laboració pel 
desenvolupament econòmic local, d'ocupació i planificació estratègica.  
 
Que en data 24 de febrer de 2020, les dues entitats signen un annex a aquest 
conveni per al desenvolupament del projecte Espai Feina, un servei 
d'assessorament i orientació per les persones del municipi que es troben en 
procés de recerca de feina, amb una periodicitat de dos dies a la setmana.  
 
Que en aquets moment, després de la revisió del projecte, l'Ajuntament de Cassà 
de la Selva proposa l'ampliació d'horari del projecte Espai Feina dins del seu 
municipi, sol·licitant l'ampliació a tres dies a la setmana enlloc dels dos dies 
acordats en l'annex aprovat, a partir del mes de setembre de 2020 i fins al 
desembre de 2020. 



 

  
ACORDEN  
 
Primer. La modificació de les clàusules següents de l'Annex al conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la 
Selva per al desenvolupament econòmic local, d'ocupació i la planificació 
estratègica per a implantar el projecte Espai Feina per millora l'ocupació i la 
dinamització econòmica del municipi de Cassà de la Selva:  
 
3- Obligacions i drets de les parts:  
De l'Ajuntament  
L'aportació que l'Ajuntament de Cassà de la Selva ha de realitzar al Consell 
Comarcal del Gironès s'amplia amb un total de 1.963,63 euros per a l'atenció als 
ciutadans i ciutadanes d'un tècnic durant cinc hores setmanals des del mes de 
setembre de 2020 al mes de desembre de 2020 
Acord 4- Aspectes tècnics del projecte  
L'atenció a 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 
cinc hores d'atenció al públic durant tres dies a la setmana.  
Acord 5- Dotació econòmica  
L'Ajuntament de Cassà de la Selva aportarà al Consell Comarcal del Gironès per 
l'any 2020 un total de 11.781,80 euros, acordats en l'annex anterior per l'atenció 
directa durant 2 dies a la setmana durant 5 hores, més un total de 1.963,60 euros 
per l'ampliació de l'atenció un dia a la setmana durant el període de setembre a 
desembre de 2020 més les despeses de desplaçament de personal tècnic si 
s'escau que es liquidaran al finalitzar el darrer trimestre.  

 
Segon. Que la resta de pactes i acords subscrits en l'Annex al conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la 
Selva per al desenvolupament econòmic local, d'ocupació i la planificació 
estratègica per a implantar el projecte Espai Feina per millora l'ocupació i la 
dinamització econòmica del municipi de Cassà de la Selva es mantenen tal i com 
es troben aprovats en data 24 de febrer de 2020.  

 
Tercer. La vigència d'aquesta addenda és des de l'1 de setembre de 2020 fins al 
31 de desembre de 2020.  
 
I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquesta addenda.” 

 
SEGON.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació escaient per a 
l’execució del present acord. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa derivada del present conveni per un import de 
1.963,60 €, a càrrec de la partida pressupostària número 102.4330.22799 de l’exercici 
2020  
 
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 (JxC) explica la proposta. Intervé la regidora Helga Nuell (ERC) 
i el regidor Marià Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 



 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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) 

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 
 
 
8.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE EXECUTIU D’OBERTURA I 
MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT 
DELS REFUGIS DE LES GAVARRES 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 

 Vist que el Ple municipal en sessió ordinària de data 28 de febrer de 2019, per 
majoria absoluta dels seus membres, va aprovar inicialment PROJECTE executiu 
d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció dels Refugis de 
les Gavarres, realitzat segons el que estableix la llei 5/2003, de 22 d’abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals modificada per la Llei 2/2014, de 27 
de gener de 2014, redactat pel tècnic Jordi Canals Camprubí 
 
 Vist que l’expedient ha estat sotmès a exposició pública durant TRENTA DIES 
HÀBILS, al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 56 de data 20 de març 
de 2019, al Tauler d’Edictes Municipal i a la pàgina Web municipal, finaltizant  
aquest període en data 6 de maig de 2019. No s´han formulat reclamacions ni 
al·legacions durant el període d’informació pública. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener i la llei 5/2017, de 28 de març. 
 
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels Ens Locals (ROAS),  art. 12.1, 24 al 33,  37 i 38.2 
 
Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), art. 235 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 



 

PRIMER.- APROVAR l´elevació a definitiu del projecte d’obertura i manteniment de 
les franges perimetrals de prevenció d’incendis dels Refugis de les Gavarres, 
realitzat segons el que estableix la llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener de 
2014, redactat pel tècnic Jordi Canals Camprubí.  
 
SEGON.- PUBLICAR  l´acord d´aprovació definitiva  del projecte  al BOP, DOGC, 
tauler d´anuncis de la corporació i l´etauler. 
 
TERCER.- Donar trasllat a Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Medi 
Natural  i a l'àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona. 

 
L’alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Joan Cañigueral (ERC), el regidor Martí 
Vallès (ERC) i el regidor Marià Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
9.- REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE L'AJUNTAMENT A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA, PER MITJÀ DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL XALOC, DE LES 
COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ 
VOLUNTÀRIA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT 
JOSEP 
 
RELACIO DE FETS 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 26 de juny de 2008, va acordar delegar 
a la Diputació de Girona, mitjançant l'organisme autònom local XALOC, la gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos, (recaptació executiva de tributs i altres 
ingressos de dret públic) 
Posteriorment mitjançant acord Plenari de data 27 de juny de 2013, es va ampliar la 
delegació de la recaptació executiva de les quotes urbanístiques i execucions subsidiàries.  
 
El Ple Municipal, es sessió extraordinària de data 24 de novembre de 2014 acorda ampliar 
la delegació tant de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de diverses taxes 



 

i preus públics, amb la inclusió dels ingressos provinents de tributs i altres ingressos de 
dret públic locals. 
 
El Ple Municipal, es sessió ordinària de data 26 de novembre de 2015 acorda ampliar la 
delegació tant de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de diverses taxes i 
preus públics, amb la inclusió dels ingressos provinents de tributs i altres ingressos de dret 
públic locals, com la taxa pels serveis de la Residència geriàtrica Sant Josep. 
En data 12 juny de 2020 el Ple municipal, en sessió extraordinària, aprova el conveni que 
formalitza l’encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Cassà de la Selva a SUMAR, Serveis 
Públics d’acció social de Catalunya, SL, per a la gestió de la Residència Geriàtrica Sant 
Josep, amb data d’entrada en vigor l’1 de juliol de 2020. 
 
Atès que a partir de l’1de juliol de 2020 la gestió de la Residència Geriàtrica Sant Josep, 
ja no es realitzarà mitjançant un organisme autònom, i que els rebuts en voluntària 
corresponents a les quotes dels residents els gestionarà SUMAR. 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant LRBRL), 
article 36.1.b) i f), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres, d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, així com la prestació dels  serveis 
de gestió de la recaptació tributària, en període voluntari i executiu. En el mateix sentit, 
l’article 141.1.d) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, estableix que 
les administracions públiques prestaran en l'àmbit propi, l'assistència que les altres 
administracions poguessin sol·licitar per a l'eficaç exercici de les seves competències. 
 
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els 
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta 
assistència disposant que les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en el 
territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix. 
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran importància que 
un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió econòmica 
d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats mecanismes de delegació 
previstos en la legislació. 
 
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti la part de la delegació que es 
vol revocar.  
 
Atès que l'acord de delegació correspon al Ple de l'Ajuntament i s'haurà d'adoptar per 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, d'acord amb el que 
preveu l'article 7.1 del Real Decret Llei 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text Refós 
del Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb l'article 47.2 de la Llei 7/1985 de 
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
Atès l’article 36.1.b) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
Atès l’article 9.6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Atès l’article 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Atès l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 



 

PRIMER.- Revocar la delegació pel que fa a les competències en matèria de gestió 
tributària i recaptació voluntària de la taxa pels serveis de la Residència geriàtrica Sant 
Josep a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article  9.6 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, amb efectes 1 de juliol del 2020, mantenint 
la delegació de competències en matèria recaptació en executiva.  
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès 
(ERC) i el regidor Marià Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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) 

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 
 
 
10.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE L'ANY 2021 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist la sol·licitud del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de 
Catalunya, amb número d’entrada E2020003724, de 17 de juny de 2020, demanant que 
se’ls faci arribar la proposta, amb caràcter definitiu, dels dos dies de festa local del municipi 
de Cassà de la Selva,  per a l’any 2021, abans del 31 de juliol de 2020.  
 
Atès que els dies proposats no poden escaure's en diumenge ni coincidir amb cap dels 
dies festius que s'indiquen a continuació: 1 de gener (Cap d’any), 6 de gener (Reis), 2 
d’abril (Divendres Sant), 5 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 
24 de juny (Sant Joan), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d’octubre (Festa 
Nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (La Constitució), 8 de 
desembre (La Immaculada) i 25 de desembre (Nadal). 
 
Atès que l’Acord de l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal i com estableix l’article 46 
del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 



 

Atès que els dies festius locals coincideixen amb la celebració de la Festa Major del 
municipi. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Promoció Econòmica, de data 19 de juny de 2021 relatiu a 
les festes locals de Cassà de la Selva 2020. 
 
Atès que és voluntat de proposar a aprovació les dates per assignar els dies festius locals 
el dilluns 31 de maig i el dimarts 1 de juny, de l’any 2021. 
 
FONAMENTS DE DRET I LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

- Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut dels treballadors. 
 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 

- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local. 
 

- Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre la regulació de la Jornada de Treball. 
 

- Atès l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis 
respectius 

 
Atès que el Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre la regulació de la jornada de 
treball, jornades especials i descansos, és una norma derogada però que manté la vigència 
dels seus articles 45,46 i 47, en matèria de festes laborals:  
 
“Serán también inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta dos días de 
cada año natural con carácter de fiestas locales que por tradición le sean propias en cada 
Municipio, determinándose por la autoridad laboral competente -a propuesta del Pleno del 
Ayuntamiento correspondiente- y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma y, en su caso, en el Boletín Oficial de la Provincia.”  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR les dues festes locals del municipi de Cassà de la Selva el dilluns 
31 de maig i el dimarts 1 de juny de 2021. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
TERCER.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
El regidor Joan Casabó explica la proposta. Intervé el regidor Marià Montsuñer (PSC). 

 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
11.- APROVACIÓ INICIAL BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UNA 
SUBVENCIÓ, ADREÇADA A TREBALLADORS PER CONTRA D’ALTRI QUE S’HAN 
VIST AFECTATS PER LA SITUACIÓ DE LA PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Es voluntat de l’Equip de Govern ajudar a un sector de la població que s’ha vist perjudicada 
directament per la situació de la pandèmia generada per la COVID. 
  
FONAMENTS DE DRET 
 

• La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).  
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general 

de subvencions (RLGS). 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), art. 72. 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), arts. 189.2. i 214.2. 
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal 

i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), arts. 178, 239 i 240. 
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 

Serveis dels ens locals (ROAS), arts. 118 a 129. 
• Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya (LRJPCAT). 
• Tractat de la Unió Europea, el Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, pel qual es 

regula el procediment de comunicació a la Comissió de les Comunitats Europees dels 
projectes de les Administracions o ens públics que es proposin establir, atorgar o 
modificar ajuts interns, i altra normativa que hi sigui d’aplicació. 

• La Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
• El Reglament Orgànic Municipal (ROM), les bases d’execució del pressupost i la 

normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de 
l’Ajuntament. 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT les bases que s’assenyalen en l’annex. 
 



 

SEGON.- EXPOSAR al públic mitjançant la publicació a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al DOGC, durant un període de vint 
dies el present acord als efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions. En cas que no 
se’n presentin, aquest acord esdevindrà definitiu a l’empara de l’article  124.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 
TERCER.- PUBLICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al BOP i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament l’acord elevat a definitiu i el text íntegre.  
 
ANNEX. 
 
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ, ADREÇADA A 
TREBALLDORS PER CONTRA D’ALTRI QUE S’HAN VIST AFECTATS PER LA SITUACIÓ DE 
LA PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID. 
 
PRIMERA.- OBJECTE. 
L’objecte d’aquestes bases es regular l’atorgament d’ajuts extraordinaris als treballadors per contra 
d’altri que s’han vist perjudicats per la situació de la pandèmia generada per la COVID.  
 
 
SEGONA.- FINALITAT. 
 
Es fa referència especialment a les persones que hagin perdut la feina arran del tancament de la 
seva empresa o per una reducció de plantilla a partir del 15 de març de 2020, degut als efectes del 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o bé a, les persones afectades per un 
ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) motivat pel mateix Decret. 
 
 
TERCERA.- RÈGIM JURÍDIC. 
 
Les subvencions a les que fan referència aquestes Bases tenen caràcter voluntari i eventual, son 
lliuraments revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys 
posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
Estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a que es condiciona el seu atorgament, 
així com a la limitació pressupostaria. Tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament 
inherent al incompliment de les condicions imposades en l’acte de concessió. 
El procediment per a l’atorgament de les subvencions es tramitarà en regim de concurrència publica. 
El criteri d’atorgament es determinarà en cada convocatòria. 
La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva i amb la restant normativa aplicable 
en matèria de subvencions. 
 
 
QUARTA.- DESTINATARIS. 
 
Les persones sol·licitants dels ajuts han de complir els requisits següents:  
 
• Ser majors de 18 anys o estar legalment emancipades i que siguin treballadors per compte d’altri.  
• Viure i estar empadronades al municipi de Cassà de la Selva 
 
 
CINQUENA.- CONDICIONS I REQUISITS. 
 
Els sol·licitants han de complir els següents requisits: 
 

a) Ser treballador en actiu per compte d’altri durant el mes de febrer del 2020. 
b) Justificar que està en alguna de les situacions descrites a la base segona.   
c) La nòmina del mes de febrer del 2020 no sigui superior a 1.500€ bruts mensuals  

 



 

 
SETENA.- QUANTIA. 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions objecte de la present 
convocatòria serà de 40.000€ i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 100 2310 48001 IFS 
Subvencions COVID-19 
 
L’import atorgat en el marc d’aquestes subvencions per a cada sol·licitant serà de com a màxim 
200€ 
No es poden concedir ajuts per sobre del crèdit pressupostari disponible. En el cas que del nombre 
de sol·licituds rebudes es derivi una quantia d’ajuts superior al crèdit disponible, es prorratejarà 
proporcionalment aquest crèdit entre totes les sol·licituds. 
 
 
VUITENA.- CONVOCATÒRIA PÚBLICA I SOL·LICITUDS 
 
1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública, que s’ajustarà a allò que disposen 
aquestes Bases. 
 
2. A la web municipal es publicarà el model de sol·licitud normalitzat per presentar en el termini 
establert a la convocatòria publica. 
 
3. En la sol·licitud hi haurà de constar: 
 

a) Nom i cognoms, D.N.I. del sol·licitant, telèfon i, si és el cas, correu electrònic 
b) Contracte de treball que justifiqui que durant el mes de febrer s’estava en situació de 

treballador en actiu per compte d’altri. 
c) Nòmina del mes de febrer del 2020 
d) Vida laboral que justifiqui que s’ha perdut la feina arran del tancament de la seva 

empresa o per una reducció de plantilla a partir del 15 de març de 2020. 
e) Justificant d’estar en situació d’ERTO que haurà de ser emès per l’empresa contractant.  
f) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta 

d’Administracions, i amb la Seguretat Social. 
g) Autorització expressa (per tal que l’Ajuntament, directament o a traves d’un ens 

instrumental) del sol·licitant a l’Ajuntament, per dur a terme les consultes necessàries 
amb les altres administracions publiques, amb la finalitat de comprovar les 
circumstancies expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits per a 
l’atorgament de la subvenció. 

h) Lloc, data i signatura del sol·licitant. 
i) Dades bancaries del compte, en el model degudament complimentat i signat per 

l’interessat o pel seu representant legal i validat per l’entitat bancària 
 

4. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les Bases reguladores de la 
subvenció. 
 
 
NOVENA.- RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS. 
 
1. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
objecte de la present convocatòria serà l’Àrea de promoció econòmica, la qual també serà 
responsable de elaborar una proposta de concessió de les subvencions 
 
La resolució sobre l’atorgament d’aquestes subvencions serà adoptada per la Junta de Govern 
Local. 
 
2. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del 
termini establert, i es resoldran en un únic acte administratiu. 
 
3. La resolució posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu, o 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 



 

 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
DESENA.- INCOMPATIBILITATS. 
 
Aquesta subvenció serà incompatible amb altres ajuts que, per aquest mateix concepte, hagin 
percebut els beneficiaris en aquell exercici. 
 
ONZENA.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI. 
 
L’import agregat d’aquesta subvenció es financera amb càrrec a la partida pressupostaria que 
s’indicarà a la corresponent convocatòria. 
 
DOTZENA.- PAGAMENT. 
 
1. El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents. 
 
2. El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència bancaria en el compte de 
l’entitat bancaria indicat pel beneficiari, o be per algun altre mitja que s’especifiqui a les 
convocatòries corresponents. 
 
TRETZENA.- VIGÈNCIA. 
 
Aquestes Bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació definitiva al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i al DOGC 
 
CATORZENA.- RÈGIM SANCIONADOR. 
 
1. Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al regim sancionador que sobre 
sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei General 
Pressupostaria i la Llei General Tributaria. 
 
2. L’Ajuntament de Cassà de la Selva, si s’escau, iniciarà un procediment de reintegrament de la 
subvenció concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
 
 
QUINZENA.- PUBLICITAT. 
 
La publicitat de les Bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, a la Base de dades nacional de Subvencions, i a la 
web de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) explica la proposta. Intervé la regidora Helga Nuell 
(ERC) i el regidor Marià Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
12.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONS PER A LA REACTIVACIÓ DE L'ACTIVITAT DE COMERÇOS I 
EMPRESES DE CASSÀ DE LA SELVA, AFECTAT PER LA COVID-19 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Es voluntat de l’Equip de Govern ajudar a empreses amb màxim de 10 treballadors contractats 
a jornada complerta o amb un nombre de treballadors superior sempre i quan la suma de les 
parcialitats d'aquests no superi l'equivalent a 10 treballadors en jornada complerta. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

• La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).  
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general 

de subvencions (RLGS). 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), art. 72. 
• Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), arts. 189.2. i 214.2. 
• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal 

i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), arts. 178, 239 i 240. 
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 

Serveis dels ens locals (ROAS), arts. 118 a 129. 
• Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya (LRJPCAT). 
• Tractat de la Unió Europea, el Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, pel qual es 

regula el procediment de comunicació a la Comissió de les Comunitats Europees dels 
projectes de les Administracions o ens públics que es proposin establir, atorgar o 
modificar ajuts interns, i altra normativa que hi sigui d’aplicació. 

• La Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
• El Reglament Orgànic Municipal (ROM), les bases d’execució del pressupost i la 

normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de 
l’Ajuntament. 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT les bases que s’assenyalen en l’annex. 
 
SEGON.- EXPOSAR al públic mitjançant la publicació a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al DOGC, durant un període de vint 
dies el present acord als efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions. En cas que no 
se’n presentin, aquest acord esdevindrà definitiu a l’empara de l’article  124.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 



 

TERCER.- PUBLICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al BOP i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament l’acord elevat a definitiu i el text íntegre.  
 
ANNEX. 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONS PER A LA 
REACTIVACIÓ DE L'ACTIVITAT DE COMERÇOS i EMPRESES DE CASSÀ DE LA 
SELVA AFECTADES PER LA COVID-19 
 
1. Objecte  
 
L'objecte de la present convocatòria és pal·liar i actuar davant les conseqüències derivades 
de la crisi econòmica provocada per la COVID-19, i impulsar l'activitat econòmica en el 
terme municipal de Cassà de la Selva. 
 
La finalitat d'aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
justificació, tràmit, concessió i cobrament de les subvencions que concedeixi l'Ajuntament 
de Cassà de la Selva  a través de la Regidoria de Promoció Econòmica a comerços i 
empreses amb un màxim de 10 treballadors mitjançant ajuts econòmics per fer front al 
rebut del lloguer d’immobles arrendats del mes de març de 2020 i al rebut de l’IBI de l’any 
2020, com a mesura de foment i suport al teixit productiu i comercial municipal arran de la 
crisi provocada per la COVID-19.  
 
2. Normativa aplicable 
 
Aquestes bases tenen naturalesa de bases complementàries a l'Ordenança general 
reguladora de la concessió de subvencions d'aquest Ajuntament. També estaran subjectes 
al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència i accés a la informació 
pública i bon govern de Catalunya, publicant-se al Butlletí oficial de la província de Girona 
i a la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
En tot allò no previst en aquestes bases serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en matèria 
de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques. 
La gestió d'aquestes subvencions se subjectarà als principis de publicitat, concurrència, 
transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el compliment 
d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics. 
 
3. Beneficiaris/es 
 
Poden sol·licitar les ajudes qualsevol persona física o jurídica, amb activitat professional o 
empresarial, i amb un màxim de 10 treballadors, que estiguin legalment constituïdes, amb 
domicili fiscal a Cassà de la Selva  o siguin titulars d'un centre de treball situat en el terme 
municipal de Cassà de la Selva 
 
Activitats no essencials que s’han vist obligades al cessament de la seva activitat  segons 
el previst al l’annex del Reial Decret Llei 10/2020 de 29 de març. 
 
Només s'admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica. 
 
4. Actuacions subvencionables 
 
Als efectes del finançament establert per aquestes bases reguladores, serà despesa 
subvencionable els imports de conceptes detallats a continuació:   
 



 

a) L'import de l'arrendament (lloguer) del mes de març de 2020 dels locals ubicats al terme 
municipal de Cassà de la Selva on els beneficiaris desenvolupen la seva activitat 
 
b) L'import del rebut de l’IBI anualitat 2020 del local on els beneficiaris desenvolupen la 
seva activitat  
 
L'import corresponent a l'IVA de les factures presentades, no serà subvencionable. 
 
5. Requisits generals i obligacions dels beneficiaris/es 
 
Per acollir-se a les ajudes d'aquestes bases, cal que es reuneixin els següents requisits: 

• Ser persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal a Cassà de la Selva, o en 
altre cas que disposin d'un centre de treball ubicat en el municipi de Cassà de la 
Selva on desenvolupin la seva activitat empresarial. 

• Ser persones físiques o jurídiques que disposin de llicència, permís o comunicació 
d'activitat i/o es troben donades d'alta al règim especial de treballadors/es 
autònoms (RETA) o al cens d'inici d'activitats. 

• Ser arrendataris o propietaris de l'immoble subjecte de l'activitat. 
• Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb 

l'Ajuntament de Cassà de la Selva, d'acord amb les normes vigents. 
• Conservar la documentació justificativa de la despesa a disposició de l'Ajuntament 

per a dur a terme actuacions de comprovació i control de la subvenció. 
 
6. Dotació pressupostària 
 
Les subvencions tenen la consideració de despeses públiques i la seva efectivitat queda 
condicionada a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient. 
 
7. Quantia de la subvenció 
 
L’import atorgat serà fins el 100% de les actuacions subvencionables amb un import màxim 
de fins a 500 euros. 
 
En el cas que la totalitat de sol·licituds d’aquesta convocatòria superi la partida 
pressupostària disponible, aquesta serà prorratejada pel número total de sol·licitants. 
 
8. Termini de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà 30 dies naturals 
desprès de la seva publicació.  
 
9. Procediment de la concessió i criteris 
 
El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència. En el cas que la totalitat 
de sol·licituds d’aquesta convocatòria superi la partida pressupostària disponible, aquesta 
serà prorratejada pel número total de sol·licitants. 
 
10. Sol·licituds 
 
10.1. Presentació de sol·licituds: 
 
La sol·licitud es presentarà de forma electrònica, i en el cas de persones físiques també 
es pot fer de forma presencial.  
 



 

La falsedat en qualsevol dada en el formulari de la sol·licitud o document que l'acompanyi, 
deixen sense efectes aquest tràmit, des del moment en què es conegui i, en conseqüència, 
comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sense perjudici que puguin ser 
causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió. 
 
10.2. Documentació a presentar: 
 
La documentació que cal adjuntar a la instància genèrica és la següent: 
 

a) Model de sol·licitud normalitzat, que estarà disponible a l’enllaç 
https://www.cassa.cat/ajuntament/contractes-convenis-i-subvencions/ajuntament-
convenis-subvencionsiajuts del web de l'Ajuntament de Cassà de la Selva 
www.cassa.cat  

b) Còpia del document d'identificació fiscal de la persona física o jurídica sol·licitant 
(NIF/CIF/NIE). 

c) En cas de centre de treball de lloguer, comprovant de pagament del mes de març 
de 2020   

d) En cas de centre de treball de propietat, comprovant de pagament del rebut de l’IBI 
de 2020  

e) En el cas de tenir treballadors al seu càrrec, adjuntar la Relació Nominal de 
Treballadors (RNT). 

f) Model de comunicació de dades bancàries, signat per la persona sol·licitant i 
conformat per l’entitat bancària  

g) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb 
l’Ajuntament, amb la resta d’Administracions, i amb la Seguretat Social  

h) Autorització expressa (per tal que l’Ajuntament, directament o a traves d’un ens 
instrumental) del sol·licitant a l’Ajuntament, per dur a terme les consultes 
necessàries amb les altres administracions publiques, amb la finalitat de comprovar 
les circumstancies expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits per a 
l’atorgament de la subvenció  
 

10.3. Altres consideracions relatives a les sol·licituds 
 
En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les bases, es farà 
un requeriment formal i es donarà un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la 
recepció de la notificació per esmenar-ho. En el cas que no se subsani dins d’aquest termini 
s’entendrà per desistida la petició de subvenció. A més, per a les sol·licituds esmenades 
es considerarà, a aquests efectes, la data en què la sol·licitud estigui completada i sigui 
susceptible de ser valorada, com a data de lliurament. 
La sol·licitud de la subvenció implica l’acceptació de les bases reguladores. 
 
11. Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
objecte de la present convocatòria serà l’Àrea de promoció econòmica, la qual també serà 
responsable de elaborar una proposta de concessió de les subvencions 
 
La resolució sobre l’atorgament d’aquestes subvencions serà adoptada per la Junta de 
Govern Local. 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldran en un únic acte administratiu. 
 
La resolució posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs 



 

contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
defensa dels seus interessos. 
 
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
12. Pagament 
 
L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de 
garanties, una vegada dictada la resolució d'atorgament de la subvenció. El pagament es 
realitzarà mitjançant transferència al compte bancari del beneficiari/a que hagi especificat 
a la sol·licitud. 
 
13. Justificació 
 
La concessió de la subvenció comporta l'acreditació documental justificativa de la despesa 
elegible objecte de l'ajut per la qual cosa no serà necessària cap tipus de justificació 
posterior. 
 
14. Incompatibilitats 
 
Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, 
subvencions, prestacions i ingressos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres 
administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió 
Europea o d'organismes internacionals. 
 
És responsabilitat de la persona sol·licitant informar-se sobre la possible incompatibilitat 
entre ajuts que donin per a la mateixa finalitat altres administracions, i en el cas que incorri 
en algun dels casos d'incompatibilitat haurà de renunciar a algun dels ajuts concedits, 
adreçant renúncia a l'administració corresponent. 
 
En qualsevol cas el conjunt d'aportacions no podrà superar la totalitat del cost de les 
actuacions subvencionades. 
 
15. Inadmissió i desistiment 
 
L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds 
que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud. 
La manca de presentació de qualsevol dels documents exigits per aquestes bases o la 
manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el 
requeriment previ, comporta el desistiment de la sol·licitud. 
Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de subvenció 
abans de rebre la resolució d'atorgament, presentant un escrit de desistiment. 
 
16. Règim sancionador  
 
Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al regim sancionador que sobre 
sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la 
Llei General Pressupostaria i la Llei General Tributaria. 
 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva, si s’escau, iniciarà un procediment de reintegrament 
de la subvenció concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
 
17. Protecció de dades de caràcter personal 
 



 

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 
(RGPD), les dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb els principis de 
seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva.  
 
El regidor Joan Casabó (JxC) explica la proposta. Intervé la regidora Helga Nuell (ERC) 
i el regidor Marià Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
13.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA I L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PEL COFINANÇAMENT I LES 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 
D’AUTOCONSUM A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 
 
RELACIO DE FETS 
 
Atès que el projecte d’obra local ordinària d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum a la 
residència geriàtrica Sant Josep, amb un pressupost 42.766,43 euros (IVA INCLÒS) i 
redactat per Audit Energia, aprovat definitivament per Ple municipal en data 27 de 
novembre, del qual s’ha aprovat una modificació no substancial aprovada pel Ple 
Municipal, en la sessió ordinària celebrada el dia 25 de juny de 2020. 
 
La Diputació de Girona, el dia 19 de desembre de 2017, BOP núm. 4, anunci 3, va aprovar 
les bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució dels projectes dels 
ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a la segona convocatòria 
(Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol) del Departament de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER, a la qual convocatòria l’ajuntament de Cassà hi presentà 
el projecte “Instal·lació fotovoltaica per autoconsum a la residència geriàtrica”.  



 

 
Aquestes bases, en l’art. 10.4, preveu que es signarà un conveni amb l’entitat local, 
regulador de les condicions d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de 
l’import cofinançat per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible). 
 
La subvenció sol·licitada va ser atorgada per la Diputació de Girona, segons el decret del 
president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, en que es selecciona i es 
preveu el cofinançament de l’esmentat projecte, en cas de ser aprovat per la Generalitat 
de Catalunya. Pel que s’atorga a Cassà un finançament de 8.836,04 €.  
 
Per la seva part, la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya emeté una 
resolució  (PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 7892, de data 7 
de juny de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals 
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 
i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 
17.672,08 €.  

A efectes indicatius, el pressupost d’execució de la prestació P1 que servirà per establir el 
preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que haurà d’assumir l’Ajuntament, 
és el següent: 
 
Taula 1 
 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions a càrrec 
de l’Ajuntament 

Preus anuals 
sense IVA  

(€/any) 

Preus anuals 
amb IVA  
(€/any) 

P1 Manteniment preventiu 
i gestió energètica 750,00 907,50 

TOTAL PRESTACIONS (€/any) 750,00 907,50 

 
A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir el preu 
de licitació del projecte (prestació núm. 2), el seu valor estimat i la distribució de 
finançament entre les parts signants és la següent: 
 
Taula 2 
 

Auditoria energètica (Prestació núm. 2) TOTAL 

Instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques 42.766,43 € 

TOTAL DESPESES 42.766,43 € 
  
FINANÇAMENT  
FEDER 17.672,08  € 



 

Ajuntament 16.258,31 € 
Diputació de Girona 8.836,04 € 
TOTAL 42.766,43  € 

 
Atès que existeixen reserves de crèdit suficients per assumir els costos als que es 
compromet l’Ajuntament amb la signatura d’aquest conveni, i es detallen a continuació:  

 

Any Prestació  Aplicació  Import € (IVA 
Inclòs)  

RC núm.  

2020 
P1: Manteniment 
preventiu i gestió 
energètica 

 100-9200-21200  
Manteniment 
d’edificis 
administratius 

151,25 

22020005333 

2020 
P2: Instal·lació de les 
plaques solars 
fotovoltaiques 

 601-1650-60900 
Inversions per a 
l’estalvi energètic 

8.129,16 
22020005333 

2021 
P1: Manteniment 
preventiu i gestió 
energètica 

 100-9200-21200  
Manteniment 
d’edificis 
administratius 

907,50 

220209000029 

2021 
P2: Instal·lació de les 
plaques solars 
fotovoltaiques 

 601-1650-60900 
Inversions per a 
l’estalvi energètic 

8.129,16 
220209000030 

2022 
P1: Manteniment 
preventiu i gestió 
energètica 

 100-9200-21200  
Manteniment 
d’edificis 
administratius 

907,50 

220209000029 

2023 
P1: Manteniment 
preventiu i gestió 
energètica 

 100-9200-21200  
Manteniment 
d’edificis 
administratius 

907,50 

220209000029 

2024 
P1: Manteniment 
preventiu i gestió 
energètica 

 100-9200-21200  
Manteniment 
d’edificis 
administratius 

907,50 

220209000029 

2025 
P1: Manteniment 
preventiu i gestió 
energètica 

 100-9200-21200  
Manteniment 
d’edificis 
administratius 

756,25 

220209000029 

 
FONAMENT DE DRET 
 
Atès el que disposa la següent normativa:  
 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, arts. 47.2, 57, DA 5ª, i 
21 i 22 quant a òrgan competent (més eventuals acords de delegació). 
 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (TRLMRLC): arts. 150 i 191. 
 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL): Arts. 70 i 30 (cooperació 
de les diputacions als municipis). 
 



 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP): arts. 47 a 
53, 143, 144 i DA 8ª. 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPAC): arts. 21.1, 86 i 114. 
 
La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (LRJPAPC): arts. 10, 25, 42, 53, 75, 108 a 112, DA 4ª, DA 5ª i DF 
2ª LRJPAPC. 
 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
de les Entitats Locals (ROAS): arts. 48, 150 i ss., 167, 175, 303 a 311. 
 
D’acord amb l’establert a l’article 116.5 i disposició addicional segona de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
D’acord amb les bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució dels 
projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a la segona 
convocatòria (Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol) del Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER, de la Diputació de Girona, el dia 19 de 
desembre de 2017, BOP núm. 4, anunci 3. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva pel cofinançament i les condicions d’execució del projecte de la 
instal·lació fotovoltaica per autoconsum a la residència geriàtrica,  
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT CASSÀ DE LA SELVA PEL COFINANÇAMENT I LES 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ 
FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 
Parts 
 
Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del 
Ple de la Diputació del dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la pujada Sant Martí, 
4-5, 17004 -  Girona, amb NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta 
corporació, Jordi Batllori i Nouvilas, i facultat per l’acord de Ple de la Diputació de 
Girona del dia ... de ... de 2019. 
 
El Sr. Robert Mundet Anglada, alcalde de Cassà de la Selva, per nomenament del 
Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a la rambla Onze de 
setembre, 107, 17244 - Cassà de la Selva, amb NIF P1704900H. 
 
Antecedents 
 

1. Vista l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles 
de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 
4 i 6 i vista la Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre 
la convocatòria per part del Departament de Presidència. 



 

2. Vist que la Diputació de Girona, el dia 19 de desembre de 2017, BOP núm. 
4, anunci 3, va aprovar les bases específiques reguladores del procés de 
selecció i d’execució dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i 
altres ens locals a presentar a la segona convocatòria (Ordre 
PRE/105/2018, de 2 de juliol) del Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER. 
 

3. Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei 
de Programes Europeus, publicada al BOP núm. 57, anunci 2526, de 21 de 
març de 2018 i BOP Núm. 72, DE 13 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva va presentar el projecte “Instal·lació fotovoltaica per autoconsum 
a la residència geriàtrica”. 

 
4. Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, 

en que es selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte, 
en cas de ser aprovat per la Generalitat de Catalunya,  en els següents 
termes:  

 

 
 

5. Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació 
de les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació 
dels corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris. 
 

6. Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, (PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 
7892, de data 7 de juny de 2019, per la qual se seleccionen les operacions 
de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat 
projecte i se li atorga un cofinançament FEDER de 17.672,08 €.  
 

7. Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu 
que es signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions 

Expedie
nt 

Entitat NIF Puntu
ació 

obting
uda 

Despesa 
subvencio
nable (€) 

(IVA 
inclòs) 

Despesa 
subvencion

able  (€) ( 
sense IVA) 

Aportació de 
la Diputació 

(25 % 
despesa 
elegible) 

2018/57
99 

AJ. DE  
CASSÀ DE 
LA SELVA 

P170490
0H 5,93 42.766,43 35.344,16 8.836,04 



 

d’execució i de lliurament del bé, així com del lliurament de l’import 
cofinançat per ell (el 25% de la despesa elegible més l’IVA repercutible).  
 

8. Vist que la Diputació de Girona, per al bon funcionament del projecte, 
portarà a terme, amb els seus propis recursos, la direcció de les obres i el 
seguiment administratiu i econòmic del projecte. 
 

9. Vist que per al bon funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques i per la 
seva durada en el temps es considera necessari que la mateixa empresa 
que porti a terme les obres d’instal·lació sigui la responsable del 
manteniment preventiu i de la gestió energètica de les mateixes 
 

10. Vist que s’incorporaran en el procés de licitació i en el contracte els 
conceptes de manteniment preventiu i gestió energètica, definits de la 
manera següent: 
Prestació P1 – Manteniment preventiu i gestió energètica. 
El manteniment preventiu té com a objectiu mantenir les instal·lacions 
fotovoltaiques  dins d’un adequat nivell de funcionament, controlant els seus 
elements i realitzant operacions generals durant revisions periòdiques per 
tal de reduir al mínim les avaries i les operacions no programades, garantint 
així un alt rendiment de les instal·lacions. 
La gestió energètica té com a finalitat mantenir un control dels consums 
energètics de les instal·lacions per tal d’assolir les previsions de generació 
i estalvi energètic. Aquestes previsions es determinaran a l’acta de recepció 
provisional de la prestació P2, tal com s’indicarà al Plec de prescripcions 
tècniques.  

 
11. Per tal de garantir el bon funcionament de les plaques solars fotovoltaiques 

i la durada en el temps és necessari que la mateixa empresa que dugui a 
terme la instal·lació  de les plaques solars fotovoltaiques, sigui l’encarregada 
dur a terme les prestacions definides en el punt anterior. Per aquest motiu, 
la Diputació de Girona durà a terme una licitació conjunta que inclourà totes 
les prestacions  P1 i P2. La Diputació de Girona, com a únic òrgan 
adjudicador administrarà tot el procediment, per compte propi i per compte 
de l’Ajuntament conveniat. Per tant, redactarà i aprovarà els plecs per la 
licitació, adjudicarà el contracte com un tot únic i indivisible i el formalitzarà 
al seu nom. La cobertura legal de l’esmentada previsió es troba recollida a 
l’article 38.2 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, que regula la 
contractació conjunta esporàdica en relació a l’article 31 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
12. Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les dues prestacions és: 

 



 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions a càrrec 
de l’Ajuntament 

Preus anuals 
sense IVA  

(€/any) 

Preus anuals 
amb IVA  
(€/any) 

P1 Manteniment preventiu 
i gestió energètica 750,00 907,50 

TOTAL PRESTACIONS (€/any) 750,00 907,50 

 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestació a càrrec de 
la Diputació de 

Girona 
Preu sense IVA 

(€) 
Preu amb IVA 

(€) 

P2 
Instal·lació de les 
plaques solars 
fotovoltaiques  

35.344,16 42.766,43 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest conveni, d’acord amb els següents 
 
Pactes 
 
Primer. Finalitat de la col·laboració 
El present conveni de col·laboració té per objecte: 
a) Que l’Ajuntament de Cassà de la Selva autoritzi a realitzar la contractació i 
adjudicació de les dues prestacions (P1 i P2 ) a la Diputació de Girona. 
b) Regular les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació fotovoltaiques per 
autoconsum a la residència geriàtrica de Cassà de la Selva (prestació núm. 2), 
abans de l’inici del procediment de contractació conjunta esporàdica.  
c) Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària la 
prestació 1. 
d) Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 2 per 
l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució material, 
més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, i més el 21 % d’IVA 
del total del projecte, als efectes del que disposen els articles 116.5 i 323.5  de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l’article 8 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la Llei 
de Contractes de les AAPP.. 
 
A efectes indicatius, el pressupost d’execució de la prestació P1 que servirà per 
establir el preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que haurà 
d’assumir l’Ajuntament, és el següent: 
 
Taula 1 
 



 

PRESTACIONS 
CONTRACTE 

Prestacions a càrrec 
de l’Ajuntament 

Preus anuals 
sense IVA  

(€/any) 

Preus anuals 
amb IVA  
(€/any) 

P1 Manteniment preventiu 
i gestió energètica 750,00 907,50 

TOTAL PRESTACIONS (€/any) 750,00 907,50 

 
A efectes indicatius, el pressupost d’execució per contracte que servirà per establir 
el preu de licitació del projecte (prestació núm. 2), el seu valor estimat i la distribució 
de finançament entre les parts signants és la següent: 
 
Taula 2 
 

Auditoria energètica (Prestació núm. 2) TOTAL 

Instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques 42.766,43 € 

TOTAL DESPESES 42.766,43 € 
  
FINANÇAMENT  
FEDER 17.672,08  € 
Ajuntament 16.258,31 € 
Diputació de Girona 8.836,04 € 
TOTAL 42.766,43  € 

 
El contracte preveurà clàusules específiques per tal que l’empresa garanteixi, com 
a mínim, el percentatge d’estalvi definit a la memòria. El procediment de mesura i 
verificació d’aquest estalvi anirà a càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un 
informe anual. L’Ajuntament haurà de facilitar les factures i/o registres de consums 
corresponents al consum elèctric anuals a la Diputació de Girona. 
 
Segon. Obligacions econòmiques 
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament haurà 
d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestacions P1 i la 
part corresponent de la prestació P2), en els exercicis pressupostaris 
corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació de la 
despesa. 
 
El detall de l’aportació econòmica de l’Ajuntament és el que figura a les taules 
anteriors. Aquest import és provisional i serà revisat al final de l’execució total del 
projecte d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir 
majors despeses per la realització del projecte indicat degudament tramitades 
conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per la 
Diputació de Girona i per l’entitat conveniada en proporció a les respectives 



 

aportacions fixades a la taula 2 . En el cas que es produeix una menor despesa es 
procedirà d’igual forma. 
 
La Diputació de Girona s’obliga a destinar l’aportació total realitzada per 
l’Ajuntament al finançament del contracte adjudicat de l’actuació a dalt esmentada. 
 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva es compromet a notificar a la Diputació de 
Girona la generació d’ingressos nets derivats de l’explotació de les instal·lacions 
fotovoltaiques, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 
1303/2013. 
 
Tercer. Terminis de pagament 
Un cop adjudicades les prestacions P1 i P2, la Diputació de Girona comunicarà a 
l’Ajuntament signant d’aquest conveni l’import d’adjudicació i l’import a abonar per 
l’Ajuntament en funció de l’import d’adjudicació, ajustant els càlculs establerts en el 
punt primer i segon d’aquest conveni. L’Ajuntament es compromet doncs a abonar 
les despeses de la prestació P1 directament a l’empresa adjudicatària contra la 
presentació de la corresponent factura fins que la Diputació de Girona cedeixi la 
titularitat del bé a l’Ajuntament. 
 
En el termini de dos mesos des de la notificació de l’acord d’adjudicació, 
l’ajuntament de Cassà de la Selva haurà d’abonar a la Diputació de Girona el primer 
pagament (2020) corresponent a la meitat de la quantitat a pagar segons la Taula 
2. L’import corresponent al segon i últim pagament (2021) haurà de ser ingressat a 
la Diputació de Girona en el termini de dos mesos des de la notificació de la 
certificació final d’obra, on s’ajustarà al cost d’aquesta. 
 
Una vegada finalitzada l'obra, es trametrà còpia de les corresponents factures a 
l'Ajuntament, per a la justificació d'aquesta despesa. 

 
Quart. Titularitat 
D’acord amb la base 21.1.b) de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, la qual dóna 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013,, la Diputació de Girona 
serà titular de l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim 
de 5 anys, a comptar de l’endemà de la recepció de l’obra i/o dels bens. 
 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva posa a disposició de la Diputació de Girona, 
lliure de càrregues i gravàmens, els terrenys i edificis necessaris per executar 
l’obra. 
 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà l’obra 
i els béns al municipi signant del conveni, fent constar que els ha d’afectar de forma 



 

necessària a l’ús de la instal·lació objecte d’aquest conveni . Aquesta operació 
s’haurà de reflectir en el corresponent inventari de béns municipal, així com en el 
Registre de la Propietat. 
Pel que fa a l’explotació, manteniment i conservació d’aquestes instal·lacions, fins 
que la Diputació de Girona no en traspassi la titularitat als ajuntaments, aniran a 
càrrec de l’ajuntament conveniat. 
 
Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica 
En fase d’execució de la contractació la Diputació de Girona serà l’òrgan de 
contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès 
públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta. 
 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb 
l’interlocutor municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar 
l’execució del contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 
a fi d’assegurar la correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el 
ritme d’execució convenient així com de reforçar el control del compliment del 
contracte i agilitzar la solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant 
la seva execució. 
 
La Diputació de Girona assumirà la direcció tècnica de l’execució de l’obres i els 
treballs tècnics de seguretat i salut laboral amb recursos propis. La direcció de 
l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
 
Els responsables del contracte en el marc de les seves respectives competències 
seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a les estipulacions 
contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix 
de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del Títol II de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i demés 
normativa concordant. 
 
Sisè. Seguiment 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei 
de Programes Europeus.  
 
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per quatre persones, dues per 
cadascun dels signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i 
garantir la correcta execució del projecte segons s’estableix en les presents 



 

clàusules. També tindrà com a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del 
conveni. Aquesta Comissió no tindrà personalitat jurídica.  
 
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts 
signatàries. Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de 
Girona o funcionari de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del 
president de la Diputació de Girona o quan algun dels seus membres ho sol·liciti. 
Els acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 
 
Setè. Durada 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura 
i fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada 
inicial prevista és pels anys 2020, 2021, 2022 i 2023. 
 
El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal d’una de les parts, al cap de 
quatre anys de la seva signatura, sempre i quan així s’acordi de manera expressa 
per totes les parts, pel termini d’un any. La pròrroga serà excepcional. 
 
Vuitè. Normativa legal  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 116.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic.  
 
Novè. Publicitat del Conveni 
Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni de 
col·laboració interadministratiu de finançament s’haurà de publicar al DOGC i al 
Portal de Transparència de la Diputació de Girona. 
 
Desè. Formes d’extinció del Conveni  
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per 
les següents causes:  

a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
b) Per finalització de la seva vigència. 
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni 
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció 

d’oposar-se a la pròrroga. 
 
Onzè. Compensació 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer, no s’ha fet 
el pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute 



 

pendent amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per 
qualsevol concepte, amb la Diputació de Girona. 
 
Dotzè. Litigis 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de 
naturalesa administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, un cop s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió 
Mixta. 
 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular 
requeriment previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
Tretzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i de 
l’ajuntament de Cassà de la Selva, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori 
correccions d’errades materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es 
podran resoldre per resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i 
simplificació del procediment administratiu. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni de col·laboració, per 
duplicat i a un sol efecte. 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa plurianual de les prestacions P1 i P2, subordinant 
la despesa al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos i  segons 
els detall següent: 
 

Any Prestació  Aplicació  Import € (IVA 
Inclòs)  

RC núm.  

2020 
P1: Manteniment 
preventiu i gestió 
energètica 

 100-9200-21200  
Manteniment 
d’edificis 
administratius 

151,25 

22020005333 

2020 
P2: Instal·lació de les 
plaques solars 
fotovoltaiques 

 601-1650-60900 
Inversions per a 
l’estalvi energètic 

8.129,16 
22020005333 

2021 
P1: Manteniment 
preventiu i gestió 
energètica 

 100-9200-21200  
Manteniment 
d’edificis 
administratius 

907,50 

220209000029 

2021 
P2: Instal·lació de les 
plaques solars 
fotovoltaiques 

 601-1650-60900 
Inversions per a 
l’estalvi energètic 

8.129,16 
220209000030 

2022 
P1: Manteniment 
preventiu i gestió 
energètica 

 100-9200-21200  
Manteniment 
d’edificis 
administratius 

907,50 

220209000029 



 

2023 
P1: Manteniment 
preventiu i gestió 
energètica 

 100-9200-21200  
Manteniment 
d’edificis 
administratius 

907,50 

220209000029 

2024 
P1: Manteniment 
preventiu i gestió 
energètica 

 100-9200-21200  
Manteniment 
d’edificis 
administratius 

756,25 

220209000029 

 
Tercer.- Posar a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i gravàmens i 
amb tots els permisos requerits, els terrenys i/o els edificis necessaris per l’execució de 
l’obra detallada com a prestació núm. 2. 
 
Quart.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per la signatura del conveni de 
col·laboració, així com de la resta de documentació complementària pel desplegament 
d’aquest conveni, i en especial per incorporar d’aquelles modificacions de caràcter no 
substancial que siguin requerides per l’execució del conveni. 
 
L’alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Joan Cañigueral (ERC) i el regidor Marià 
Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
14.- MODIFICACIÓ OOFF NÚM. 33. TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS HORTS 
URBANS MUNICIPALS 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Es voluntat de l’Equip de Govern modificar la ordenança fiscal núm. 33 reguladora de la 
Taxa per a la utilització dels horts urbans municipals per tal de recollir la cessió, amb una 
bonificació del 75%, d’alguns d’aquests horts previ informe de necessitat emès pels serveis 
socials. 
 



 

FONAMENTS DE DRET 
 
Vistos els articles 15 i successius  del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que autoritza als Ajuntaments a 
modificar les ordenances fiscals així com els elements determinats de les quotes tributàries 
dels impostos, taxes i contribucions especials. 
 
Aprovada inicialment la modificació i finalitzat el període d’exposició pública, les 
Corporacions Locals han d’adoptar els acords definitius que siguin procedents, resoldre 
les reclamacions que s’hagin presentat i aprovar la redacció definitiva de l’ordenança, la 
seva derogació o les modificacions a les quals es refereix l’acord provisional. En el cas que 
no s’hagin presentat al·legacions/reclamacions s’entén adoptat definitivament l’acord fins 
a llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari. 
 
En tot cas, els acord definitius, incloent els provisionals elevats automàticament a aquesta 
categoria i el text íntegre de les ordenances o de les seves modificacions han de ser 
publicats en el butlletí oficial de la província, sense que entrin en vigor fins que s’hagi dut 
a terme l’ esmentada publicació. 
 
Vist l’article 17 i ss. del RDL 2/2004,de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora les Hisendes Locals i demés normativa concordant. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la ordenança fiscals que 
s’assenyala a l’annex i s’esmenta a la part expositiva de l’acord. 
 
SEGON.- EXPOSAR al públic durant un període de trenta dies el present acord als efectes 
de la presentació d’al·legacions i reclamacions. En cas que no se’n presentin, aquest acord 
esdevindrà definitiu a l’empara de l’article 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
TERCER.- PUBLICAR al BOP i al tauler d’anuncis de l’ajuntament els acords elevats a 
definitius i el text íntegre de les modificacions introduïdes a les ordenances fiscals, les 
quals entraran en vigor el dia següent a la seva publicació definitiva al BOP i regiran mentre 
no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
ANNEX 
 
Ordenança que es modifica: 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33  

 
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS HORTS URBANS MUNICIPALS 

 
Tarifa 1a. Per cada hort: 60 € / any 
Aquest pagament es farà: 
 

a) Quan es tracti de noves concessions, per ingrés directe a la tresoreria municipal o 
bé allà on estableixi l’Ajuntament, però sempre abans de retirar l’autorització 
corresponent. 

 
b) Quan es tracti de concessions que ja estan autoritzades, una vegada estiguin 

incloses en els padrons anuals, dins el primer trimestre natural de l’any. 
 



 

S’establirà una bonificació del 75% sobre la tarifa 1a, a les concessions que es sol·licitin 
des dels serveis socials amb l’informe de necessitat corresponent . 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) explica la proposta. Intervé el regidor Joan 
cañigueral (ERC), l’alcalde, la regidora Núria Salvans (JxC) i el regidor Marià 
Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
15.- DEROGACIÓ DE LA TAXA PER A L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Es voluntat de l’Equip de Govern derogar la ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la 
Taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
 
El procediment per a la derogació d’una Ordenança Fiscal que regula una taxa, conforme 
el que disposa l’article 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril és el mateix 
que el de l’aprovació d’ordenances i haurà d’ajustar-se als següents tràmits segons l’article 
49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local: 

a) Derogació inicial pel Ple de la Corporació. 
b) Informació pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies per a la 

presentació de reclamacions i suggeriments 
c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins del termini i 

derogació definitiva pel Ple de la Corporació 
En el supòsit que no s’haguessin presentat cap reclamació suggeriment, s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord fins abans provisional 

d) L’acord de derogació de la ordenança, s’haurà d’estar exposat a la Seu electrònica 
de l’Ajuntament i publicat al BOP, com indica l’article 70.2 de la Llei de Bases de 
Règim Local 
De la mateixa manera, s’haurà de tenir en compta que en el cas de la supressió 
d’una taxa, no serà necessari un estudi econòmic per a la determinació de la quota. 



 

FONAMENTS DE DRET 
 
Vist l’article 17 del RDL 2/2004,de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora les Hisendes Locals i demés normativa concordant. 
 
1. Els acords provisionals adoptats per les corporacions locals per a l’establiment, 
supressió i ordenació de tributs i per a la fixació dels elements necessaris en ordre a la 
determinació de les respectives quotes tributàries, així com les aprovacions i modificacions 
de les corresponents ordenances fiscals, s’exposaran al taulell d’anuncis de l’Entitat durant 
trenta dies, com a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que s’estimin oportunes 
 
Vist l’article 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, del text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 
 
Vist l’article 70.2 de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
  
PRIMER.- DEROGAR la ordenança fiscal 19 reguladora de la Taxa per a l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
Les ocupacions iniciades anteriorment a aquesta derogació es veuran beneficiades durant 
el temps posterior a la entrada en vigor de la mateixa. 
 
SEGON.- EXPOSAR al públic durant un període de trenta dies el present acord als efectes 
de la presentació d’al·legacions i reclamacions. En cas que no se’n presentin, aquest acord 
esdevindrà definitiu a l’empara de l’article 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
TERCER.- PUBLICAR al BOP i al tauler d’anuncis de l’ajuntament l’acord elevat a definitiu 
el qual entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació definitiva al BOP i regirà mentre 
no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) explica la proposta. Intervé el regidor Pau Presas  
(ERC), l’alcalde i el regidor Marià Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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)  



 

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
16.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX D’INVERSIONS I DE LA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3CE 07/2020 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
CASSÀ DE LA SELVA 2020 
 
ANTECEDENTS DE FET  
 
Atès que en l’annex d’inversions del pressupost aprovat per al 2020 s’especificava que les 
inversions a la via pública es finançarien amb recursos propis. 
 

 
 
Atès que aquestes obres d’inversió es poden finançar amb la concertació d’una operació 
de crèdit alliberant d’aquesta manera la utilització de recursos propis que podran ser 
destinats a altres actuacions que es pretenen dur a terme. 
 
Atès que s’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3CE 07/2020 en el pressupost de 
despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’ enguany per atendre despeses que no 
es poden demorar fins l’exercici següent i per a les quals el crèdit per atendre-les és 
insuficient o per les quals no existeix crèdit.  
 
Atès l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL) disposa que, quan s’hagi de 
realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins a l’exercici següent, i al pressupost 
de la corporació no hi hagi crèdit o el consignat sigui insuficient o no ampliable, el president 
de la corporació ha d’ordenar la incoació de l’expedient de concessió de crèdit 
extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. 
 
Així doncs, s’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3CE 07/2020 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per tal d’assignar el crèdit per poder realitzar aquestes 
despeses. 
 
Per part dels serveis econòmics s’ha concretat l’aplicació pressupostària, així com verificat 
l’existència de finançament necessari per atendre la despesa d’acord amb l’article 36 del 
Reial Decret 500/1990. 
 
FONAMENTS DE DRET  



 

 
Atès allò previst en del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació a les modificacions del 
pressupost mitjançant crèdit extraordinari.  
 
Segons l’article 36 del Reial decret 500/1990, els crèdits extraordinaris es podran finançar 
amb algun dels recursos següents:  
 
a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.  
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun 
concepte del pressupost corrent  
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no 
compromeses, les dotacions de les quals s’estimin reductibles sense pertorbar el respectiu 
servei.  
d) Operacions de crèdit.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Modificar l’annex d’inversions del Pressupost municipal del 2020, quedant de la 
següent manera: 
 

Org. Prog. Eco. Descripció
CRÈDITS 

INICIALS 2020
RECURSOS PROPI ENDEUTAMENT FEDER TOTAL

100 9200 62500 Inversió nova en mobiliari 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
100 9200 63200 Inversió de reposició edificis administratius 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
101 9200 62600 Adquisició d'equips per a processos d'informació 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
102 4330 62500 Mobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 9240 60900 Inversions pressupostos participatius 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
300 3330 62300 Inversió en instal·lacions tècniques Centre Recreatiu 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
301 3330 63300 Inversions instal·lacions tècniques Sala Galà 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
400 3230 62200 Inversió noves aules Llar d'infants 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
401 3230 61900 Inversions reposició CEIPS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
402 3420 61900 Inversions reposició instal·lacions esportives 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
402 3420 62300 Inversió en maquinària, instal·lacions, etc. 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
403 3420 62500 Inversió en mobiliari i aparells serveis esportis municipals 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
403 3420 63200 Reparació edificis esportius 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
500 3230 62500 Mobiliari Centre diürn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 1320 62300 Inversions seguretat ciutadana i mobilitat 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
601 1532 61900 Inversions en vies i espais públics 226.607,31 956,17 225.651,14 0,00 226.607,31
601 1532 61901 Inversions en reposició d'urgència 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
601 1532 62300 Maquinària brigada 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
601 1600 62300 Renovació xarxa abastament aigua 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
601 1650 60900 Inversions per a l'estalvi energètic 325.713,72 0,00 157.148,00 168.565,72 325.713,72
601 1650 60901 Inversions en eficiència energètica Puig Arques i Resi 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00
601 1710 62400 Vehicles brigada 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

887.421,03 336.056,17 382.799,14 168.565,72 887.421,03

ANNEX D'INVERSIONS PRESSUPOST 2020

FINANÇAMENT

TOTAL  
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 07/2020 del pressupost de 
despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’enguany, finançat mitjançant l’augment 
de la previsió d’ingressos amb la operació de crèdit que es pretén concertar per a finançar 
les inversions en la via pública i la baixa de crèdit del fons de contingència, segons el detall 
següent: 

 



 

Org. Prog. Econ. Descripció Import

102 4330 48006 Aportació Unió de Botiguers de Cassà per a la
reactivació comercial COVID 80.000,00 €

102 4330 48007 Subvencions per a la reactivació del comerç local
COVID 170.000,00 €

250.000,00 €

Org. Prog. Econ. Descripció Import
100 9290 50000 Fons  de contingència 50.000,00 €

Descripció Import
Préstecs rebuts 200.000,00 €91300

PRESSUPOST DE DESPESES

EXPEDIENT 3CE 7/2020
PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

PRESSUPOST D'INGRESSOS
Aplicació

 
 

TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el BOP de 
Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament per un període de 15 dies a efectes de 
reclamacions, que si es produeixen hauran d’esser resoltes pel Ple de la corporació, per al 
cas que no hi hagi reclamacions la modificació pressupostària esdevindrà definitivament 
aprovada.  
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) explica la proposta. Intervé el regidor Pau Presas  
(ERC), l’alcalde i el regidor Marià Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
17.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3TC 01/2020 AJUNTAMENT 2020 
 



 

S’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3TC 1/2020 mitjançant transferència de 
crèdit al pressupost de despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’enguany, per 
atendre despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no 
existeix crèdit per atendre-les o és insuficient. 
 
Vist l’informe favorable de la Interventora. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
PRIMER. Atès que la legislació aplicable per a la tramitació del present expedient es 
concreta bàsicament en els articles 177,179 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladors de les hisendes locals. 
 
SEGON. L’article 41.1 del Reial Decret 500/1990 estableix que les transferències de crèdit 
estaran subjectes a les següents limitacions: 

I. Les transferències proposades no afecten ni els crèdits ampliables, ni els crèdits 
extraordinaris atorgats durant l’exercici. 

II. Les aplicacions que es proposa minorar no han estat incrementades per 
suplements o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, tampoc 
poden ser incrementades amb crèdits incorporats com a conseqüència de 
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 

III. Les aplicacions que es proposa incrementar no han sofert cap transferència 
negativa. Aquesta limitació no afectarà els crèdits de personal. 

 
TERCER. L’apartat segon de l’article 41.1 del Reial Decret 500/1990, disposa que les 
limitacions esmentades no s’aplicaran en els supòsits de reorganitzacions administratives 
aprovades pel Ple de la Corporació. 
 
QUART. De conformitat amb l’article 177.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’òrgan 
competent per a l’aprovació dels corresponents tipus de modificacions és el Ple de la 
Corporació 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de transferència de crèdit entre aplicacions de 
diferent àrea de despesa 3TC 1/2020 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, per import total de 10.000€, segons el detall següent: 
 

Org. Prog. Econ. Descripció Baixa Alta
500 2310 48007 Subvencions sistema beques 10.000,00 €
401 3230 22699 Despeses diverses educatives 10.000,00 €

EXPEDIENT 3TC 1/2020
PRESSUPOST DE DESPESES

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



 

VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
18.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3TC 02/2020 AJUNTAMENT 2020 

 
S’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3TC 02/2020 mitjançant transferència de 
crèdit al pressupost de despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’enguany, per 
atendre despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no 
existeix crèdit per atendre-les o és insuficient. 
 
Vist l’informe favorable de la Interventora. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
PRIMER. Atès que la legislació aplicable per a la tramitació del present expedient es 
concreta bàsicament en els articles 177,179 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladors de les hisendes locals. 
 
SEGON. L’article 41.1 del Reial Decret 500/1990 estableix que les transferències de crèdit 
estaran subjectes a les següents limitacions: 
 

IV. Les transferències proposades no afecten ni els crèdits ampliables, ni els crèdits 
extraordinaris atorgats durant l’exercici. 

V. Les aplicacions que es proposa minorar no han estat incrementades per 
suplements o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, tampoc 
poden ser incrementades amb crèdits incorporats com a conseqüència de 
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 

VI. Les aplicacions que es proposa incrementar no han sofert cap transferència 
negativa. Aquesta limitació no afectarà els crèdits de personal. 

 
TERCER. L’apartat segon de l’article 41.1 del Reial Decret 500/1990, disposa que les 
limitacions esmentades no s’aplicaran en els supòsits de reorganitzacions administratives 
aprovades pel Ple de la Corporació. 
 



 

QUART. De conformitat amb l’article 177.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’òrgan 
competent per a l’aprovació dels corresponents tipus de modificacions és el Ple de la 
Corporació 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de transferència de crèdit entre aplicacions amb 
diferent nivell de vinculació jurídica 3TC 02/2020 del pressupost de despeses de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 1.000€, segons el detall següent: 
 

Org. Prog. Econ. Descripció Baixa Alta
102 4320 22699 Despeses Fira del Tap 1.000,00 €

102 4330 48002
Aportació Unió de Botiguers de Cassà 
dinamització comercial 1.000,00 €

EXPEDIENT 3TC 2/2020
PRESSUPOST DE DESPESES

 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el BOP de Girona 
i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un període de 15 dies a efectes de reclamacions, 
que si es produeixen hauran d’ésser resoltes pel Ple de la Corporació, per al cas que no hi 
hagi reclamacions, la modificació del pressupost esdevindrà definitivament aprovada. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) explica la proposta. Sense intervencions. 
 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
19.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3TC 03/2020 AJUNTAMENT 2020 
 
S’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3TC 3/2020 mitjançant transferència de 
crèdit al pressupost de despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’enguany, per 



 

atendre despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no 
existeix crèdit per atendre-les o és insuficient. 
 
Vist l’informe favorable de la Interventora. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
PRIMER. Atès que la legislació aplicable per a la tramitació del present expedient es 
concreta bàsicament en els articles 177,179 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladors de les hisendes locals. 
 
SEGON. L’article 41.1 del Reial Decret 500/1990 estableix que les transferències de crèdit 
estaran subjectes a les següents limitacions: 

VII. Les transferències proposades no afecten ni els 
crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats durant l’exercici. 

VIII. Les aplicacions que es proposa minorar no han estat incrementades per 
suplements o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, tampoc 
poden ser incrementades amb crèdits incorporats com a conseqüència de 
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 

IX. Les aplicacions que es proposa incrementar no han sofert cap transferència 
negativa. Aquesta limitació no afectarà els crèdits de personal. 

 
TERCER. L’apartat segon de l’article 41.1 del Reial Decret 500/1990, disposa que les 
limitacions esmentades no s’aplicaran en els supòsits de reorganitzacions administratives 
aprovades pel Ple de la Corporació. 
 
QUART. De conformitat amb l’article 177.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’òrgan 
competent per a l’aprovació dels corresponents tipus de modificacions és el Ple de la 
Corporació 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de transferència de crèdit entre aplicacions de 
diferent àrea de despesa 3TC 3/2020 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, per import total de 15.000€, segons el detall següent: 
 

Org. Prog. Econ. Descripció Baixa Alta
500 2310 48001 Ajuts d'emergència social 15.000,00 €
500 2310 22609 Despeses socials 15.000,00 €

EXPEDIENT 3TC 3/2020
PRESSUPOST DE DESPESES

 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el BOP de Girona 
i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un període de 15 dies a efectes de reclamacions, 
que si es produeixen hauran d’ésser resoltes pel Ple de la Corporació, per al cas que no hi 
hagi reclamacions, la modificació del pressupost esdevindrà definitivament aprovada. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) explica la proposta. Sense intervencions. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 



 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
20.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER ALS EFECTES DE COMPLIMENT DE 
LA REGLA DE LA DESPESA (2020-2021) 

 
En relació a la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva, i en compliment del que disposa l’article 15.4.e) de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, amb data 16 d’abril de 2020, s’ha informat de l’incompliment de la regla de 
despesa. 

 
Com a conseqüència, procedeix la formulació d’un Pla econòmic i financer que permeti, 
en l’any en curs i el següent, el compliment de la regla de despesa de conformitat amb 
els articles 21 i 23 de la LOEPSF. 

 
D’acord amb l’article 23 de la LOEPSF, el Pla econòmic i financer serà presentat davant 
el Ple en el termini màxim d’un mes des de que es constati l’incompliment, però en el 
mateix informe la Interventora municipal va recomanar que “tot i que la conseqüència de 
l’ incompliment de la regla de la despesa seria l’aprovació d’un Pla econòmic i financer, 
i que, en tant que està en vigor la suspensió dels terminis dels procediments 
administratius corresponents a tutela financera en atenció al RD 463/2020 de 17 març, 
i valorada per aquesta intervenció la possibilitat de l’aprovació per part de l’autoritat 
competent d’algun tipus de flexibilitat en l’aplicació de les regles fiscals per a l’exercici 
2020, es recomana suspendre l’elaboració i aprovació del Pla econòmic i financer durant 
el mateix termini que s’estableixi per a l’Estat d’alarma. 

 
Amb aquesta suspensió es pretén afavorir la millor gestió i determinació de les mesures 
que es puguin adoptar durant l’exercici 2020 i 2021 (vigència del PEF) per tal de donar 
compliment a l’obligació del compliment de l’estabilitat pressupostària i regla de 
despesa, tenint en compte aquesta possible flexibilitat en l’aplicació de les mateixes. Un 
cop finalitzat el termini de suspensió la corporació haurà d’elaborar i aprovar el dit Pla 
Econòmic i Financer aplicant la normativa vigent en aquell moment" 

 
Atès l’aixecament de la suspensió dels terminis administratius procedeix tramitar 
l’aprovació per part del Ple de la Corporació del Pla econòmic financer de l’Ajuntament 
de Cassà (2020/2021). 

 



 

Així mateix, caldrà trametre el Pla, per al seu coneixement, a la Comissió Nacional 
d’Administració Local (integrada en el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques), 
la qual li donarà la mateixa publicitat que l’establerta per les lleis per als pressupostos 
de l’entitat. El termini per a aquesta remissió és de 5 dies naturals des de l’aprovació per 
part del Ple (article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF). 
Per tot això, S’ACORDA: 

 
PRIMER. Aprovar el Pla econòmic i financer de l’Ajuntament de Cassà de la Selva i les 
entitats dependents que formen el sector Administracions Públiques de la Corporació, 
als efectes de compliment de la regla de la despesa, d’acord amb l’article 23 de la 
LOEPSF, i el qual es transcriu tot seguit: 

 
«PLA ECONÒMIC I FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA ALS 
EFECTES DE COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA 

 
1. ANTECEDENTS 

 
L’elaboració, l’aprovació i l’execució dels pressupostos i altres actuacions que afecten 
les despeses i els ingressos de les entitats locals se sotmetran als principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea i de 
conformitat amb el que estableixen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 

 
S’entendrà per estabilitat pressupostària de les administracions públiques la situació 
d’equilibri o superàvit estructural. Així mateix, l’article 11.4 disposa que les corporacions 
locals hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. 

 
Igualment, s’ha de complir amb el principi de sostenibilitat financera, entès com la 
capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de 
dèficit, deute públic i morositat del deute comercial conforme amb allò establert en 
aquesta llei, en la normativa sobre morositat i en la normativa europea. 

 
Finalment, s’avaluarà el compliment de la regla de la despesa, en el sentit que la variació 
de despesa computable no superi la taxa de referència del creixement del producte 
interior brut (TRPIB), la determinació de la qual correspon al Ministeri d’Economia i 
Competitivitat. 

 
Mitjançant Decret d’alcaldia de 25 de febrer de 2020, es va aprovar la liquidació del 
pressupost general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva de 2019, de la qual es va 
donar compte al Ple de la Corporació en la sessió de 30 d’abril de 2020. 

 
En relació a aquesta liquidació, i en compliment del que disposa l’article 15.4.e) de 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, la Intervenció General de l’ 
Ajuntament de Cassà de la Selva, ha informat de l’incompliment de la regla de despesa 
en la liquidació del pressupost de l’exercici 2019. 

 
Com a conseqüència, procedeix la formulació d’un pla econòmic i financer que permeti, 
en l’any en curs i el següent, el compliment de la regla de la despesa de conformitat amb 
els articles 21 i 23 de la LOEPSF.  
 
1.1. Normativa reguladora 

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



 

financera (LOEPSF). 
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
• Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 
• Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions 

de subministrament d’informació previstes a la LOEPSF. 
• Text consolidat de l’articulat i dels annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 

sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
• Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 

2019, emesa per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor 
de la Generalitat de Catalunya, amb data 23 de gener de 2019. 

• “Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions 
locals”, 1a. edició, IGAE. 

• “Càlcul del dèficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que apliquen 
el Pla general de comptabilitat privada o alguna de les seves adaptacions 
sectorials”, març 2013, IGAE. 

• “Guia per a la determinació de la regla de despesa per a corporacions locals. Article 
12 de la LOEPSF”, 3a. edició, IGAE. 

 
1.2. Àmbit subjectiu 

 
L’àmbit subjectiu inclòs en aquest pla econòmic i financer es correspon amb les entitats 
següents, incloses dins el sector administracions públiques de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva (d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes), i 
que conformen el perímetre de consolidació per a l’avaluació del compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa de la corporació: 
 Entitat local: Ajuntament de Cassà de las Selva 
 Organismes Autònoms: 

- Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep 
 Societats mercantils i entitats públiques empresarials: 

- Gestió de Serveis Municipals, SL (GSM, SL)) 
 
1.3. Contingut del Pla econòmic i financer 

 
De conformitat amb l’article 21.2 de la LOEPSF, el pla econòmic i financer contindrà, 
com a mínim, la informació següent: 

a) Les causes de l’incompliment de la regla de despesa. 
b) Les previsions tendencials d’ingressos i despeses, sota el supòsit que no es 

produeixen canvis en les polítiques fiscals i de despeses. 
c) La descripció, quantificació i el calendari d’aplicació de les mesures incloses en 

el pla, indicant les aplicacions pressupostàries o registres extrapressupostaris en 
els que es comptabilitzaran. 

d) Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les quals 
parteix el pla, així com els supòsits sobre els que es basen aquestes previsions, 
en consonància amb allò contemplat en l’informe al qual es fa referència en 
l’apartat 5 de l’article 15 (és a dir, l’informe elaborat pel Ministeri d’Economia i 
Coneixement que ha d’acompanyar la proposta de fixació dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i de deute públic per als tres exercicis següents, tant 
per al conjunt d’administracions públiques com per a cadascun dels seus 
subsectors). 

e) Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius. 
 

L’Ordre HAP/2105/2012, en l’article 9, afegeix el contingut següent al pla econòmic i 
financer: 

a) Les mesures correctores aprovades, quantificades i fonamentades, indicant la 
data de la seva implementació. Aquestes mesures hauran de ser coherents amb 



 

la variació interanual de les previsions pressupostàries respectives. 
b) L’estimació i justificació dels ajustos de comptabilitat nacional i la coherència 

amb el límit de despesa no financera, calculat en la forma que estableix la regla 
de la despesa. 

c) L’evolució del deute, el compliment del límit de deute, les magnituds d’estalvi brut 
i net, l’estimació dels saldos de tresoreria, l’excés de finançament afectat i el 
romanent de tresoreria per a despeses generals. 

 
Addicionalment, de conformitat amb l’article 116bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, el pla econòmic i financer inclourà almenys les 
mesures següents: 

a) La supressió de les competències que exerceixi l’entitat local que siguin diferents 
de les pròpies i de les exercides per delegació. 

b) La gestió integrada o coordinada dels serveis obligatoris que presta l’entitat local 
per reduir els seus costos. 

c) L’increment d’ingressos per finançar els serveis obligatoris que presta l’entitat 
local. 

d) Racionalització organitzativa. 
e) La supressió d’entitats d’àmbit territorial inferior al municipi que, en l’exercici 

pressupostari immediat anterior, incompleixin amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària o amb l’objectiu de deute públic o que el període mitjà de 
pagament a proveïdors superi en més de trenta dies el termini màxim previst en 
la normativa de morositat. 

f) Una proposta de fusió amb un municipi limítrof de la mateixa província. 
 
1.4. Tramitació del Pla econòmic i financer 

 
Quant a la tramitació i terminis del pla econòmic i financers, l’article 23 de la LOEPSF 
estableix que: 

1. El Pla econòmic i financer serà presentat davant el Ple en el termini màxim d’un 
mes des de que es constati l’incompliment. 

2. Així mateix, caldrà trametre el pla, per al seu coneixement, a la Comissió 
Nacional d’Administració Local (integrada en el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques), la qual li donarà la mateixa publicitat que l’establerta 
per les lleis per als pressupostos de l’entitat. El termini per a aquesta remissió és 
de 5 dies naturals des de l’aprovació (article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012). 

 
2. CAUSES DE L’INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA 

 
Al llarg de l’exercici 2019, s’han aprovat diversos expedients de modificació de crèdit per 
incorporació de romanents de l’exercici anterior, finançats amb romanent líquid de 
tresoreria, per import total de 1.926.827,58 euros. 

 
D’acord amb tot això, aquests expedients de modificació de crèdit han comportat un 
increment en la despesa computable als efectes del compliment de la regla de la 
despesa, per import total de 1.121.146,37 euros. 

 
3. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

 
Per determinar les mesures a adoptar, cal prèviament analitzar la situació econòmica i 
financera que presenten les entitats subjectes al Pla. Per això, tot seguit es calculen els 
indicadors d’estalvi net, romanent de tresoreria per a despeses generals, nivell del 
deute, període mig de pagament a proveïdors i objectiu d’estabilitat pressupostària. 

 
2.1. Indicadors de solvència 

 



 

2.1.1. Estalvi net 
 

S’analitza l’estalvi net de les liquidacions dels pressupostos (per a les entitats sotmeses 
a comptabilitat pública) i dels comptes formulats (per a les entitats sotmeses al Pla 
general de comptabilitat d’empresa) de l’exercici 2019, de les entitats que formen el 
sector Administracions Públiques de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, incloses en 
l’àmbit subjectiu del present pla econòmic i financer, i segons el procediment establert 
en l’annex 3 de l’Ordre ECF/138/2007. 

 
 EXERCICI 2019 

CONCEPTES AJUNTAMENT RESIDÈNCIA 
a. DR corrents (cap. 1 a 5) 11.176.953,51 1.999.989,18 
b. OR corrents (cap 1, 2 i 4) 8.913.629,83 1.903.992,99 
c. OR fin amb RT 120.392,69 19.878,42 
d. Estalvi brut (a-b+c) 2.383.716,37 115.874,61 
e. Anualitat teòrica amort 357.904,00 0,00 
ESTALVI NET 2.025.812,37 115.874,61 

 

Com es pot observar, en tots els ens analitzats s’obté estalvi net positiu en l’exercici 
2019. 

2.1.2. Romanent de tresoreria per a despeses generals 
 
Dels acords respectius de liquidació dels pressupostos de l’exercici 2019 de les entitats 
incloses en l’àmbit subjectiu d’aquest pla econòmic i financer, se’n desprenen els 
romanents de tresoreria per a despeses generals positius següents: 

 
 EXERCICI 2019 

CONCEPTES AJUNTAMENT RESIDÈNCIA 
ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GRALS 2.821.033,26 122.902,52 

 
2.1.3. Nivell del deute sobre els ingressos corrents 

 
La ràtio legal del deute viu de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, calculada d’acord amb 
el procediment de l’annex 3 de l’Ordre ECF/138/2007, es situa en el 16,21%. Per tant, 
es troba per sota dels límits legals que estableix el TRLRHL per al nou endeutament. 

 
  

EXERCICI 2019 
CONCEPTES AJUNTAMENT RESIDÈNCIA 

ESTALVI NET 2.025.812,37 115.874,61 
a. Deute viu ll/t 31/12 2.096.249,77 
b. Deute total consolidat 2.096.249,77 
c. DR corrents consolidats 12.931.259,58 
RATI DEUTE VIU 31/12/19 16,21% 

 
2.1.4. Període mitjà de pagament global a proveïdors 

 
El període mitjà de pagament global a proveïdors es calcula segons el procediment 
especificat a l’article 4 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa 
la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels 



 

règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
En el cas de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, el període mitjà global de pagament a 
proveïdors no supera el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat, 
tal com s’observa en el detall següent: 

 

Concepte Liquidació 
exercici 2019 

Obligacions pendents de pagament d'exercici corrent 263.046,18 € 
Obligacions pendents de pagament d'exercicis tancats 0,00 € 
Saldo del compte 413 167.062,76 € 
Total deute comercial 430.108,94 € 
PMP 1,28 € 

 

2.2. Indicadors de caràcter macroeconòmic aplicats als ens locals de forma 
individual per la LOEPSF 

 
2.2.1. Objectiu d’estabilitat pressupostària 

 

D’acord amb l’informe emès per la Intervenció General de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva amb 16 d’abril de 2020, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del 
pressupost general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva de l’exercici 2019, compleix 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, amb una capacitat de finançament de la corporació 
local per import 913.589,19 euros. 

 
2.2.2. Regla de la despesa 

 

En el mateix informe esmentat en l’apartat anterior, es posa de manifest l’incompliment 
de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost de 2019, en els termes 
següents: 

 
 
 
 

ENTITAT 

DESPESA MÀXIMA ADMISIBLE REGLA DE DESPESA  
DESPESA 

COMPUTABLE 
EXERCICI 2019 

 
Despesa computable 

exercici 2018 

Despesa computable 
exercici 2018 x Taxa creix. 

PIB 

Augments / 
disminucions de 

recaptació 

LÍMIT DE LA REGLA DE 
DESPESA EXERCICI 

2019 

 
(1) 

(2) = (1) * (1 + taxa creix 
PIB) 

 
(3) 

 
(4) = (2) + (3) 

 
(5) 

TAXA 2,70% 

Ajuntament de Cassà de la Selva 8.481.591,49 8.710.594,46 70.144,78 8.780.739,24 8.911.789,58 
Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant 
Josep 1.370.834,27 1.407.846,80 0,00 1.407.846,80 1.616.592,88 

Gestió de Serveis Municipals Cassà, SL 422.415,35 433.820,56 0,00 433.820,56 463.019,06 

TOTAL DESPESA COMPUTABLE 10.274.841,11 10.552.261,82 70.144,78 10.622.406,60 10.991.401,52 

 
DIFERÈNCIA ENTRE EL "LÍMIT DE LA REGLA DE DESPESA EXERCICI 2019" I LA "DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI 2019" 

 
 
4. MESURES A ADOPTAR 

 
Tenint en compte que l’origen de l’incompliment no és estructural, sinó que deriva de 
l’aplicació de la normativa pressupostària local i de la utilització dels estalvis de l’entitat, 
no existeixen mesures d’ajustament a adoptar, malgrat això, el Consell General de 
l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep, de data 5 de juny de 2020, 
acordà la incoació de l'expedient de dissolució de l'Organisme amb CIF P6704902C, i el 
Ple de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, en sessió de 12 de juny de 2020, aprovà el 
conveni per a formalitzar l'encàrrec a mitjà propi Sumar, SL per a la gestió de la 
Residència per a gent gran i centre de dia Sant Josep del Municipi de Cassà de la Selva, 
el que comportarà un estalvi de despeses corrents i d’estructura. 

En aquest sentit, les estimacions de l’execució del pressupost de l’exercici en curs i el 

-368.994,92 



 

següent preveuen la recuperació de l’objectiu de la regla de la despesa. 
 
5. CONCLUSIÓ 

 
Analitzada la situació derivada de la liquidació dels pressupostos de 2019, es pot 
concloure que l’Ajuntament de Cassà de la Selva i els ens dependents sectoritzats com 
a Administracions Públiques compleixen els nivells exigits en els indicadors de solvència 
i liquiditat. Així, l’estalvi net és positiu, es disposa de romanent de tresoreria per a 
despeses generals positiu, el rati del capital viu es troba notablement per sota del límit 
que marca la normativa vigent (75%) i el període mig de pagament global a proveïdors 
no supera el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat. 

 
Així mateix, l’estimació de liquidació dels pressupostos dels exercicis 2020 i 2021, 
compleixen l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

 
Pel que fa a l’objectiu de la regla de la despesa, l’incompliment del qual motiva 
l’elaboració del present Pla econòmic i financer, es preveu la seva recuperació en 
l’execució del pressupost de 2020 i el compliment en l’exercici 2021. 
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1.- CAUSAS 
DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL 
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1.1- Estabilidad Presupuestaria 
Ejercicio 2019: 

 
Entidad Ejercicio 2019 

Código Denominación Tipo contabilidad Ingresos no financieros Gastos no financieros Ajustes propia entidad Ajustes por operaciones 
internas 

Capacidad/necesidad 
financiación 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva Limitativa 11.202.636,51 € 10.021.606,67 € -150.333,86 € 0,00 € 1.030.695,98 € 

09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. 
Cassa, S.L. Empresarial 462.375,01 € 463.019,06 € 0,00 € -7.172,51 € -7.816,56 € 

09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant 
Josep Limitativa 1.999.989,18 € 2.065.522,08 € -43.757,33 € 0,00 € -109.290,23 € 

TOTAL 13.665.000,70 € 12.550.147,81 € -194.091,19 € -7.172,51 € 913.589,19 € 
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Entidad Ejercicio 2020 

Código Denominación Tipo contabilidad Ingresos no financieros Gastos no financieros Ajustes propia entidad Ajustes por operaciones 
internas 

Capacidad/necesidad 
financiación 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva Limitativa 12.045.000,00 € 12.158.000,00 € 202.268,69 € 0,00 € 89.268,69 € 

09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. 
Cassa, S.L. Empresarial 457.000,00 € 457.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant 
Josep Limitativa 988.500,00 € 1.100.000,00 € 750,00 € 0,00 € -110.750,00 € 

TOTAL 13.490.500,00 € 13.715.000,00 € 203.018,69 € 0,00 € -21.481,31 € 
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Ejercicio 2021: 
 

Entidad Ejercicio 2021 

Código Denominación Tipo contabilidad Ingresos no financieros Gastos no financieros Ajustes propia entidad Ajustes por operaciones 
internas 

Capacidad/necesidad 
financiación 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva Limitativa 13.063.500,00 € 13.071.000,00 € -627,46 € 0,00 € -8.127,46 € 

09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. 
Cassa, S.L. Empresarial 457.000,00 € 465.000,00 € 0,00 € 0,00 € -8.000,00 € 

09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant 
Josep Limitativa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 13.520.500,00 € 13.536.000,00 € -627,46 € 0,00 € -16.127,46 € 
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1.2- Regla de Gasto 

Ejercicio 2019: 
 

Entidad Ejercicio 2019 

Código Denominación Gasto computable 
liquidación 2018: Tasa referencia 2019 Aumentos y disminuciones 

(art.12.4) Límite regla gasto 2019 Gasto computable 
liquidación 2019 

Cumplimiento/incumplimie 
nto regla gasto 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva 8.481.591,49 € 8.710.594,46 € 70.144,78 € 8.780.739,24 € 8.911.789,58 € -131.050,34 € 

09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. 
Cassa, S.L. 422.415,35 € 433.820,56 € 0,00 € 433.820,56 € 463.019,06 € -29.198,50 € 

09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant 
Josep 1.370.834,27 € 1.407.846,79 € 0,00 € 1.407.846,80 € 1.616.592,88 € -208.746,08 € 

TOTAL 10.274.841,11 € 10.552.261,81 € 70.144,78 € 10.622.406,60 € 10.991.401,52 € -368.994,92 € 
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Entidad Ejercicio 2020 

Código Denominación Base Gasto computable 
liquidación 2019: Tasa referencia 2020 Aumentos y disminuciones 

(art.12.4) Límite regla gasto 2020 Gasto computable 
liquidación 2020 

Cumplimiento/incumplimie 
nto regla gasto 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva 8.911.789,58 € 9.170.231,47 € -100.000,00 € 9.070.231,47 € 9.914.203,85 € -843.972,38 € 

09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. 
Cassa, S.L. 463.019,06 € 476.446,61 € 0,00 € 476.446,61 € 457.000,00 € 19.446,61 € 

09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant 
Josep 1.616.592,88 € 1.663.474,07 € 0,00 € 1.663.474,07 € 850.000,00 € 813.474,07 € 

TOTAL 10.991.401,52 € 11.310.152,15 € -100.000,00 € 11.210.152,15 € 11.221.203,85 € -11.051,70 € 
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Ejercicio 2021: 
 

Entidad Ejercicio 2021 

Código Denominación Base Gasto computable 
liquidación 2020: Tasa referencia 2021 Aumentos y disminuciones 

(art.12.4) Límite regla gasto 2021 Gasto computable 
liquidación 2021 

Cumplimiento/incumplimie 
nto regla gasto 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva 9.914.203,85 € 10.211.629,97 € 0,00 € 10.211.629,97 € 11.109.000,00 € -897.370,03 € 

09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. 
Cassa, S.L. 457.000,00 € 470.710,00 € 0,00 € 470.710,00 € 465.000,00 € 5.710,00 € 

09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant 
Josep 850.000,00 € 875.500,00 € 0,00 € 875.500,00 € 0,00 € 875.500,00 € 

TOTAL 11.221.203,85 € 11.557.839,97 € 0,00 € 11.557.839,97 € 11.574.000,00 € -16.160,03 € 
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1.3- Sostenibilidad Financiera 

1.3.1- Deuda Pública 
 

Ejercicio 2019: 
 

Entidad Ejercicio 2019 
Código Denominación Drn corrientes Ajustes DF 31ª LPGE 2013 Drn ajustados Deuda PDE Coeficiente endeudamiento 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva 11.176.953,51 € 0,00 € 0,00 € 2.096.249,88 € 0,00 % 

09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. Cassa, 
S.L. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant 
Josep 1.999.989,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

TOTAL 13.176.942,69 € 0,00 € 0,00 € 2.096.249,88 € 0,00 % 
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Entidad Ejercicio 2020 

Código Denominación Drn corrientes Ajustes DF 31ª LPGE 2013 Drn ajustados Deuda PDE Coeficiente endeudamiento 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva 11.735.000,00 € 0,00 € 11.735.000,00 € 1.863.066,56 € 15,88 % 

09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. Cassa, 
S.L. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant 
Josep 988.500,00 € 0,00 € 988.500,00 € 0,00 € 0,00 % 

TOTAL 12.723.500,00 € 0,00 € 12.723.500,00 € 1.863.066,56 € 14,64 % 
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Ejercicio 2021: 
 

Entidad Ejercicio 2021 
Código Denominación Drn corrientes Ajustes DF 31ª LPGE 2013 Drn ajustados Deuda PDE Coeficiente endeudamiento 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva 13.133.500,00 € 0,00 € 13.133.500,00 € 1.506.628,46 € 11,47 % 

09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. Cassa, 
S.L. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant 
Josep 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

TOTAL 13.133.500,00 € 0,00 € 13.133.500,00 € 1.506.628,46 € 11,47 % 



Plan Económico-Financiero 2020 
Cassà de la Selva 

09-17-044-AA-000 12 

 

 

1.3.2- Deuda Comercial y PMP 

Ejercicio 2019: 
 

Entidad Ejercicio 2019 
Código Denominación Deuda comercial corriente Deuda comercial cerrados Saldo 413 Total deuda comercial PMP 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva 263.046,18 € 0,00 € 167.062,76 € 430.108,94 € 1,28 

09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. Cassa, 
S.L. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant 
Josep 13.293,75 € 0,00 € 45.143,23 € 58.436,98 € 3,65 

TOTAL 276.339,93 € 0,00 € 212.205,99 € 488.545,92 € 1,45 
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Entidad Ejercicio 2020 

Código Denominación Deuda comercial corriente Deuda comercial cerrados Saldo 413 Total deuda comercial PMP 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 1,20 

09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. Cassa, 
S.L. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant 
Josep 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTAL 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 
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Ejercicio 2021: 
 

Entidad Ejercicio 2021 
Código Denominación Deuda comercial corriente Deuda comercial cerrados Saldo 413 Total deuda comercial PMP 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 1,20 

09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. Cassa, 
S.L. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant 
Josep 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTAL 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 
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2.- MEDIDAS 
DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO 
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2.1- Sobre empleos no financieros 

 
Medida Soporte jurídico Entidad afectada Tipo de contabilidad Capítulo Fecha de aprobación Fecha de aplicación 

efectiva 
Efecto económico 

ejercicio 2020 
Efecto económico 

ejercicio 2021 
TOTAL 0,00 € 0,00 € 

 
 

Acuerdo de no 
disponibilidad Entidad afectada Tipo de contabilidad Partida presupuestaria Capítulo Fecha de aprobación Fecha de aplicación 

efectiva 
Efecto económico 

ejercicio 2020 
Efecto económico 

ejercicio 2021 
TOTAL 0,00 € 0,00 € 

 
 

Acuerdo de racionalización 
sector público art. 116 bis Entidad afectada Tipo de contabilidad Capítulo Fecha de aprobación Fecha de aplicación 

efectiva 
Efecto económico ejercicio 

2020 
Efecto económico ejercicio 

2021 

Disolución ente 
dependiente y 
gestión directa ente 
principal 

 
Res. Geriátrica Sant 
Josep 

 
Limitativa 

 
2 

 
05/06/2020 

 
01/07/2020 

 
25.000,00 € 

 
0,00 € 

Disolución ente 
dependiente y 
gestión directa ente 
principal 

 
Cassà de la Selva 

 
Limitativa 

 
2 

 
05/06/2020 

 
01/07/2020 

 
0,00 € 

 
50.000,00 € 

TOTAL 25.000,00 € 50.000,00 € 
 
 

EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS 25.000,00 € 50.000,00 € 
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2.2- Sobre recursos no financieros 
 

Medida Soporte jurídico Entidad afectada Tipo de contabilidad Capítulo Fecha de aprobación Fecha de aplicación 
efectiva 

Efecto económico 
ejercicio 2020 

Efecto económico 
ejercicio 2021 

TOTAL 0,00 € 0,00 € 
 
 

EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 
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2.3.1 - Efecto de las Medidas en la Estabilidad Presupuestaria 
 

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS 
 Núm. Efecto económico ejercicio 2020 Efecto económico ejercicio 2021 

MEDIDAS 0 0,00 € 0,00 € 
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD 0 0,00 € 0,00 € 
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR 
PÚBLICO ART.118 BIS 2 25.000,00 € 50.000,00 € 

TOTALES 2 25.000,00 € 50.000,00 € 
 
 

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS 
 Núm. Efecto económico ejercicio 2020 Efecto económico ejercicio 2021 

MEDIDAS 0 0,00 € 0,00 € 
TOTALES 0 0,00 € 0,00 € 

 
 

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO 
 Núm. Efecto económico ejercicio 2020 Efecto económico ejercicio 2021 

EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE 
LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO 
FINANCIEROS 

 
2 

 
25.000,00 € 

 
50.000,00 € 

EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE 
LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO 
FINANCIEROS 

 
0 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

TOTALES 2 25.000,00 € 50.000,00 € 
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2.3.2 - Efecto de las Medidas en la Regla de Gasto 
 

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS 
 Núm. Efecto económico ejercicio 2020 Efecto económico ejercicio 2021 

MEDIDAS 0 0,00 € 0,00 € 
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD 0 0,00 € 0,00 € 
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR 
PÚBLICO ART.118 BIS 2 25.000,00 € 50.000,00 € 

TOTALES 2 25.000,00 € 50.000,00 € 
 
 

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS 
 Núm. Efecto económico ejercicio 2020 Efecto económico ejercicio 2021 

MEDIDAS 0 0,00 € 0,00 € 
TOTALES 0 0,00 € 0,00 € 

 
 

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO 
 Núm. Efecto económico ejercicio 2020 Efecto económico ejercicio 2021 

EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE 
LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO 
FINANCIEROS 

 
2 

 
25.000,00 € 

 
50.000,00 € 

EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE 
LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO 
FINANCIEROS 

 
0 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

TOTALES 2 25.000,00 € 50.000,00 € 
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3.- CONCLUSIONES 
CONCLUSIÓN Y OBJETIVO 
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3.1- Estabilidad Presupuestaria 
Ejercicio 2020: 

 
Entidad Ejercicio 2020 

Código Denominación Capacidad/necesidad financiación previa Efecto medidas Capacidad/necesidad financiación PEF 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva 89.268,69 € 0,00 € 89.268,69 € 
09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. Cassa, S.L. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant Josep -110.750,00 € 25.000,00 € -85.750,00 € 

TOTAL -21.481,31 € 25.000,00 € 3.518,69 € 
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Ejercicio 2021: 
 

Entidad Ejercicio 2021 
Código Denominación Capacidad/necesidad financiación previa Efecto medidas Capacidad/necesidad financiación PEF 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva -8.127,46 € 50.000,00 € 41.872,54 € 
09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. Cassa, S.L. -8.000,00 € 0,00 € -8.000,00 € 
09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant Josep 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL -16.127,46 € 50.000,00 € 33.872,54 € 



Plan Económico-Financiero 2020 
Cassà de la Selva 

 

 

3.2- Regla de Gasto 

Ejercicio 2020: 
 

Entidad Ejercicio 2020 

Código Denominación Gasto computable PEF Límite de la regla de gasto del PEF Cumplimiento /incumplimiento regla gasto 
PEF 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva 9.914.203,85 € 9.070.231,47 € -843.972,38 € 
09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. Cassa, S.L. 457.000,00 € 476.446,61 € 19.446,61 € 
09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant Josep 825.000,00 € 1.663.474,07 € 838.474,07 € 

TOTAL 11.196.203,85 € 11.210.152,15 € 13.948,30 € 
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Ejercicio 2021: 
 

Entidad Ejercicio 2021 

Código Denominación Gasto computable PEF Límite de la regla de gasto del PEF Cumplimiento /incumplimiento regla gasto 
PEF 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva 11.059.000,00 € 10.211.629,97 € -847.370,03 € 
09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. Cassa, S.L. 465.000,00 € 470.710,00 € 5.710,00 € 
09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant Josep 0,00 € 849.750,00 € 849.750,00 € 

TOTAL 11.524.000,00 € 11.532.089,97 € 8.089,97 € 



Plan Económico-Financiero 2020 
Cassà de la Selva 

 

 

3.3- Sostenibilidad Financiera 

3.3.1- Deuda Pública 
 

Ejercicio 2020: 
 

Entidad Ejercicio 2020 
Código Denominación Drn ajustados previo Efecto medidas Drn ajustados PEF Deuda PDE Coeficiente endeudamiento 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva 11.735.000,00 € 0,00 € 11.735.000,00 € 1.863.066,56 € 15,88 % 

09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. Cassa, 
S.L. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant 
Josep 988.500,00 € 0,00 € 988.500,00 € 0,00 € 0,00 % 

TOTAL 12.723.500,00 € 0,00 € 12.723.500,00 € 1.863.066,56 € 14,64 % 
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Ejercicio 2021: 
 

Entidad Ejercicio 2021 
Código Denominación Drn ajustados previo Efecto medidas Drn ajustados PEF Deuda PDE Coeficiente endeudamiento 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva 13.133.500,00 € 0,00 € 13.133.500,00 € 1.505.628,46 € 11,46 % 

09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. Cassa, 
S.L. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant 
Josep 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

TOTAL 13.133.500,00 € 0,00 € 13.133.500,00 € 1.505.628,46 € 11,46 % 
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3.3.2- Deuda Comercial y PMP 

Ejercicio 2020: 
 

Entidad Ejercicio 2020 
Código Denominación Deuda comercial corriente Deuda comercial cerrados Saldo 413 Total deuda comercial PMP 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 1,20 

09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. Cassa, 
S.L. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,20 

09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant 
Josep 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTAL 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 
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Ejercicio 2021: 
 

Entidad Ejercicio 2021 
Código Denominación Deuda comercial corriente Deuda comercial cerrados Saldo 413 Total deuda comercial PMP 

09-17-044-AA-000 Cassà de la Selva 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 1,20 

09-17-044-AP-001 Gest. Serv. M. Cassa, 
S.L. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

09-17-044-AV-001 Res. Geriátrica Sant 
Josep 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTAL 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 



 
 

 

SEGON. Trametre l’esmentat Pla, un cop aprovat per la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Nacional 
d’Administració Local, en el termini de 5 dies naturals, de conformitat amb l’article 9.2 
de l’Ordre HAP/2105/2012. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) explica la proposta. Intervé el regidor Pau 
Presas  (ERC), l’alcalde i el regidor Marià Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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) 

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 
 
 
21.- ACORD COL·LABORACIÓ POLICIES DE CASSÀ DE LA SELVA, LLAGOSTERA 
I CALDES DE MALAVELLA 
 
RESULTAT: RETIRAT PER UNANIMITAT 
 
 
22.- MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA 
MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2020 
 
Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana Europea de la 
Mobilitat, un esdeveniment que s'emmarca dins la European Mobility Week. L’objectiu 
és conscienciar a la ciutadania sobre un model de mobilitat més saludable, segura i 
sostenible i menys contaminant en benefici de tothom. 
 
La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de Setembre. És 
una oportunitat per presentar davant la ciutadania les alternatives que ja existeixen i 
explicar els reptes que afronten les ciutats i pobles per incloure el canvi de 



 
 

 

comportament com a pilar fonamental per una estratègia de transport sostenible a tot 
Europa i una millora ambiental. 
 
A Catalunya portem molts anys treballant per fomentar una mobilitat sostenible, 
avançant en la utilització del transport públic, i el foment de la mobilitat activa. Per això 
és molt important que enguany, per superar la baixada en la utilització del transport 
públic fruit de la pandèmia de la Covid19, treballem conjuntament per fer-hi front. 
 
Els Ajuntaments de Catalunya han estat cabdals en la millora de l’urbanisme i el foment 
de la pacificació del trànsit, i l’impuls de bones mesures per a millorar la sostenibilitat en 
els desplaçaments dels seus ciutadans i ciutadanes i la millora de la qualitat de l’aire. 
En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són: 
 
· Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el 
desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, 
la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen 
l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics. 
 
· Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la 
sobre les seves diferents modalitats. 
 
· Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la 
bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics. 
 
· Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni 
cultural, en un entorn saludable i relaxat. 
 
· Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. 
 
Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte 
negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el 
sedentarisme i la inactivitat física. 
 
Gran part de l’objectiu de reducció de les emissions del transport i del canvi climàtic 
passa per un transvasament des del transport privat al transport públic, i la 
descarbonització del parc automobilístic del nostre país. En aquest sentit, la societat 
catalana ha respost amb un augment de la utilització del transport públic, però també 
amb un augment de l’ús de la bicicleta, els patinets i sobretot el caminar per les 
distàncies curtes. 
 
Aquesta estratègia s’emmarca dins l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, 
aprovada al setembre de 2015, per l’Assemblea General de Nacions Unides que 
reconeix que 2 l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible és una 
responsabilitat compartida i encoratja a crear aliances entre tots els països i actors per 
assolir els ODS. 
 
Així, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu del 
territori, obrint-se a totes les entitats del país compromeses a treballar per assolir els 17 
Objectius per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. 
 



 
 

 

Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre mobilitat sostenible 
al nostre municipi, promocionar les iniciatives de mobilitat urbana sostenible, 
conscienciar del què suposa seguir amb una mobilitat poc sostenible en termes 
mediambientals i de qualitat de vida, establir col·laboracions amb les entitats locals i 
comunicar noves polítiques i mesures permanents. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Inscriure l’Ajuntament de Cassà de la Selva a la Setmana Europea de la 
Mobilitat d’aquest any dins de les dates que marca la Generalitat de Catalunya i la 
European Mobility Week i fer-hi constar les accions acordades en l’acord segon. 
 
SEGON. Fer constar que l’Ajuntament de Cassà de la Selva ha impulsat o impulsarà les 
següents accions per tal de fomentar una mobilitat més sostenible i saludable: 
 
- Habilitació del camí escolar al carrer Hospital 
- Condicionament de nou traçat d’un tram de carril bici a la zona esportiva 
- Habilitació de nou tram de carril bici al carrer Llagostera 
 
TERCER. Adherir l’Ajuntament de Cassà de la Selva a l’Estratègia Catalana de la 
bicicleta 2025 aprovada pel Govern de la Generalitat el 5 de novembre del 2019. 
 
QUART. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’ACM i 
a la FMC. 
 
L’alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès (ERC), la regidora Carla 
Matilla (JxC) i el regidor Marià Montsuñer (PSC). 
 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 



 
 

 

 
 
23.- PROPOSTES URGENTS 
 
L’alcalde anuncia la inclusió d’un nou punt en l’ordre del dia i es passa a votació la 
urgència de la proposta: 
 
Moció conjunta dels grups municipals de Junts per Cassà i ERC en contra de la 
revocació de drets penitenciaris de les preses i presos polítics, en suport a les 
persones represaliades i en defensa de l’amnistia de totes elles  
 
Intervé el Secretari Ignacio López.  
 
VOTACIONS URGÈNCIA 
 
A FAVOR (17): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 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)  

 
RESULTAT: S’APROVA LA URGÈNCIA PER UNANIMITAT 
 
 
23.1.- MOCIÓ EN CONTRA DE LA REVOCACIÓ DE DRETS PENITENCIARIS DE LES 
PRESES I PRESOS POLÍTICS, EN SUPORT A LES PERSONES REPRESALIADES I 
EN DEFENSA DE L’AMNISTIA DE TOTES ELLES 
 
El Tribunal Suprem ha revocat l’aplicació de l’article 100.2 del reglament penitenciari a 
la presidenta Carme Forcadell. Malauradament, aquest fet escenifica un episodi més 
que forma part de la causa general contra l’independentisme. Malgrat que la llei estableix 
que és l’Audiència provincial la competent en relació als permisos i l’aplicació del 
reglament penitenciari, en aquest cas el Tribunal Suprem hi ha intervingut de forma 
contundent.  
 
Un nou atac a la independència judicial a l’Estat Espanyol, que també podria tenir 
efectes sobre la resta de presos i preses polítiques, perquè l'alt tribunal insisteix en 
considerar-se competent per resoldre les concessions dels 100.2, malgrat no ho és. De 



 
 

 

fet, l’Audiència de Barcelona ha acatat aquesta imposició del Tribunal Suprem, apartant-
se dels casos i enviant-los els recursos de la Fiscalia presentats contra el 100.2 de Jordi 
Cuixart, Jordi Sànchez, i Joaquim Forn.  
 
En la mateixa línia la Fiscalia ha interposat diversos recursos contra el tercer grau 
atorgat per les Juntes de Tractament. La interpretació impròpia que s’està fent del Dret 
Penal i del Dret Penitenciari per part dels representants del Ministeri Públic i d´un 
Tribunal Suprem que contravé la seva pròpia jurisprudència, ha comportat suspendre 
directament el règim atorgat a les preses i presos polítics.   
 
Davant d’aquest fet, rebutgem aquestes resolucions que només pretenen buscar 
venjança contra demòcrates, que estan patint la repressió d’un estat demofòbic, 
patriarcal, que persegueix ciutadans i ciutadanes que es manifesten pacíficament, 
representants institucionals, i que vulnera els seus drets fonamentals de forma insistent. 
Resolucions que demostren la voluntat de venjança contra la Presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, així com la resta de preses i presos polítics, que de forma successiva 
han vist vulnerats els seus drets, patint unes investigacions judicials i policials indignes.  
Davant la causa general contra l’independentisme, ens reafirmem en la necessitat de 
treballar, des de tots els àmbits institucionals i ciutadans, per tal que la democràcia es 
pugui fer sentir sense restriccions, amenaces, ni interferències judicials. Ens reafirmem, 
novament, en expressar el suport a totes les persones que estan patint la repressió a 
casa nostra. Ens reafirmem en la defensa del dret a l’autodeterminació i en el nostre 
dret de lluitar per esdevenir un estat independent de l’estat espanyol. I reivindiquem 
l’amnistia per a totes les persones que pateixen la repressió, entenent que no se’ls pot 
atribuir cap decisió, actuació ni conducta que no s’ajusti a la democràcia i a la seva 
essència, la que sempre defensarem.     
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Manifestar el rebuig tant de la resolució de denegació i revocació de l’article 
100.2 emesa pel Tribunal Suprem contra els drets de la presidenta del Parlament Carme 
Forcadell el passat 23 de juliol com de les impròpies interpretacions que està efectuant 
el Tribunal Suprem i Fiscalia pel que fa als drets penitenciaris de les preses i presos 
polítics, que comporten la suspensió del tercer grau atorgat pels organismes competents 
i una greu restricció dels seus Drets i Llibertats Fonamentals.  
 
SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades i exigir l’amnistia per a totes 
elles, de manera que es posi fi a totes les causes judicials i les investigacions policials, 
es faci efectiu el retorn de totes les persones exiliades polítiques i la llibertat dels presos 
i preses polítiques.  
 
TERCER. Com a representants electes de la ciutadania del nostre municipi, expressar 
el compromís de continuar treballant per defensar la democràcia en totes les seves 
expressions, així com la pluralitat i diversitat ideològica i la discrepància política, sempre 
de forma pacífica.  
 
QUART. Reivindicar, una vegada més, el dret a l’autodeterminació, dret polític 
fonamental recollit en tractats internacionals.  
 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació 
de Municipis de Catalunya, a L’Associació de Municipis per la Independència, als grups 



 
 

 

parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats i a la presidència 
del govern espanyol.  
 
El regidor Martí Vallès (ERC) llegeix i explica la moció.  
 
El Secretari informa negativament els acords primer, segon i quart.  
 
Intervé el regidor Martí Vallès (ERC), el regidor Marià Montsuñer (PSC) i l’alcalde. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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

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

RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA  
 
 
24.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
L’alcalde tracta els assumptes següents: 
 
- Al·legacions resolució PUOSC 2020-2024  
- Tancament abocador de Solius 
- Dades COVID comarca del Gironès 
- Agraïment al grup d’ERC pel suport a les ajudes per pal·liar els efectes del COVID. 
- Expressa condol a dues famílies del poble per la pèrdua d’un ésser estimat 
 
La regidora Lourdes Martín (JxC) tracta els assumptes següents: 
 
- Valoració campus esportius d’estiu 
- Futbol 7 
 
La regidora Sílvia Martí (JxC) tracta els assumptes següents: 
 



 
 

 

- Licitació serveis educatius persones adultes 
- Accions del Pla Local d’Educació 
- Recursos setmanals per a infants en el confinament 
- Iniciatives des de les Escoles  
- “Compartim Wifi” 
- Accions educatives de voluntaris 
- Aprovació per Ple del Pla d’educació municipal 
- Obres elements jocs escola Puig d’Arques i Aldric 
- Obres teulada i varis de l’aula el CREC 
- Treure moqueta Sala Galà 
- Inici cursos escolars amb la nova normalitat 
- Licitació Escola de Música  
 
La regidora Núria Salvans (JxC) tracta els assumptes següents: 
 
- Punt d’Habitatge 
- Campanya d’informació per fomentar el lloguer social 
- Xerrades gestió emocional post COVID 
- Conveni amb el Consell Comarcal curs teatre per persones amb discapacitat 
intel·lectual 
 
El regidor Joan Casabó (JxC) tracta els assumptes següents: 
 
- Nits a la Coma 
- Actuacions Dj locals 
- Actuacions musicals 
- Cinema a la Fresca 
- Actuacions infantils 
- Pla de Subvencions municipal 
 
El regidor Christian Cortès (JxC) tracta els assumptes següents: 
 
- Obres aparcament Passeig Ferrocarril 
- Obres aparcament Can Molinas 
- Obres Grup Sant Josep 
- Pou de registre canalització riera 
 
El regidor Marià Montsuñer (PSC) tracta els assumptes següents: 
 
- Agraïment a Carla Matilla i Sílvia Martí per l’acte de commemoració a les víctimes del 
COVID 
- Policia local 
- Curs de formació conjunta amb policies de Caldes de Malavella 
 
 
25.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor Martí Vallès (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Demana informació al·legacions PUOSC. Respon l’alcalde. 
- Pla Local d’Educació 



 
 

 

- Recuperació post COVID famílies de Cassà. Intervé la regidora Sílvia Martí i l’alcalde. 
 
- Demana informació en relació a accions de Comunicació 
 
 
La regidora Sílvia Soliguer (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Demana les dades de detencions i actuacions policials des de l’estat d’alarma. Respon 
el regidor Marià Montsuñer. 
 
 
El regidor Pau Presas (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Demana que la millora de la subvenció rebuda de la Generalitat per a sufragar 
despeses de la llar d’infants serveixi per reduir l’import dels Preus públics d’aquests.  
 
- Demana estudi econòmic dels preus públics de la Llar d’Infants. Respon el regidor 
Joan Ignasi Gispert i l’alcalde. 
 
 
La regidora Meritxell Rabionet (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Demana saber sobre el drenatge de la gespa del camp de futbol. Respon la regidora 
Lourdes Martín. 
 
- Demana auditoria llums del camp de futbol. Respon la regidora Lourdes Martín. 
 
- Demana saber dades abonaments piscina d’estiu. Respon la regidora Lourdes 
Martín. 
 
- Es queixa no haver rebut el Pla de Comunicació. Respon l’alcalde. 
 
 
El regidor Josep Ferrer (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Demana saber pel Municipi Lector. Respon la regidora Sílvia Martí. 
 
- Vermut de Lletres i promoció de la lectura. Respon la regidora Sílvia Martí i el regidor 
Joan Casabó. 
 
 
La regidora Sílvia Simon (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Demana informació sobre actuacions a Infraestructures inici escoles pel tema COVID. 
Respon la regidora Sílvia Martí. 
 
- Protocol de neteja. Respon la regidora Sílvia Martí. 
 
- Demana s’hi ha prevista alguna actuació per acollir nens afectats per un grup estable 
de classe amb COVID. Respon la regidora Sílvia Martí. 
 



 
 

 

 
El regidor Joan Cañigueral (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Es queixa del ritme de les obres de l’aparcament del Passeig Ferrocarril. Respon el 
regidor Christian Cortés i de la Fuente.  
 
- Demana s’arregli el reg dels arbres de l’aparcament del Passeig Ferrocarril. Respon el 
regidor Christian Cortés i de la Fuente.  
 
- Es queixa que el passallís de la riera Susvalls està en mal estat. Respon l’alcalde.  
 
- Es queixa que no s’han fet les actuacions del camí del Mas Ros a Can Gurí i Can 
Frigola pels quals s’havia demanat subvenció a l’ARC per arranjament de camins amb 
àrid reciclat. Respon l’alcalde. 
 
- Es queixa del mal estat del camí de Can Ravitxo al C/ Llagostera. Respon l’alcalde. 
 
 
La regidora Helga Nuell (ERC) tracta els assumptes següents: 
 
- Demana si l’equip de govern s’ha plantejat demanar per Can Frigola la subvenció del 
Departament de Cultura per a la restauració de bens històrics. Respon l’alcalde. Intervé 
el regidor Martí Vallès. 
 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Signat i datat electrònicament, 
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