
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE GENER DE 
2021 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  X2021000207    
Caràcter: Sessió Ordinària TELEMÀTICA 
Data: 28 de gener de 2021 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 21:11 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)  
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  
 
Ignacio López Salvador, secretari 
Núria Josa Arbonès, interventora 
 
Absents: 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
 
MITJANS TELEMÀTICS: PLATAFORMA ZOOM 
 
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.- APROVAR ACTA PLE ORDINARI DE 22/12/2020 
 
2.- APROVAR ACTA PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE 20/01/2021, DE SORTEIG PER 
A LA FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS 
 
3.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2020/2391 A 2021/0087 
 
4.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE JARDINERIA, MANTENIMENT I 
NETEJA DE PARCS, JARDINS, ARBRAT VIARI I CONTROL D'HERBES A LA VIA 
PÚBLICA 
 
5.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA AL CONSORCI DEL TER 
 
6.- APROVACIÓ CONVENI DE DELEGACIÓ DE L'EXERCICI DE LES COMPETÈNCIES 
MUNICIPALS AMB EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L'INFORME DE SEGUIMENT I VALORACIÓ DE 
L'ACOMPLIMENT DE LES OBERTURES I MANTENIMENTS DE LES FRANGES DE 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DELS REFUGIS DE LES GAVARRES 
 
7.- APROVACIÓ D'ANNEX DE CONVENI DE DELEGACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ DE LA 
DEIXALLERIA DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE CAMP DE FUTBOL 7” 
 
9.- PROPOSTA DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 11 DEL POUM 
 
10.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 18 DEL POUM 
 
11.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA COSTA 
BRAVA 
 
12.- PROPOSTES URGENTS 
 

12.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC EN SUPORT AL CONSELLER 
BERNAT SOLÉ, ACUSAT DE DESOBEDIÈNCIA GREU PER L’1 D’OCTUBRE 

 
13.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 



 
 
Havent comprovat el quòrum d’assistència necessària establert a l’article 90.1 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’alcalde declara oberta la sessió. 
 
 
1.- APROVAR ACTA PLE ORDINARI DE 22/12/2020 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 
22/12/2020, 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 22/12/2020, 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 (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) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
2.- APROVAR ACTA PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE 20/01/2021, DE SORTEIG 
PER A LA FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

2. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària i 
urgent de data 20/01/2021, 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 i urgent de data 
20/01/2021, que consta a l’expedient. 
 



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

Robert Mundet Anglada (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) 
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. 2020/2391 A 2021/0087 
 
Es dona compte al Ple municipal dels decrets d’alcaldia que consten a l’expedient. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
4.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE JARDINERIA, 
MANTENIMENT I NETEJA DE PARCS, JARDINS, ARBRAT VIARI I CONTROL 
D'HERBES A LA VIA PÚBLICA 
 
ANTECEDENTS DE FET  
 
Vista l’acta de la mesa de contractació de data 11 de gener de 2020 mitjançant la qual 
s’acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei de 
manteniment de neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d’herbes a la vis pública 
mitjançant procediment obert, via ordinària i subjecte a regulació harmonitzada a 
Fundació Mas Xirgu per un import de 344.288,36 euros IVA no inclòs, que resulten 
406.246,46 euros IVA inclòs pel termini de quatre anys. Tanmateix, a l’acta també es 



 
 
requeria per a que Fundació Mas Xirgu aportés la documentació requerida a la clàusula 
14.2 del plec de clàusules administratives, declaració responsable conforme adquireix 
els set compromisos oferts a la proposició econòmica (sobre C) i acreditació del 
compliment de la condició especial d’execució (clàusula 19 del plec de clàusules 
administratives). 
 
Atès que Fundació Mas Xirgu mitjançant instància genèrica amb registre d’entrada núm. 
E2021000198 de data 14 de gener de 2021 va presentar la totalitat de la documentació 
requerida tal i com consta a l’expedient administratiu. En concret, aporta:  

- Certificat de classificació empresarial amb la classificació: grup 0, subgrup 6, 
categoria 3, grup U, subgrup 1, categoria 4. 

- Documentació acreditativa d’alta a la Seguretat Social i TC2 del personal 
adscrit al contracte, essent: 

o Treballador amb DNI finalitzat amb la numeració 77F 
o Treballador amb DNI finalitzat amb la numeració 79J 
o Treballador amb DNI finalitzat amb la numeració 65V 
o Treballador amb DNI finalitzat amb la numeració 51T 
o Treballador amb DNI finalitzat amb la numeració 75B 

- Declaració responsable de compromís de compliment dels set compromisos 
adquirits en la proposta del sobre C. 

- Declaració responsable de compromís de compliment de la clàusula 19 sobre 
les condicions especials d’execució. 

 
Donat que no és necessària la constitució de la garantia definitiva d’acord amb allò que 
es disposa a la disposició 4ª. 3 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
del Parlament Europeu i del  Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014. 
 
Atès que consta practicada retenció de crèdit a càrrec de l’aplicació pressupostària 601 
1710 22799 “Serveis de manteniment zones verdes”. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 

- La Disposició Addicional Segona de la LCSP, en el punt segon, preveu que 
l’òrgan competent per contractar aquest servei és el Ple de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de 
serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de 
serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat superi 
el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost o la quantia de sis milions 
d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada sigui superior a 
quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues. 
 

- Arts.150, 151, 157 i 158 LCSP. 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.-  ADJUDICAR a Fundació Mas Xirgu amb NIF núm. G55121909 el contracte 
del servei de manteniment, neteja de parcs, jardins arbrat viari i control d’herbes a la via 
pública mitjançant procediment obert via ordinària subjecte a regulació harmonitzada pel 



 
 
termini de quatre anys per un import de 344.288,36 euros IVA no inclòs, que resulten 
406.246,64 euros IVA inclòs.  
 
SEGON.- DISPOSAR la despesa de 406.246,64 euros IVA inclòs amb càrrec de 
l’aplicació pressupostària 601 1710 22799 “Serveis de manteniment zones verdes”: 
 

Anualitat Import sense  IVA Import amb IVA Aplicació 
2021 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 
2022 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 
2023 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 
2024 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 

    
TOTALS 344.288,36 406.246,64  

 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització es subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.  
 
TERCER.- NOTIFICAR a l’adjudicatària Fundació Mas Xirgu.  
 
QUART.- PUBLICAR l’adjudicació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva, al portal de transparència i al Diari Oficial de la Unió Europea.  
 
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès 
(ERC), Joan Cañigueral (ERC) i Marià Montsuñer (PSC). 
 
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) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 



 
 
5.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA AL CONSORCI DEL 
TER 
 
FETS 
 
Vista la Memòria  de l´Alcalde i Tècnica de Medi Ambient de data 28 de setembre de 
2020 que transcrita literalment diu:  
 

“El municipi de Cassà de la Selva es troba geogràficament inclòs a la depressió 
de la Selva i hidrogràficament pertany a la conca del Ter, ja que la gram majoria 
de les aigües que es generen o transcorren pel terme son recollides per la riera 
Gotarra, que alhora és efluent del riu Onyar, tributari del Ter.   
Des de fa anys, el Consorci del Ter ha estat treballant per a la protecció i la 
promoció de la conca hidrogràfica des d’un punt de vista integrador i transversal 
amb els següents objectius, d’acord amb els estatuts del Consorci:  
 

1. Organitzar activitats que tenen per objecte l’estudi i planificació integral 
de la conca fluvial del riu Ter. 

2. Potenciar el desenvolupament territorial a nivell turístic, econòmic, 
patrimonial, natural i social, a través d’accions i projectes amb els 
municipis que l’integren, de forma transversal i global al llarg del riu Ter, 
així com dinamitzar la Ruta del Ter i les rutes dels seus afluents. 

3. La determinació, coordinació i execució de totes les accions de 
desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter que sorgeixin a partir dels 
projectes o accions esmentades o d’altres iniciatives locals o supra-
locals. 

4. La representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea 
o internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis. 

5. En general, promoure i col·laborar en totes aquelles activitats conduents 
al desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter des de la seva 
capçalera al Ripollès fins a la seva desembocadura a l’Empordà, vetllant 
per la conservació i millora de tot l’àmbit, sota criteris de millora de la 
qualitat natural i de vida i d’acord amb paràmetres de sostenibilitat. 

 
Per tant, en un sentit ampli de treball per a la preservació de la riquesa natural i 
patrimonial del territori cassanenc, de desenvolupament econòmic i social dins 
d’un model de qualitat i tendència a la sostenibilitat, es considera 
favorablement l’adhesió de l’Ajuntament de Cassà de la Selva al Consorci 
del Ter per ser una qüestió d’interès públic per al municipi de Cassà de la 
Selva.” 

 
Vist l´Informe del Secretari de la Corporació en data  13 de gener de 2021 que transcrit 
literalment diu:  
 

“Primer.- Segons memòria signada, en data 28 de setembre de 2020, per 
l’Alcalde i la Tècnica de Medi Ambient. “es considera favorablement l’adhesió de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva al Consorci del Ter per ser una qüestió 
d’interès públic per al municipi de Cassà de la Selva”. 
Segon.-  El tenor dels estatuts del Consorci del Ter obren en el present 
expedient. 
 



 
 

Tercer.- Atès que Cassà de la Selva té una població entre 10.001 i 12.500 
habitants i que no és un municipi riberenc, la quota anual es de 1613,78  €. 
 
NORMATIVA  APLICABLE 
 

1. Articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS). 

2. Article 47.2.g) de la LRBRL, l’article 114 del Decret Legislatiu 2/2003. 
3. Article 54.1 b) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria 

de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986. 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Cap de les clàusules que integren els estatuts del Consorci del Ter 
vulnera la legislació vigent. 
 
Segona..- L’article 313 del ROAS estableix que: 
 

 “(...)2 L’acord dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se 
o dissoldre els consorcis, com també per aprovar i modificar els estatuts, 
s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres 
de la corporació. 
3  L’acord  esmentat  juntament  amb  els  estatuts  s’han  de  sotmetre  a  
informació pública  pel  termini  de  trenta  dies,  en  la  forma  que  
estableix  l’article  160  d’aquest Reglament. 
4 El procediment per a la constitució del consorci, quan tingui per objecte 
la gestió de serveis locals, no ha d’excedir el termini de sis mesos. 
L’incompliment d’aquest termini  comporta  la  caducitat  del  procediment  
i  l’arxiu  de  les  actuacions  dins  els trenta dies.” 

 
Consegüentment, l’expedient d’adhesió al consorci s’integra per les següents 
fases: 
 

1. Aprovació inicial 
2. Informació pública (30 dies hàbils) 
3. Aprovació definitiva. 

 
La adhesió al consorci implica una quota anual de de 1613,78  €. Aquesta 
incidència econòmica exigeix  la incorporació a l’aprovació definitiva una 
clàusula d’execució pressupostària AD pel susdit import. 
 
Tercera.-  Abans de l’aprovació inicial de l’adhesió al Consorci del Ter 
l’expedient  s’integra per la següent documentació: 
 

1. Memòria justificativa. 
2. Tenor dels estatuts del consorci. 
3. Informe del Secretari sobre el procediment  i legalitat dels estatuts 

del consorci. 



 
 

Després de la informació pública i abans de l’aprovació inicial de l’adhesió al 
Consorci del Ter, s’ha d’afegir a l’expedient la següent documentació: 

4. Al·legacions en el seu cas. 
5. Informe del Secretari. 
6. RC. 
7. Informe FUI. 

 
Cinquena .- En virtut de l’article 47.2.g) de la LRBRL, l’òrgan competent per 
aprovar inicial i definitivament  l’adhesió al consorci es el Ple de l’ajuntament 
per majoria absoluta. 

 
CONCLUSIÓ: 
 
S’informa favorablement la l’aprovació inicial de l’adhesió del municipi de Cassà 
de la Selva al Consorci del Ter d’acord amb el següent tenor: 

 
“Vista la memòria justificativa signada per l’Alcalde i la Tècnica de Medi Ambient. 
 
Vists els estatuts del Consorci del Ter. 
 
Vist l’informe del Secretari: 
 
S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'adhesió del Municipi de Cassà de la Selva al 

Consorci del Ter pels motius exposats a la memòria justificativa.. 

SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, 

mitjançant anuncis que s'inseriran en el Butlletí Oficial de la província, DOGC i 

en el tauler d'anuncis de la Corporació. 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 

Ajuntament” 

 

FONAMENTS DE DRET 
1. Articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS). 
2. Article 47.2.g) de la LRBRL, l’article 114 del Decret Legislatiu 2/2003. 
3. Article 54.1 b) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 

Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986. 
4. Estatuts del Consorci del Ter 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'adhesió del Municipi de Cassà de la Selva al Consorci 
del Ter pels motius exposats a la memòria justificativa. 
 



 
 
SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant 
anuncis que s'inseriran en el Butlletí Oficial de la província, DOGC i en el tauler d'anuncis 
de la Corporació. 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 

Ajuntament. 

 
TERCER: Notificar-ho al Consorci del Ter i donar trasllat a l´àrea d´intervenció i medi 
ambient municipal.  
 
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès 
(ERC), Joan Cañigueral (ERC) i Marià Montsuñer (PSC). 
 
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) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
6.- APROVACIÓ CONVENI DE DELEGACIÓ DE L'EXERCICI DE LES 
COMPETÈNCIES MUNICIPALS AMB EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS 
PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L'INFORME DE SEGUIMENT I 
VALORACIÓ DE L'ACOMPLIMENT DE LES OBERTURES I MANTENIMENTS DE 
LES FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DELS REFUGIS DE LES 
GAVARRES 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist l´Informe-Memòria emès per l ´Alcalde i la  Tècnica de Medi Ambient en data 13 de 
gener de 2021 que transcrit literalment diu:  

“La llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions, en els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
situats en terrenys forestals, modificada mitjançant la llei 2/2014, del 27 de gener, 



 
 

de mesures fiscals, administratives , financeres i del sector públic, estableix que 
els nuclis de població, urbanitzacions, instal·lacions i edificacions aïllades han 
d’assegurar una franja perimetral exterior de protecció contra incendis.  
En data 31 de març de 2016 el Ple municipal aprovà el plànol de delimitació 
segons el que estableix al llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la llei 
2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, en la 
que incorpora les franges de les edificacions anomenades Refugis de les 
Gavarres amb un perímetre de 50 metres, en base a als informes de la Regió 
d’Emergències de Girona de la Direcció General de Prevenció i Extinció 
d’incendis i Salvament i un de la Subdirecció General dels Agents Rurals de 
l’àrea Regional de Girona (ambdós consten a l’expedient 2014/524) 
L’Ajuntament, en la seva tasca de vetllar per la seguretat al municipi va sol·licitar 
a la Diputació de Girona la redacció d’un projecte executiu de prevenció 
d’incendis en nuclis i urbanitzacions, que defineix i valora econòmicament els 
treballs que cal executar a l’àmbit de les franges perimetrals dels nuclis i 
urbanitzacions del municipi. Per altra banda, es va demanar un informe específic 
per a la zona anomenada els Refugis de les Gavarres, atès que es tracta d’una 
zona d’alt risc. 
 
Els resultats d’aquest informe, de data 27 de desembre de 2018, es van traslladar 
a tots els propietaris de les edificacions dels Refugis de les Gavarres per tal que 
poguessin disposar de la informació detallada de les tasques que corresponia a 
cadascú, i poguessin desenvolupar les tasques, tal com estableix la legislació, 
segons conta a l’exp. X2019000390. 
Havent passat més d’un any des de la notificació del contingut del projecte 
executiu per a l’obertura de franges, s’ha cregut convenient fer un seguiment de 
l’execució de les tasques d’obertura, per tal de valorar quins dels objectes 
obligats han desenvolupat la tasca i en quin grau, i valorar novament el cost de 
les tasques que manca per realitzar.  
Amb tot això, es pretén tenir informació suficient per valorar la idoneïtat de iniciar 
procediments sancionadors o bé execucions subsidiàries, d’acord amb la 
normativa de prevenció d’incendis esmentada.  
L’objecte del conveni és la delegació de la contractació de la redacció d’un 
informe de seguiment i valoració de l’acompliment de les obertures i 
manteniments de les franges de protecció contra incendis que estan obligats a 
obrir els propietaris de les instal·lacions i edificacions dels Refugis de les 
Gavarres segons la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i 
les instal·lacions situats en terrenys forestals. 
El Consell Comarcal ha redactat una proposta de Conveni de delegació de 
l’exercici de les competències municipals entre el Consell Comarcal del Gironès 
i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la contractació de la redacció de 
l’informe de seguiment i valoració de l’acompliment de les obertures i 
manteniments de les franges de protecció contra incendis dels Refugis de les 
Gavarres.  
El treball per a la protecció i la seguretat de les persones i bens i de l’espai 
forestal municipal s'ha de considerar una actuació d'interès públic. 
El Consell Comarcal té una línia de treball en temes de control de prevenció 
d’incendis i forestal, per tant és adequat que facin la contractació de l’empresa 



 
 

que desenvoluparà la tasca de valoració i en facin una valoració, per tal que un 
cop arribi a Cassà sigui un text contrastat i fiable. Es considera que la signatura 
d’aquest conveni suposarà una millora en la gestió dels recursos públics.  
Pel que fa als termes econòmics, el cost a assumir per l’Ajuntament és de 3.040 
€ IVA inclòs, el que es considera un preu d’acord amb els preus de mercat, atès 
que s’estima que la valoració demanada suposarà al voltant de 80 hores de 
treball de camp tècnic, a més de la valoració de les dades i redacció del 
document.  
Existeix una reserva de crèdit, amb número d’operació RC220210000015, i 
càrrec a la partida 200-1360-22699.  
El conveni té per objecte un servei puntual, per tant finalitzarà un cop realitzat el 
servei. 
EN CONCLUSIÓ 
És adient procedir a l'aprovació i signatura del de Conveni de delegació de 
l’exercici de les competències municipals entre el Consell Comarcal del Gironès 
i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la contractació de la redacció de 
l’informe de seguiment i valoració de l’acompliment de les obertures i 
manteniments de les franges de protecció contra incendis dels Refugis de les 
Gavarres.” 
 

 Vist l´Informe del Secretari de la Corporació en data 14 de gener de 2021 que transcrit 
literalment diu:  
 

“FETS 
 
Únic.- En data 13 de gener de 2021 l’Alcalde signa la memòria justificativa del 
Conveni de delegació de l’exercici de les competències municipals entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la 
contractació de la redacció de l’informe de seguiment i valoració de l’acompliment 
de les obertures i manteniments de les franges de protecció contra incendis dels 
Refugis de les Gavarres. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Segons l’article 47. 1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic 
del sector públic, son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados 
por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí 
o con sujetos de derecho privado para un fin común.  
 
El mateix precepte legal estableix que los convenios no podrán tener por objeto 
prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen 
jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público.  
 
El Conveni de delegació de l’exercici de les competències municipals entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la 
contractació de la redacció de l’informe de seguiment i valoració de l’acompliment 
de les obertures i manteniments de les franges de protecció contra incendis dels 
Refugis de les Gavarres no té per objecte prestacions pròpies de contracte.  
 



 
 

El susdit conveni, segons l’article 47.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim 
jurídic del sector públic, podrá incluir la utilización de medios, servicios y recursos 
de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público 
vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.  
 
El fonament últim del Conveni de delegació de l’exercici de les competències 
municipals entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva per a la contractació de la redacció de l’informe de seguiment i valoració 
de l’acompliment de les obertures i manteniments de les franges de protecció 
contra incendis dels Refugis de les Gavarres és l’article 57 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que estableix que la 
cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y 
las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en 
servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter 
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo 
tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos 
que suscriban.  
 
Segon.- La legislació aplicable és la següent: 
 

- Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector 
públic. 

- Articles 47, 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

- Articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 26 d'agost, de règim jurídic i  
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

- Articles 309 i següents del Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual s'aprova el 
reglament d'obres activitats i serveis de la Generalitat de Catalunya. 

- Articles 21 i 22 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

- Articles 52, 53 i 191 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. 

- DA 2a de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic. 
- Decret d'Alcaldia 659/2019, de 13 de juny, de delegació de competències 

d'Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local. 

Tercer.- Els convenis s’han ajustar a tots els requisits de valides i eficàcia de 
l’article 48, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic,  
 
El Conveni de delegació de l’exercici de les competències municipals entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la 
contractació de la redacció de l’informe de seguiment i valoració de l’acompliment 
de les obertures i manteniments de les franges de protecció contra incendis dels 
Refugis de les Gavarres compleix les prescripcions establertes a l’article 48 de 
la llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del sector públic.  
 
Quart.- El conveni, d’acord amb l’article 49 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre del 
règim jurídic del sector públic i amb l'article 110.1 de la Llei 26/2010, de 26 



 
 

d'agost, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques de 
Catalunya, haurà d'incloure almenys les matèries següents: 
 

1. Subjectes que el subscriuen i la seva capacitat jurídica. 
2. Competència que fonamenta l'actuació de l'administració pública. 
3. Objecte del conveni i actuacions que han de dur a terme els seus 

subjectes. 
4. Referència expressa a l'òrgan que autoritza el conveni. 
5. Obligacions i compromisos econòmics assumits per les parts. 
6. Conseqüències en casos d'incompliment de les obligacions i 

compromisos i criteris per determinar les possibles indemnitzacions per 
incompliment. 

7. Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni. 
8. Termini de vigència del conveni, el qual no podrà ser superior a 4 anys, 

excepte que normativament es prevegi un termini superior. Podran 
prorrogar-se de mutu acord entre les parts fins a un màxim de 4 anys. 

9. Els òrgans als quals se sotmeten els signats per a la interpretació i 
resolució de 

      controvèrsies derivades del conveni. 
 
El Conveni de delegació de l’exercici de les competències municipals entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la 
contractació de la redacció de l’informe de seguiment i valoració de l’acompliment 
de les obertures i manteniments de les franges de protecció contra incendis dels 
Refugis de les Gavarres esmenta els susdits punts. 
Cinquè.- L’expedient d’aprovació del conveni s’integra per la següent 
documentació 
 

1. D'acord amb l'article 50.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim 
jurídic del sector públic, el conveni s'acompanyarà d'una memòria 
justificativa on s'analitzi la seva  necessitat i oportunitat, el seu impacte 
econòmic i el caràcter no contractual de l'activitat en qüestió, així com el 
compliment del que preveu aquesta llei. 

 
2. Informe jurídic (aquest informe).  

 
3. RC. 

  
4. Informe de control intern. 

 
A la data del present informe tots aquest documents consten l’expedient. 
 
Sisè.- El procediment a seguir és el següent: 
 

1. Acord d’aprovació del conveni per l’òrgan competent 
 

2. Signatura del conveni. L’òrgan competent és l’alcalde, atès que és el titular 
de la representació legal de l'Ajuntament, en virtut de l’article 21.1.k) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
3. Tramesa a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 

Governació de la  Generalitat, en aplicació de l'article 309.1 del ROAS. 



 
 

 
4. Publicació al DOGC i al registre de convenis de col·laboració i cooperació 

de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l'article 110.3 de la Llei 26/2010, 
de 26 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques catalanes. 

 
Setè.- L'òrgan competent  és el Ple municipal per majoria absoluta.”  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic. 
Articles 47, 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règimlocal. 
Articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 26 d'agost, de règim jurídic i procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
Articles 309 i següents del Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual s'aprova el reglament 
d'obres activitats i serveis de la Generalitat de Catalunya. 
Articles 21 i 22 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
Articles 52, 53 i 191 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. 
DA 2a de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic. 
Decret d'Alcaldia 659/2019, de 13 de juny, de delegació de competències d'Alcaldia a 
favor de la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Primer:  L’APROVACIÓ del Conveni de delegació de l'exercici de les competències 
municipals entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva 
per a la contractació de la redacció de l'informe de seguiment i valoració de 
l'acompliment de les obertures i manteniments de les franges de protecció contra 
incendis dels refugis de les gavarres:  
 

“ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
D'una part, el Sr. Joaquim Roca i Ventura, en qualitat de president del Consell 
Comarcal del Gironès, assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general 
del Consell Comarcal del Gironès;  
 
D'altra part, el Sr. Robert Mundet i Anglada, alcalde de l'Ajuntament de Cassà de 
la Selva, assistit pel Sr. Ignacio López Salvador, secretari de l'Ajuntament de 
Cassà de la Selva;  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
Que l'Ajuntament de Cassà de la Selva ha manifestat al Consell Comarcal del 
Gironès el seu interès en delegar parcialment l’exercici de les seves 
competències en matèria de contractació per a la redacció de l'informe de 
seguiment i valoració de l'acompliment de les obertures i manteniments de les 
franges de protecció contra incendis dels Refugis de les Gavarres; 
  



 
 

Que l’Ajuntament de Cassà de la Selva per acord del Ple de data ........................, 
va acordar delegar en favor del Consell Comarcal del Gironès la competència 
municipal en relació a la contractació de la redacció de l'informe de seguiment i 
valoració de l'acompliment de les obertures i manteniments de les franges de 
protecció contra incendis dels Refugis de les Gavarres;  
 
Que d’acord amb el DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal exercirà 
per delegació aquelles competències que li deleguin els diferents Ajuntaments 
(art. 25.1 c).  
 
Que alhora d'acord amb el DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, correspon a les 
comarques prestar assistència tècnica i de cooperació amb els municipis. L’art. 
28 de l’esmentat Text Refós estableix com una competència dels consells 
comarcals prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis de la 
comarca.  
 
Que el Consell Comarcal del Gironès assumeix l'esmentada competència 
delegada per l'Ajuntament de Cassà de la Selva, mitjançant acord del Ple de data 
.......................;  
 
De conformitat amb el que regulen els arts.6,22,2 i 47.2 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, de Bases de Règim Local, l’art.123.2 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, arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim 
jurídic del sector públic i els art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
ACORDEN:  
 
1- Objecte del conveni  
 
És objecte del present conveni la delegació parcial de l’exercici de les 
competències en matèria de contractació per part de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva al Consell Comarcal del Gironès, en concret per a la contractació de la 
redacció de l'informe de seguiment i valoració de l'acompliment de les obertures 
i manteniments de les franges de protecció contra incendis dels Refugis de les 
Gavarres;  
 
L'Ajuntament aportarà la quantitat de 3.040 € IVA inclòs, per la redacció de 
l'informe, amb càrrec a la partida ...................... del pressupost vigent de 
l'Ajuntament. Aquesta quantitat serà transferida al Consell Comarcal en el 
moment de lliurament de l'esmentat informe a l'Ajuntament. Abans de la incoació 
de l'expedient de contractació per part del Consell Comarcal, l'Ajuntament haurà 
d'aportar el certificat d'existència de crèdit suficient i adequat per atendre aquesta 
despesa.  
 
2- Abast de la delegació de competències en matèria de contractació i 
l’assistència tècnica  
 



 
 

En matèria de contractació, aquesta delegació comprèn la contractació del servei 
de redacció de l'informe de seguiment i valoració esmentat, duent a terme tots 
els actes preparatoris conforme a la normativa contractual. 
La delegació parcial de competències en matèria de contractació en cap cas 
comporta la cessió de la seva titularitat que continuarà sent de l’Ajuntament.  
 
3- Obligacions del Consell Comarcal del Gironès  
 
Són obligacions del Consell Comarcal del Gironès:  
- Procedir a contractar per delegació de l'Ajuntament el servei sol·licitat.  
 
4- Obligacions de l’Ajuntament  
 
Són obligacions de l’Ajuntament:  
a) Satisfer el cost per l’exercici de la competència delegada un cop realitzada la 
liquidació pel Consell Comarcal del Gironès. 
b) Facilitar al Consell Comarcal del Gironès tota la documentació tècnica, 
administrativa o econòmica necessària per a l’exercici de la competència 
delegada.  
 
5- Responsabilitat  
 
Cada part signant del conveni es farà responsable de les obligacions assumides.  
 
6- Conseqüències aplicables en cas d'incompliment  
 
En cas d'incompliment, la part incomplidora haurà d'assumir econòmicament 
l'incompliment de l'obligació, sens perjudici de la seva responsabilitat davant de 
tercers. 
 
7- Comissió de Seguiment  
 
Es crea una comissió de seguiment del conveni formada per un membre de cada 
part signant per tal de tractar les incidències que es pugin produir i per seguir-ne 
les evolucions.  
 
Es designa a la Sra. Montserrat Vilalta i Nicuesa, coordinadora de l'Àrea de Medi 
Ambient del Consell Comarcal del Gironès com a responsable, per part del 
Consell Comarcal del Gironès, del seguiment d'aquest conveni.  
Es designa al Sr. ...., com a responsable, per part de l'Ajuntament de Cassà de 
la Selva, del seguiment d'aquest conveni.  
 
8- Vigència  
 
El present conveni serà vigent des de la data de la seva signatura fins a la data 
de lliurament del servei contractat.  
 
9- Causes de resolució  
 
Són causes de resolució d'aquest conveni:  
a) Per mutu acord de les parts.  



 
 

b) Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels 
signants.  
c) Són altres causes de resolució les contemplades per l'article 51 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
10- Jurisdicció competent  
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, pel que correspondrà a la jurisdicció 
contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin 
sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix.  
 
11.- Protecció de dades  
 
Cada part tractarà les dades personals dels representants o interlocutors de 
l’altra part com a responsable del tractament en el sentit de l’article 4.7 del 
Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016). La finalitat del tractament 
serà gestionar el conveni i portar a terme les actuacions que se’n deriven. La 
legitimació del tractament té el seu fonament en les relacions jurídiques 
formalitzades per mitjà d’aquest document (art. 6.1.b del Reglament general de 
protecció de dades). Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general 
de protecció de dades (accés a les dades, rectificació, portabilitat, supressió, 
sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) cada part es podrà adreçar a 
l’altra de conformitat amb les dades de contacte que figuren en aquest conveni.  
 
12.- Publicació  
 
Un cop aprovat pels òrgans competents de les diferents Administracions 
Públiques intervinents, serà objecte de publicació el present conveni en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, per part de l’ens delegant, de conformitat amb 
el que disposa l’art. 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, entrant en vigor a partir 
del dia següent a la seva publicació.  
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.” 
 

SEGON: APROVAR I DISPOSAR l’obligació de 3.040 € IVA inclòs. Existeix una reserva 
de crèdit, amb número d’operació RC220210000015, i càrrec a la partida 200-1360-
22699 del pressupost del 2021. 
 
TERCER:   Es designa a la tècnica en medi ambient municipal com a responsable, per 
part de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, del seguiment d'aquest conveni.  
 
QUART:  Es designa a l´Alcalde de l´Ajuntament de Cassà de la Selva, Robert Mundet 
Anglada, per  tots els tràmits executius derivats de la signatura del Conveni. 
 
CINQUÈ: Traslladar l´Acord al Consell Comarcal del Gironès, i a les àrees d´intervenció 
i medi ambient municipals.  

 
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès 
(ERC) i Marià Montsuñer (PSC). 



 
 
 
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) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
7.- APROVACIÓ D'ANNEX DE CONVENI DE DELEGACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'EXPLOTACIÓ 
DE LA DEIXALLERIA DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
 Vist l´Informe del Secretari de l´Ajuntament de Cassà de la Selva de data 15 de gener 
de 2021 que transcrit literalment diu:  
 

“FETS 
 
Únic.- En data 14 de gener de 2021 L’Alcalde i la Tècnica de Medi Ambient 
signen la següent memòria: 
 

“MEMÒRIA DE L’ANNEX DEL CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ D 
ELA SELVA I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
Atès que en data 28 de novembre de 2019 el Ple municipal va acordar l’aprovació del Conveni de 
Delegació entre l’ajuntament de Cassà de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació 
del servei d’explotació de la deixalleria, pel que es va fer una memòria justificativa, signada en data 
11 de novembre de 2019. 
 
Atès que, un cop realitzada la licitació i adjudicació del servei per part del Consell Comarcal, i atès 
que l’Ajuntament ha sol·licitat una ampliació de l’horari d’obertura de la deixalleria per tal de poder 
oferir un millor servei i simplificar la gestió dels residus perillosos i tòxics, i que el Consell Comarcal 
del Gironès ha proposat un Annex al Conveni aprovat en data 28 de novembre de 2019.  
 
L’Annex del Conveni proposa dos pactes, segons els que s’estableix un nou horari d’obertura al públic 
de la deixalleria i el cost que del servei atenent a la nova adjudicació i al nou horari.   
 



 
 

El preu del servei aprovat per el conveni per al 2021 és de 49.553,94 €, pel que existeix una 
autorització per a la disposició del crèdit amb núm. d’operació AD220209000013.  
 
Segons l’Annex al conveni, el preu del servei, incloent l’increment degut a l’ampliació de l’horari per 
la obertura durant dos matins més (els matins de dilluns i dimecres, per 4 h/matí), és de 59.704,63 
€/any, que correspon a una quota de 4.975,38 €/mes. 
 
Per als 11 mesos que es preveu que es podrà prestar el servei ampliat de deixalleria durant el 2021, 
cal una ampliació de la despesa autoritzada, pel que es disposa d’una reserva de crèdit amb número 
d’operació RC220210000038 i un import de 9.304,80 € del pressupost de 2021 i RC 220219000001, 
amb un import de 10.150,69 €/any per a la resta d’anys de vigència del conveni, amb càrrec a la 
partida 200-1622-22799.  
 
En conclusió,  
 
Per tot això es creu necessària i adequada l’aprovació de l’annex del Conveni de Delegació entre 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei 
d’explotació de la deixalleria, segons el que s’estableix el nou horari i cost del servei de deixalleria 
municipal.”  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.-  L’aprovació de l’addenda d’un conveni exigeix els mateixos requisits 
jurídics i procedimentals que l’aprovació del text originari del conveni. 
 
Convé destacar que, atès que la ‘addenda que es pretén aprovar modifica un 
conveni en el que s’externalitzen funcions, es d’aplicació l’article 47.2 de la LBRL 
(acord de Ple per majoria absoluta). 
 
Segon.- La legislació aplicable és la següent: 
 

− Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic 
del sector 

      públic. 
− Articles 47, 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 

del règim 
      local. 
− Articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 26 d'agost, de règim jurídic 

i 
      procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
− Articles 309 i següents del Decret 179/1995, de 13 juny, pel qual 

s'aprova el 
      reglament d'obres activitats i serveis de la Generalitat de Catalunya. 
− Articles 21 i 22 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

bases del règim 
      local. 
− Articles 52, 53 i 191 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. 
− DA 2a de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic. 
− Decret d'Alcaldia 659/2019, de 13 de juny, de delegació de 

competències d'Alcaldia 
      a favor de la Junta de Govern Local. 

 
Tercer.- Els convenis s’han ajustar a tots els requisits de valides i eficàcia de 
l’article 48, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic,  



 
 

 
En el present cas, el text originari del conveni més l’addenda que es pretén 
aprovar s’ajusta a les prescripcions del susdit article. 
 
Quart.- El conveni, d’acord amb l’article 49 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre del 
règim jurídic del sector públic i amb l'article 110.1 de la Llei 26/2010, de 26 
d'agost, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques de 
Catalunya, haurà d'incloure almenys les matèries següents: 

 
10. Subjectes que el subscriuen i la seva capacitat jurídica. 
11. Competència que fonamenta l'actuació de l'administració pública. 

12. Objecte del conveni i actuacions que han de dur a terme els seus subjectes. 
13. Referència expressa a l'òrgan que autoritza el conveni. 
14. Obligacions i compromisos econòmics assumits per les parts. 
15. Conseqüències en casos d'incompliment de les obligacions i compromisos i 

criteris per determinar les possibles indemnitzacions per incompliment. 
16. Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni. 
17. Termini de vigència del conveni, el qual no podrà ser superior a 4 anys, 

excepte que normativament es prevegi un termini superior. Podran prorrogar-
se de mutu acord entre les parts fins a un màxim de 4 anys. 

18. Els òrgans als quals se sotmeten els signats per a la interpretació i resolució 
de 

      controvèrsies derivades del conveni. 
 
En el present cas, el text originari del conveni més l’addenda que es pretén aprovar 
s’ajusta a les prescripcions del susdit article. 
 
Cinquè .- L’expedient d’aprovació del conveni s’integra per la següent documentació 
 

5. D'acord amb l'article 50.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic 
del sector públic, el conveni s'acompanyarà d'una memòria justificativa on 
s'analitzi la seva  necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic i el 
caràcter no contractual de l'activitat en qüestió, així com el compliment del 
que preveu aquesta llei. 

 
6. Informe jurídic (aquest informe).  

 
7. RC. 

  
8. Informe de control intern. 

 
Sisè.- El procediment a seguir és el següent: 
 

5. Acord d’aprovació del conveni per l’òrgan competent 
 

6. Signatura del conveni. L’òrgan competent és l’alcalde, atès que és el titular de 
la representació legal de l'Ajuntament, en virtut de l’article 21.1.k) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Llei Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
7. Tramesa a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 

Governació de la  Generalitat, en aplicació de l'article 309.1 del ROAS. 
 



 
 

8. Publicació al DOGC i al registre de convenis de col·laboració i cooperació de 
la Generalitat de Catalunya, en virtut de l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 26 
d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques 
catalanes. 

 
Setè.- L'òrgan competent  és el Ple municipal per majoria absoluta. “ 
 
És el que informo, sense perjudici de millor opinió fonamentada en dret. “ 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

- Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector       
públic. 

- Articles 47, 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim       local. 

- Articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 26 d'agost, de règim jurídic i       
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

- Articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim       
locals. 

- Acord del Ple municipal  on s´acorda l’aprovació del Conveni de Delegació entre 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès per a la 
prestació del servei d’explotació de la deixalleria. 

Per tot això, S’ACORDA: 
  
PRIMER: APROVAR l’Annex del Conveni de delegació entre l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei d’explotació de 
la deixalleria de Cassà de la Selva, que transcrit literalment indica:  
 

“ENTITATS QUE INTERVENEN 
Pel Consell Comarcal del Gironès, representat pel seu president, Sr. 
Joaquim Roca i Ventura, President del Consell Comarcal del Gironès, 
facultat per l'acord del Ple del Consell Comarcal del Gironès de data 20 de 
novembre de 2019, assistit pel secretari del Consell Comarcal, Sr. Jordi 
Batllori i Nouvilas; 
 
Per l’Ajuntament de Cassà de la Selva, representat pel seu Alcalde, Sr. 
Robert Mundet i Anglada, Alcalde de l'Ajuntament de Cassà de la 
Selva, facultat per acord de Ple de data 28 de novembre de 2019; assistit 
pel secretari de la corporació, Sr. Ignacio López Salvador; 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
Vist que l'Ajuntament de Cassà de la Selva ha subscrit el Conveni de 
delegació, per a la prestació del Servei d'explotació de la deixalleria de 
Cassà de la Selva, en data 3 de març de 2020. 
Atès que el passat 21 d'octubre de 2020, mitjançant Consell de Presidència 
i ratificat pel Ple en data 18 de novembre de 2020, es va adjudicar el 
contracte de Servei d'explotació de la deixalleria de Cassà de la Selva a 
l'empresa REVALORA RESIDUS SL. 



 
 

Atès que l'Ajuntament de Cassà de la Selva ha sol·licitat l'ampliació de 
l'horari de la deixalleria, en data 5 de novembre de 2020, els dilluns i 
dimecres de 10 a 14h, fent un total de 8 hores setmanals. 
D'acord amb el pressupost presentat per l'empresa adjudicatària 
REVALORA RESIDUS SL aquesta ampliació suposa un cost de 859,90 
€/mensuals sense IVA, 1.002,64 €/mensuals amb IVA i cost de gestió del 
CCG. 
En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció als 
següents 
 
PACTES 
PRIMER. Horari d'obertura. 
 L'horari d'obertura d'atenció al públic a la deixalleria de 

Cassà de la Selva serà de:  
   - Dilluns a divendres de 15 a 19h. 
   - Dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 10 a 

14h. 
 
 El contracte actual preveu l'obertura de 28 hores 

setmanals i l'ampliació sol·licitada per l'Ajuntament de 
Cassà de la Selva amplia aquest horari amb 8 hores 
setmanals fent un total d'obertura de 36 hores setmanals. 

 
SEGON. Cost del servei. 
  El cost del servei convingut ascendeix a l'import de 

47.672,91 €/anuals (3.972,74  €/mensuals), més 12.031,72 
€/any (1.002,644 €/mes) en concepte de l'ampliació  de 
l'horari d'atenció al públic a la deixalleria de 8 hores més a la 
setmana,  distribuïdes en els dilluns i dimecres al matí, de 10 
a 14h, el que ascendeix a un  total de 59.704,63 €/any 
(4.975,38 €/mes). 

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

 
Pel Consell Comarcal del Gironès   Per l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva 
El president      L’Alcalde 
 
 
Joaquim Roca i Ventura    Robert Mundet i Anglada 
 
 
El secretari      El secretari 
 
 
 
Jordi Batllori i Nouvilas    Ignacio López Salvador” 

 



 
 
SEGON: AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa següent: reserva de crèdit amb número 
d’operació RC220210000038 i un import de 9.304,80 € del pressupost de 2021 i RC 
220219000001, amb un import de 10.150,69 €/any per a la resta d’anys de vigència del 
conveni, amb càrrec a la partida 200-1622-22799.  
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, es subordina al crèdit que per a cada exercici 
autoritzin els respectius pressupostos. 
 
TERCER: Traslladar l´Acord al Consell Comarcal del Gironès, i a les àrees d´intervenció 
i medi ambient municipals.  
 
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès 
(ERC), Joan Cañigueral (ERC) i Marià Montsuñer (PSC). 
 
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) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE CAMP DE FUTBOL 7” 
 
ANTECEDENTS DE FET I FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’informe tècnic i jurídic conjunt de l’arquitecte municipal i del cap de serveis jurídics 
de data 12 de desembre de 2020 de fets i fonaments de dret que disposa:  
 
“INFORME TÈCNIC I JURÍDIC PER A L’APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE CAMP 
DE FUTBOL 7”, de data desembre de 2020, redactat per l’arquitecte Manuel Alemany 
Masgrau del Consell Comarcal del Gironès 
 
En Joan Bataller i Garriga, cap de serveis jurídics, i en Jordi Fabrellas i Surià, arquitecte 
municipal, col•legiat en el Col•legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, amb el núm. 



 
 
24825-8, en relació al “PROJECTE CAMP DE FUTBOL 7”, de data desembre de 2020, 
redactat per l’arquitecte Manuel Alemany Masgrau del Consell Comarcal del Gironès, 
emetem el següent  
 
I N F O R M E :  
 
Vist el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament el 4/3/2009 per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb un text refós verificat per l’ajuntament i 
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 15 de juliol de 2009, i publicat al 
DOGC en data 11/11/2009 i la normativa sectorial en relació a les obres d’urbanització.  
 
Vist el “PROJECTE CAMP DE FUTBOL 7”, de data desembre de 2020, redactat per 
l’arquitecte Manuel Alemany Masgrau del Consell Comarcal del Gironès. 
 
L’actuació es realitza en l’àmbit del nucli urbà. 
 
L’actuació que es proposa realitzar té la consideració d’obra municipal ordinària de nou 
establiment, d’acord amb la classificació establerta a l’article 12.2 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals 
(ROAS),aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), i els articles 24 al 33 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
Ens Locals (ROAS), estableixen el contingut mínim dels Projectes.  
 
L’article 235.2 de la LMRLC i l’article 37.1 del ROAS disposen que “la tramitació dels 
projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord 
d’aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c) Aprovació 
definitiva”.  
 
Atès l’article 37 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals que disposa: 
 
“Procediment 
37.1 La tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment 
següent: 
 
a) Acord d’aprovació inicial. 
b) Informació pública i notificació individual, si s’escau. 
c) Aprovació definitiva. 
 
37.2 La informació pública del projecte és de trenta dies com a mínim, durant els quals 
es pot examinar i formular-hi les al•legacions pertinents. Simultàniament, s’ha de 
sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només quan així ho exigeixi 
la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti, i s’ha de notificar 
individualment a les persones directament afectades que figurin en la relació a què es 
refereix l’article 31 d’aquest Reglament. 
 



 
 
37.3 Els plànols i documents sotmesos al tràmit d’informació pública són diligenciats pel 
secretari de la corporació, i hi ha de constar que han estat aprovats inicialment per 
aquesta. 
 
37.4 En la tramitació dels projectes en la qual hagi d’intervenir una altra administració, 
perquè així ho exigeixi la legislació sectorial, s’han de complir els tràmits que aquesta 
legislació imposi. La no emissió dels informes dins dels terminis concedits donarà lloc al 
seguiment de les actuacions, sempre que no siguin determinants per a l’aprovació del 
projecte. 
 
37.5 El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a comptar de 
l’aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat del 
procediment i l’arxiu de les actuacions dins els trenta dies següents a l’acabament 
d’aquell. 
 
(...).” 
 
Atès  que l’obra no està prevista en el pressupost municipal de l’exercici 2020. 
 
Segons l’article 21.1. o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, correspon l’Alcalde l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui 
competent per a la seva contractació o concessió, com és el cas, el qual te delegada 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, no obstant en no està prevista la seva 
execució en el pressupost de l’exercici 2020, pendent de la corresponent consignació 
pressupostària en espera de l’aprovació dels pressupostos de 2021, correspon al Ple 
d’acord amb l’article 52.2.o) 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. 
 
Per tot això, 
 
INFORMEM  FAVORABLEMENT I PROPOSEM  al  Ple municipal  que acordi: 
 
PRIMER.- APROVAR  INICIALMENT EL “PROJECTE CAMP DE FUTBOL 7”, de data 
desembre de 2020, redactat per l’arquitecte Manuel Alemany Masgrau del Consell 
Comarcal del Gironès, amb un pressupost de 497.281,08 € IVA INCLÒS. 
 
SEGON.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte i annex de millores 
inicialment aprovats durant un termini de TRENTA DIES HÀBILS, comptats a partir del 
dia següent hàbil de l’última publicació de l’ anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, al Tauler d’Edictes Municipal i a la pàgina Web municipal, termini durant el qual 
es podrà examinar el projecte i formular-hi les al•legacions i reclamacions pertinents, de 
conformitat amb l’article 37 del Reglament esmentat, en el ben entès que de no formular-
se reclamacions i al•legacions durant el període d’informació pública,  caldrà sotmetre’l 
a la seva aprovació definitiva i, en compliment del que disposa l’article 38.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 
de juny,  aquesta es publicarà del projecte al Butlletí Oficial de la Província Girona, al 
Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a la 
tramitació de la proposta.” 
 



 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR  INICIALMENT EL “PROJECTE CAMP DE FUTBOL 7”, de data 
desembre de 2020, redactat per l’arquitecte Manuel Alemany Masgrau del Consell 
Comarcal del Gironès, amb un pressupost de 497.281,08 € IVA INCLÒS.  
 
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovat durant 
un termini de TRENTA DIES HÀBILS, comptats a partir del dia següent hàbil de l’última 
publicació de l’ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Tauler d’Edictes 
Municipal i a la pàgina Web municipal, termini durant el qual es podrà examinar el 
projecte i formular-hi les al•legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb 
l’article 37 del Reglament esmentat, en el ben entès que de no formular-se reclamacions 
i al•legacions durant el període d’informació pública, caldrà sotmetre’l a la seva 
aprovació definitiva i, en compliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, 
aquesta es publicarà del projecte al Butlletí Oficial de la Província Girona, al Diari Oficial 
de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
TERCER.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a la 
tramitació de la proposta.  
 
El regidor Christian Cortés (JxC) explica la proposta. Intervenen els regidors Martí 
Vallès (ERC), l’alcalde Robert Mundet i Marià Montsuñer (PSC). 
 
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) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
9.- PROPOSTA DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL NÚM. 11 DEL POUM 
 
RELACIÓ DE FETS 



 
 
En data 28 de juliol de 2016 l’Ajuntament de Cassà de la Selva aprovà provisionalment 
la Modificació puntual núm. 11 del POUM de Cassà de la Selva de regularització dels 
límits i ordenació bàsica del PMU B02; límits dels PMU A08, PMU A09 i PMU B01; i 
alineacions dels carrers Conill, Verneda i Folch i Torres. 

En data 7 d’octubre de 2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona acordà 
emetre el corresponent informe en el sentit de suspendre la tramitació prevista a l’article 
98 del Text refós de la Llei d’urbanisme relatiu al canvi de zonificació de zones verdes i 
esportives, fins que, mitjançant un text refós, s’incorporessin una sèrie de prescripcions: 

 



 
 

 

Per donar resposta a les prescripcions de l’esmentat acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona s’ha redactat en data setembre de 2020: 

• Un Text refós de la Modificació puntual núm. 11 del POUM de Cassà de la Selva, 
que incorpora un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, la justificació 
econòmica del desenvolupament dels àmbits afectats per la modificació puntual, 
i les altres prescripcions esmentades a l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona de data 7 d’octubre de 2016. 

• La separata “Modificació de les zones verdes del PMU B02: justificació de que 
es garanteix el manteniment de la superfície i funcionalitat dels sistemes d’espais 
lliures objectes de modificació”. 

 

Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 11 de gener de 2021 que disposa: 

“Jordi Fabrellas Surià, arquitecte municipal, col·legiat en el Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya, amb el núm. 24825-8, en relació amb la Modificació puntual núm. 11 del POUM de 
Cassà de la Selva, consistent en la regularització dels límits i ordenació bàsica del PMU 
B02; límits dels PMU A08, PMU A09 i PMU B01; i alineacions dels carrers Conill, Verneda i 
Folch i Torres, emeto el següent: 
 
I N F O R M E : 
 
En data 28 de juliol de 2016 l’Ajuntament de Cassà de la Selva aprovà provisionalment la 
Modificació puntual núm. 11 del POUM de Cassà de la Selva de regularització dels límits i 
ordenació bàsica del PMU B02; límits dels PMU A08, PMU A09 i PMU B01; i alineacions dels 
carrers Conill, Verneda i Folch i Torres. 

En data 7 d’octubre de 2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona acordà emetre el 
corresponent informe en el sentit de suspendre la tramitació prevista a l’article 98 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme relatiu al canvi de zonificació de zones verdes i esportives, fins que, 
mitjançant un text refós, s’incorporessin una sèrie de prescripcions. 

Per donar resposta a les prescripcions de l’esmentat acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona s’ha redactat en data setembre de 2020: 

• Un Text refós de la Modificació puntual núm. 11 del POUM de Cassà de la Selva, que 
incorpora un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, la justificació econòmica del 
desenvolupament dels àmbits afectats per la modificació puntual, i les altres 
prescripcions esmentades a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 
data 7 d’octubre de 2016. 

• La separata “Modificació de les zones verdes del PMU B02: justificació de que es 
garanteix el manteniment de la superfície i funcionalitat dels sistemes d’espais lliures 
objectes de modificació”. 

 

CONCLUSIÓ: 

Correspon, en conseqüència, sotmetre a aprovació per part del Ple municipal: 



 
 
 

• El Text refós de data setembre de 2020 de la Modificació puntual núm. 11 del POUM de 
Cassà de la Selva de regularització dels límits i ordenació bàsica del PMU B02; límits 
dels PMU A08, PMU A09 i PMU B01; i alineacions dels carrers Conill, Verneda i Folch i 
Torres. 

• La separata de data setembre de 2020 “Modificació de les zones verdes del PMU B02: 
justificació de que es garanteix el manteniment de la superfície i funcionalitat dels 
sistemes d’espais lliures objectes de modificació”. 

 
Vist l’informe conjunt del cap de serveis jurídics i del secretari municipal que disposa:  
 
“Ignacio López Salvador, secretari municipal i Joan Bataller i Garriga, lletrat cap de serveis 
jurídics, en relació amb la Modificació puntual núm. 11 del POUM de Cassà de la Selva, 
consistent en la regularització dels límits i ordenació bàsica del PMU B02; límits dels PMU 
A08, PMU A09 i PMU B01; i alineacions dels carrers Conill, Verneda i Folch i Torres, emetem 
el següent: 
 
I N F O R M E : 
 
En data 28 de juliol de 2016 l’Ajuntament de Cassà de la Selva aprovà provisionalment la 
Modificació puntual núm. 11 del POUM de Cassà de la Selva de regularització dels límits i 
ordenació bàsica del PMU B02; límits dels PMU A08, PMU A09 i PMU B01; i alineacions dels 
carrers Conill, Verneda i Folch i Torres. 

En data 7 d’octubre de 2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona acordà emetre el 
corresponent informe en el sentit de suspendre la tramitació prevista a l’article 98 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme relatiu al canvi de zonificació de zones verdes i esportives, fins que, 
mitjançant un text refós, s’incorporessin una sèrie de prescripcions. 

Per donar resposta a les prescripcions de l’esmentat acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona s’ha redactat en data setembre de 2020: 

• Un Text refós de la Modificació puntual núm. 11 del POUM de Cassà de la Selva, que 
incorpora un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, la justificació econòmica del 
desenvolupament dels àmbits afectats per la modificació puntual, i les altres 
prescripcions esmentades a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 
data 7 d’octubre de 2016. 

• La separata “Modificació de les zones verdes del PMU B02: justificació de que es 
garanteix el manteniment de la superfície i funcionalitat dels sistemes d’espais lliures 
objectes de modificació”. 

 

FONAMENTS DE DRET 

Els articles 57 a 59 i 73 a 100 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost. 

Els articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat 
per Decret 305/2006, de 18 de juliol en tot allò en què no s’oposi al Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

Reial Decret 297/2013, de 26 d’abril, pel qual es modifica el Decret 584/1972, de 24 de febrer, 
de Servituds Aeronàutiques i pel qual es modifica el Reial Decret 2591/1998, de 4 de desembre, 
sobre la ordenació dels aeroports d’interès general i la seva zona de servei.  

Article 52 c) 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. 



 
 
L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  

Vist quant antecedeix, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
Legislació aplicable, procedint l’aprovació de  la verificació del text refós  i la separata de data 
setembre de 2020 pel Ple d’aquest ajuntament, de conformitat amb el que estableix l’article 22.2 
c) i l’article 47.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local. 

El present informe jurídic i de Secretaria s’emet per virtut de l’article 3.3 c) del Reial Decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració 
Local amb Habilitació de Caràcter nacional, atès que per a l’aprovació del present acord es 
requereix la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 

INFORMEM FAVORABLEMENT: 

Sotmetre a aprovació per part del Ple municipal: 

El Text refós de data setembre de 2020 de la Modificació puntual núm. 11 del POUM de Cassà 
de la Selva de regularització dels límits i ordenació bàsica del PMU B02; límits dels PMU A08, 
PMU A09 i PMU B01; i alineacions dels carrers Conill, Verneda i Folch i Torres. 

La separata de data setembre de 2020 “Modificació de les zones verdes del PMU B02: justificació 
de que es garanteix el manteniment de la superfície i funcionalitat dels sistemes d’espais lliures 
objectes de modificació”. 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la Verificació del Text Refós i la Separata de Zones Verdes del 
projecte de la Modificació puntual núm. 11 del POUM de Cassà de la Selva, 
consistent en la regularització dels límits i ordenació bàsica del PMU B02; límits 
dels PMU A08, PMU A09 i PMU B01; i alineacions dels carrers Conill, Verneda i 
Folch i Torres. 
 
SEGON.- Notificar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona  aquest acord fent-li 
trasllat del Text Refós Verificat i de la Separata de Zones Verdes per a la seva aprovació 
definitiva degudament diligenciats. 
 
TERCER.- Insertar aquest acord al portal de transparència de la pàgina web municipal. 
 
QUART.- Facultar el Sr. Alcalde-President per tal que pugui subscriure la documentació 
que calgui per a l'efectivitat del present acord.  
 
 
El regidor Christian Cortés (JxC) explica la proposta. Intervé l’alcalde Robert Mundet 
i els regidors Martí Vallès (ERC), Joan Cañigueral (ERC) i Marià Montsuñer (PSC). 
 
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) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
10.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 18 DEL 
POUM 
 
En data 28 de març de 2019 el Ple municipal va acordar l’aprovació inicial de la 
modificació puntual núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva de modificació del traçat 
d’un tram del camí públic del veïnat d’Esclet, polígon 11, parcel.la 9005. 
 
En data 28 de novembre de 2019 la secretària de l’ajuntament de Cassà de la Selva va 
emetre un certificat on es fa constar que durant el període d’informació pública de 
l’aprovació inicial de la Modificació Puntual Núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva no 
s’ha presentat cap tipus d’al·legació ni suggeriment. 

En data 19 de febrer de 2020 la Xarxa Viària de la Diputació de Girona va emetre informe 
favorable. 

En data 25 de febrer de 2020 el DARP va emetre informe favorable. 

En data 4 de desembre de 2019 es va sol·licitar informe a la Direcció General d’Aviació 
Civil, el qual encara no s’ha rebut. 

Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 15 de gener de 2021 que disposa: 

“Jordi Fabrellas Surià, arquitecte municipal, col·legiat en el Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya, amb el núm. 24825-8, en relació amb la Modificació Puntual núm. 18 del POUM de 
Cassà de la Selva consistent en la modificació de traçat d’un tram del camí públic del 
veïnat d’Esclet (polígon 11, parcel.la 9005), emeto el següent: 
 
I N F O R M E : 
 
En data 28 de març de 2019 el Ple municipal va acordar l’aprovació inicial de la modificació 
puntual núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva de modificació del traçat d’un tram del camí 
públic del veïnat d’Esclet, polígon 11, parcel.la 9005. 
 
En data 28 de novembre de 2019 la secretària de l’ajuntament de Cassà de la Selva va emetre 
un certificat on es fa constar que durant el període d’informació pública de l’aprovació inicial de 
la Modificació Puntual Núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva no s’ha presentat cap tipus 
d’al·legació ni suggeriment. 

En data 19 de febrer de 2020 la Xarxa Viària de la Diputació de Girona va emetre informe 
favorable. 



 
 
En data 25 de febrer de 2020 el DARP va emetre informe favorable. 

En data 4 de desembre de 2019 es va sol·licitar informe a la Direcció General d’Aviació Civil, el 
qual encara no s’ha rebut. 

CONCLUSIÓ: 

S’ha redactat el document Modificació Puntual núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva de data 
gener de 2021, consistent en la modificació de traçat d’un tram del camí públic del veïnat d’Esclet 
(polígon 11, parcel.la 9005), incorporant la informació de les finques afectades segons les notes 
simples registrals actuals, atès el temps transcorregut des de l’aprovació inicial, i els plànols 
parcel·laris de finques inicials i resultants georeferenciats. Les modificacions respecte al 
document aprovat inicialment no tenen el caràcter de substancials. 
 
Aquesta modificació puntual és d’interès públic municipal, atès que la modificació del traçat dels 
camins millora substancialment l’accessibilitat de la zona. 
 
Així mateix, aquestes variacions de traçat no fan necessària l’avaluació ambiental de la proposta 
de modificació puntual del POUM. 
 
Correspon, en conseqüència, sotmetre a aprovació Provisional per part del Ple municipal del 
Projecte de Modificació Puntual núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva de data gener de 2021.” 
 
Vist l’informe conjunt del cap de serveis jurídics i del secretari municipal que disposa:  
 
“Ignacio López Salvador, secretari municipal i Joan Bataller i Garriga, lletrat cap de serveis 
jurídics, en relació amb la Modificació Puntual núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva 
consistent en la modificació de traçat d’un tram del camí públic del veïnat d’Esclet (polígon 
11, parcel.la 9005), emetem el següent: 
 
I N F O R M E : 
 
En data 28 de març de 2019 el Ple municipal va acordar l’aprovació inicial de la modificació 
puntual núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva de modificació del traçat d’un tram del camí 
públic del veïnat d’Esclet, polígon 11, parcel.la 9005. 
 
En data 28 de novembre de 2019 la secretària de l’ajuntament de Cassà de la Selva va emetre 
un certificat on es fa constar que durant el període d’informació pública de l’aprovació inicial de 
la Modificació Puntual Núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva no s’ha presentat cap tipus 
d’al·legació ni suggeriment. 

En data 19 de febrer de 2020 la Xarxa Viària de la Diputació de Girona va emetre informe 
favorable. 

En data 25 de febrer de 2020 el DARP va emetre informe favorable. 

En data 4 de desembre de 2019 es va sol·licitar informe a la Direcció General d’Aviació Civil, el 
qual encara no s’ha rebut. 

S’ha redactat el document Modificació Puntual núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva de data 
gener de 2021, consistent en la modificació de traçat d’un tram del camí públic del veïnat d’Esclet 
(polígon 11, parcel.la 9005), incorporant la informació de les finques afectades segons les notes 
simples registrals actuals, atès el temps transcorregut des de l’aprovació inicial, i els plànols 
parcel·laris de finques inicials i resultants georeferenciats. Les modificacions respecte al 
document aprovat inicialment no tenen el caràcter de substancials. 
 
FONAMENTS DE DRET 



 
 
Els articles 57 a 59 i 73 a 100 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost. 

Els articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat 
per Decret 305/2006, de 18 de juliol en tot allò en què no s’oposi al Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

Reial Decret 297/2013, de 26 d’abril, pel qual es modifica el Decret 584/1972, de 24 de febrer, 
de Servituds Aeronàutiques i pel qual es modifica el Reial Decret 2591/1998, de 4 de desembre, 
sobre la ordenació dels aeroports d’interès general i la seva zona de servei.  

Article 52 c) 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. L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local.  

Vist quant antecedeix, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
Legislació aplicable, procedint l’aprovació provisional pel Ple d’aquest ajuntament, de conformitat 
amb el que estableix l’article 22.2 c) i l’article 47.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de Bases del Règim Local. 

El present informe jurídic i de Secretaria s’emet en virtut de l’article 3.3 c) del Reial Decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració 
Local amb Habilitació de Caràcter nacional, atès que per a l’aprovació del present acord es 
requereix la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 

INFORMEM FAVORABLEMENT: 

Sotmetre a aprovació Provisional per part del Ple municipal del Projecte de Modificació Puntual 
núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva de data gener de 2021.” 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar  Provisionalment  la  Modificació Puntual núm. 18 del POUM de 
Cassà de la Selva de data gener de 2021. 
 
SEGON.- Notificar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona  aquest acord fent-li 
trasllat del Projecte aprovat provisionalment per a la seva aprovació definitiva 
degudament diligenciat. 
 
TERCER.- Insertar aquest acord al portal de transparència de la pàgina web municipal. 
 
QUART.- Facultar el Sr. Alcalde-President per tal que pugui subscriure la documentació 
que calgui per a l'efectivitat del present acord.  
 
 
El regidor Christian Cortés (JxC) explica la proposta. Intervé l’alcalde Robert Mundet 
i els regidors Martí Vallès (ERC) i Marià Montsuñer (PSC). 
 
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) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
11.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA 
COSTA BRAVA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist l´Informe del Secretari de la Corporació de data 18 de gener de 2021 que es copia 
literalment:  
 
Primer.- Segons Memòria signada, en data 18 de gener de 2021, per l’Alcalde i la 
Tècnica de Medi Ambient que transcrita literalment indica:  

“Atès que l’Ajuntament de Cassà de la Selva ha estat tramitant l’adhesió 
al Consorci de la Costa Brava, pel que es va aprovar per Ple, en sessió 
ordinària celebrada en data 27 de febrer de 2020 l’acord d’elevació a 
definitiu de l’adhesió al Consorci de la Costa Brava.  
Segons l’entrada E20208642 de 7 de desembre de 2020, del Consorci de 
la Costa Brava, derivat de l’adhesió de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
i d’altres municipis al Consorci, aquest organisme ha procedir a aprovar i 
proposar als seus membres de ple dret, la ratificació de l’aprovació 
definitiva dels nous Estatuts.  
Vista la informació referida en l’esmentada entrada, en la que es precisen 
els canvis que s’inclouran als estatuts del Consorci de la Costa Brava, 
amb la introducció de les esmenes parcials no substancials següents:  

a) Acceptar el suggeriment formulat per l’Àrea de Secretaria de la 
Diputació de Girona del qual en resulta la nova redacció de 
l’apartat g) de l’article 12:“g) Adjudicar la contractació de la 
corporació i l’aprovació dels convenis de col·laboració amb 
impacte econòmic, llevat de la que sigui atribuïda al Ple de les 
entitats locals per la normativa de contractes del sector públic i 
legislació de règim local amb excepció dels contractes d’import 
inferior al 2 per cent dels recursos ordinaris del pressupost , que 
correspondran al/la President/a del Consorci.” 
b) Esmenar l’Annex “Entitats integrants del Consorci d’aigües de 
la Costa Brava Girona” per:-Indicar correctament el topònim del 
municipi de Calonge i Sant Antoni-Indicar, en el tram 



 
 

corresponent, els noms dels 20 nous municipis que han completat 
la sol·licitud d’adhesió com a membres de ple dret. 

Es considera adient procedir a l‘aprovació de la ratificació de la 
modificació dels estatuts del Consorci de la Costa Brava en els termes 
proposats per aquest mateix organisme.” 
 

Segon.-  El tenor de la modificació dels Estatuts del Consorci de la Costa Brava 
que obren en el present expedient, segons l´Acord aprovat inicialment per acord 
del Ple del Consorci adoptat en sessió ordinària celebrada en data 9 de juny de 
2020. 
 
NORMATIVA  APLICABLE 
 

1. Articles 115.1 LRJPAC el 313 Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

2. Article 47.2.g) de la LRBRL, l’article 114 del Decret Legislatiu 2/2003. 
 

3. Article 54.1 b) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986. 

 
4. Art. 25è dels vigents Estatuts als efectes de donar la seva conformitat a:  

 
1. El nou text articulat dels Estatuts aprovat inicialment per acord del Ple 
del Consorci adoptat en sessió ordinària celebrada en data 9 de juny de 
2020 
2. La incorporació com a membres de ple dret dels 20 ajuntaments no 
consorciats receptors de serveis mitjançant la seva inclusió a l’Annex 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Cap de les clàusules que integren els estatuts del Consorci de la Costa 
Brava vulnera la legislació vigent. 
 
Segona..- L’article 313 del ROAS estableix que: 
 

 “(...)2 L’acord dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se 
o dissoldre els consorcis, com també per aprovar i modificar els estatuts, 
s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres 
de la corporació. 
3  L’acord  esmentat  juntament  amb  els  estatuts  s’han  de  sotmetre  a  
informació pública  pel  termini  de  trenta  dies,  en  la  forma  que  
estableix  l’article  160  d’aquest Reglament. 
4 El procediment per a la constitució del consorci, quan tingui per objecte 
la gestió de serveis locals, no ha d’excedir el termini de sis mesos. 
L’incompliment d’aquest termini  comporta  la  caducitat  del  procediment  
i  l’arxiu  de  les  actuacions  dins  els trenta dies.” 

 
Consegüentment, l’expedient de ratificació dels estatuts del consorci s’integra 
per les següents fases: 



 
 

 
4. Aprovació inicial 
5. Informació pública (30 dies hàbils) 
6. Aprovació definitiva. 

 
Tercera.-  Abans de l’aprovació inicial de la ratificació dels estatuts del Consorci 
de la Costa Brava, l’expedient  s’integra per la següent documentació: 
 

8. Memòria justificativa. 
9. Tenor de les  modificacions proposades dels estatuts del consorci. 
10. Informe del Secretari sobre el procediment  i legalitat dels estatuts del 

consorci. 

Després de la informació pública i abans de l’aprovació definitiva de la 
modificació dels estatuts del Consorci de la Costa Brava s’ha d’afegir a 
l’expedient la següent documentació: 

11. Al·legacions en el seu cas. 
12. Informe del Secretari. 

 
Cinquena .- En virtut de l’article 47.2.g) de la LRBRL, l’òrgan competent per 
aprovar inicial i definitivament a modificació dels estatus del consorci es el Ple 
de l’ajuntament per majoria absoluta. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
S’informa favorablement l’aprovació inicial de la ratificació de la modificació dels 
estatuts del Consorci de la Costa Brava d’acord amb el següent tenor: 
 

“Vista la memòria justificativa signada per l’Alcalde i la Tècnica de Medi 
Ambient. 
 
Vistes les modificacions proposades pels estatuts del Consorci de la 
Costa Brava. 
 
Vist l’informe del Secretari: 
 
S’acorda:  
 
PRIMER. Aprovar inicialment el nou text articulat dels Estatuts del 
Consorci Costa Brava, aprovat inicialment per acord del Ple del Consorci 
adoptat en sessió ordinària celebrada en data 9 de juny de 2020 i la 
incorporació com a membres de ple dret dels 20 ajuntaments no 
consorciats receptors de serveis mitjançant la seva inclusió a l’Annex. 
 
SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de trenta 

dies, mitjançant anuncis que s'inseriran en el Butlletí Oficial de la 

província, DOGC i en el tauler d'anuncis de la Corporació. 



 
 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

1. Articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS). 

 
2. Article 47.2.g) de la LRBRL, l’article 114 del Decret Legislatiu 2/2003. 
 
3. Article 54.1 b) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 

Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986. 
 

4. Acord aprovació inicial del Ple del Consorci adoptat en sessió ordinària 
celebrada en data 9 de juny de 2020. 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.  Aprovar inicialment el nou text articulat dels Estatuts del Consorci Costa 

Brava, aprovat inicialment per acord del Ple del Consorci adoptat en sessió ordinària 

celebrada en data 9 de juny de 2020 i la incorporació com a membres de ple dret dels 

20 ajuntaments no consorciats receptors de serveis mitjançant la seva inclusió a l’Annex. 

 
SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant 

anuncis que s'inseriran en el Butlletí Oficial de la província, DOGC i en el tauler d'anuncis 

de la Corporació, i que estigui a disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 

Ajuntament. 

 
TERCER: Notificar-ho al Consorci de la Costa Brava i donar trasllat a l´àrea 

d´intervenció i medi ambient municipal.  

 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès 
(ERC) i Marià Montsuñer (PSC). 
 
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) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
12.- PROPOSTES URGENTS 
 
L’alcalde Robert Mundet anuncia la introducció d’un nou punt en l’ordre del dia i es 
sotmet a votació la urgència. 
 
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) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVADA LA URGÈNCIA PER UNANIMITAT 
 
 
12.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN SUPORT AL CONSELLER 
BERNAT SOLÉ, ACUSAT DE DESOBEDIÈNCIA GREU PER L'1 D'OCTUBRE 
 
Un nou judici polític, i una nova sentència que no hauria de ser, aquest cop contra 
l’exalcalde d’Agramunt i conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, Bernat Solé. Una nova mostra de la interferència judicial cap a l’àmbit 
polític i que, a més, es dona en ple procés electoral sent el conseller Solé el responsable 
d’organitzar les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Es tracta, doncs, d’una 
interferència també en el procés electoral que hi ha en marxa.  
 



 
 
El conseller Solé, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la 
ciutadania les eines per poder votar el 1 d’octubre, quan era alcalde d’Agramunt, no és 
l’únic alcalde o alcaldessa del país en un procés polític obert ara mateix. Sí que és el 
primer que rep una sentència, que és desproporcionada i una nova mostra del segrest 
de la política catalana en mans del sistema judicial. Ens trobem davant una nova 
ingerència de venjança, i ens reafirmem en el convenciment que votar no pot ser mai 
delicte. Ens trobem davant un nou episodi de la causa general contra l’independentisme 
que suposa, una vegada més, i malauradament, una vulneració dels drets polítics 
individuals de les persones condemnades, represaliades, de les preses i exiliades 
polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives.  
 
Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l’únic camí per solucionar el conflicte 
polític català és el del diàleg i l’acord. I que és imprescindible aprovar una Llei d’Amnistia 
per posar immediatament en llibertat tots els presos i preses polítiques, tancades a la 
presó sense haver comès cap delicte, tancar les causes obertes contra totes les 
persones represaliades, i fer possible el retorn de les persones exiliades, procés que ha 
d’acabar indiscutiblement en un referèndum pactat sobre la independència de 
Catalunya. I reafirmem, així mateix, que l’exercici al dret d’autodeterminació és 
l’instrument que necessitem per donar la paraula al poble i decidir democràticament i de 
forma lliure el futur del nostre país.  
 
Davant una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment independentista, 
tornem a reiterar el suport a totes les persones represaliades pel procés polític, i a insistir 
que, malgrat ho intentin, res l’aturarà. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu quan 
era alcalde l’1 d’octubre de 2017. 
  
SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa general 
independentista, reclamar la fi de tots els processos judicials oberts al respecte, i exigir 
la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn de les persones 
exiliades. 
 
TERCER. Exigir l’aprovació immediata d’una Llei d’Amnistia com a via per a la solució 
del conflicte.  
 
QUART. Reiterar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental 
recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-
lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i 
pacífica.  
 
CINQUÈ. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l’única via 
per solucionar el conflicte polític és la de la política, el diàleg i l’acord. 
 
SISÈ. Fer arribar aquest acord a la delegada del govern de l’Estat espanyol, a tots els 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la seva presidència, així com a les 
entitats municipalistes. 



 
 
 
 
El regidor Martí Vallès (ERC) explica la proposta. Intervenen l’alcalde Robert Mundet 
i el regidor Marià Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

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) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

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

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
13.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
L’alcalde tracta els assumptes següents: 
 
- Distribució meses Eleccions 14F 
- Obertura Centre de dia 
- Residència Geriàtrica 
- Mòdul sanitari per gestionar Covid 
- Test d’antígens al professorat dels centres educatius 
 
La regidora Sílvia Martí tracta els assumptes següents: 
 
- Reunió amb inspectora d’Educació 
- Instal·lació de mòduls a l’institut 
- Pla Local d’Educació 
- PCR als treballadors dels centres educatius 
- Preinscripcions centres escolars 
- Grups confinats 
- Classes català 
- Activitats Sala Galà 
  
El regidor Joan Casabó tracta els assumptes següents: 



 
 
 
- Nits a la Coma 
- Macca i Correcurts 
- Portalada antic hospital 
 
La regidora Núria Salvans tracta els assumptes següents: 
 
- Entrega de joguines Reis a persones més necessitades 
- Reunió de regidors Serveis Socials de tota la demarcació 
- Dades Serveis Bàsics 
- Centre Diürn 
- Educadors de carrer 
- Assistència a persones grans i necessitades 
- Habitatge 
- Lloguer Social 
- Grup de Teatre Fundació Ramon Noguera 
- Contacte amb la policia per gent necessitada 
 
El regidor Christian Cortés tracta els assumptes següents: 
 
- Obres carrer Sant Grau 
- Obres Reliable 
- Plantació arbres c. Poeta Machado 
 
La regidora Lourdes Martín tracta els assumptes següents: 
 
- PROCICAT Tancament gimnasos i piscina 
- Actuacions de millora 
- Legionel·losi dutxes piscina 
- Reubicació personal piscina i gimnàs 
- Informació activitats esportives 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert tracta els assumptes següents: 
 
- Ajudes llicències terrasses i bars 
 
La regidora Carla Matilla tracta els assumptes següents: 
 
- Agraïment voluntaris cavalcada Reis 
- Agenda 
- Cita prèvia en línia Ajuntament 
 
El regidor Marià Montsuñer tracta els assumptes següents: 
 
- Seguretat eleccions 14F 
- Actuacions policials  
- Normativa gossos perillosos 
- Xarxes socials 
 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 



 
 
 
El regidor Martí Vallès tracta els assumptes següents: 
 
- Retard agenda 
- Entrevistes Ràdio penjades a Telegram 
- Obertura piscina. Respon la regidora Lourdes Martín. 
- Pre alfabetització amb Càritas. Respon la regidora Sílvia Martí. 
 
El regidor Joan Cañigueral tracta els assumptes següents: 
 
- Semàfor c. Provincial amb c. Castellflorit. Respon l’alcalde Robert Mundet i el regidor 
Marià Montsuñer. 
- Obres parades Passeig Ferrocarril. Respon l’alcalde Robert Mundet. 
- Cost llums de Nadal. Respon la regidora Carla Matilla. 
 
La regidora Helga Nuell tracta els assumptes següents: 
 
- Ajuts Covid. Respon l’alcalde Robert Mundet. 
- Parc de l’Estació, falta pas de vianants. Respon l’alcalde Robert Mundet. 
- Reflexió sobre el Concert d’1 de gener al Pati de Can Trinxeria.  
 
 
El regidor Martí Vallès, l’alcalde Robert Mundet i el regidor Marià Montsuñer 
informen de les mesures de prevenció, seguretat i opcions per anar a votar a les 
eleccions del 14F. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Signat i datat electrònicament, 
 


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

