
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE FEBRER DE 

2021 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2021000003  
Caràcter: Sessió Ordinària TELEMÀTICA 
Data: 25 de febrer de 2021 
Hora d’inici: 19:08 h 
Hora de fi: 21:22 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)  
Meritxell Rabionet Frigola (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: 
Pau Presas Bertran (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.- APROVACIÓ ACTA PLE ORDINARI DE 28/01/2021 
 
2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2021/0088 AL 2021/0359 
 
3.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT I LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS 
LITERARIS "CORRELLETRES" 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL PER A LA CONCESSIÓ 
D'HONORS I DISTINCIONS 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE CODI DE CONDUCTA DELS CÀRRECS 
PÚBLICS, PERSONAL EVENTUAL I DIRECTIU DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D'HABITATGE 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2021-2023 
 
8.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3TC 01/2021 AJUNTAMENT 2020 
 
9.- DECLARACIÓ DE CONCURRÈNCIA DE BONIFICACIONS D'ICIO 
 
10.- INFORME MOROSITAT 4t 2020 
 
11.- INFORME PMP 4T 2020 
 
12.- APROVACIÓ PROVISIONALDE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 16  DEL  POUM  
DE  CASSÀ  DE  LA  SELVA  D’AMPLIACIÓ  DE  LA  ZONA  4R  DE SERVEIS TÈCNICS 
AL VEÏNAT DE LLEBRERS DE DALT 
 
13.- ADDENDA AL DOCUMENT D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI SIGNAT ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA I SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ 
SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., PER LA GESTIÓ DE LA RESIDÈNCIA PER A GENT 
GRAN  I CENTRE DE DIA “SANT JOSEP” 
 
14.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE MOCIÓ DE SUPORT A 
L'AMNISTIA 
 
15.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE MOCIÓ PER DONAR 
SUPORT ALS  ENCAUSATS  I  ENCAUSADES  PER  LES MANIFESTACIONS A LA 
JONQUERA I SALT LA TARDOR DE 2019 
 
16.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS X CASSÀ DE MOCIÓ DE 
SUPORT A PABLO HASEL 
 
17.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 



 
 
18.- 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 28/01/2021 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 
28/01/2021, 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 ordinària de data 28/01/2021, 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)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2021/0088 AL 2021/0359 
 
Es dona compte al Ple municipal dels decrets d’alcaldia que consten a l’expedient. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
3.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT I LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS 
LITERARIS "CORRELLETRES" 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament amb l’intenció de fonamentar la literatura catalana realitza uns Premis 
Literaris “Correlletres” oberts a qualsevol participant que compleixi uns requisits pautats 
a la convocatòria. És un concurs telemàtic i pautat amb uns terminist d’entrega 
específics.  
 
És voluntat de l’Equip de Govern regular el reglament dels Premis Literaris de Cassà 
“Correlletres” i la seva convocatòria (edició 2021)  
 
FONAMENTS DE DRET 
 

1. Els articles 4.1 a), 22.2 d), 47  i 49 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 

2. Els articles 8.1 a), 52.2 d) i 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

3. Els articles 58 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats 
Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 



 
 

4. Els articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

5. L'article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

6. L’article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 60 i següents del Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el reglament reguladorque s’assenyala en l’annex. 
 
SEGON.- Convocar els Premis Literaris 2021 (Correlletres) amb una despesa de (300€ 
premi de narrativa) i (300€ el premi de poesia). El 5 de març s’inicia el període de 
publicitat i inscripcions que estarà actiu fins l’14 de març. Els redactats i les entregues 
es realitzaran el 20 i 21 de març de 2021. L’entrega de Premis, la comunicació i 
publicació dels guanyadors serà el 24 d’abril.  
 
La validació de la convocatòria quedarà supeditada a l’aprovació del reglament.  
 
TERCER.- AUTORITZAR la despesa per import 600€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
300 3340 48012 Premis Literaris de Cassà. (RC 220210000355 i 220210000357) 
 
QUART.- PUBLICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al BOP i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament el text íntegre del reglament, durant un període de 30 dies dies el 
present acord als efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions. En cas que no se’n 
presentin, aquest acord esdevindrà definitiu a l’empara de l’article  124.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 
CINQUÈ.- PUBLICAR la convocatòria al públic mitjançant la publicació a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.   
 
ANNEX. 
 

REGLAMENT REGULADOR DELS PREMIS LITERARIS “CORRELLETRES” 
 

BASES DEL PREMI CORRELLETRES 
CAPÍTOL l- DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1r. Denominació del premi.  
La denominació del premi serà Premis Literaris “Premi Correlletres” 
 
Article 2n. Objectius del Premi. 
La finalitat del premi Correlletres de Cassà de la Selva és promoure la competència 
escrita en català, fomentar la creativitat i la riquesa literaria.  
 
Article 3r Règim de la convocatoria. 



 
 
Periodicitat i convocatòria. La periodicitat del premi serà anual i en les respectives 
convocatòries es determinarà el termini de presentació, la data, hora i lloc de l’acte de 
lliurament dels premis i el número i dotació econòmica dels premis. Les convocatòries 
juntament amb les bases, es faran públiques  en el tauler municipal i al web www. 
cassa.cat/premisliteraris 
 
CAPÍTOL ll – JURAT AVALUADOR 
 
Article 4t. Composició del jurat 
El jurat estarà composat per un mínim de tres persones físiques expertes en camps de 
la literatura com ara docents, escriptors locals, llibreters... El jurat serà escollit per l’equip 
de l’area de Cultura de l’Ajuntament. La composició del grup jurat no es farà pública fins 
al mateix dia de la concessió del premi.  
 
Article 5è. Funcions del jurat 
Els acords del Jurat s’adoptaran per majoria i no podran ser objecte de cap tipus de 
recurs. El jurat actuarà amb llibertat i discrecionalitat. Valorarà la qualitat literària de les 
obres, el rigor del text, la solidesa de la construcció i la coherència.  
El jurat haurà de resoldre motivadament la concessió dels premis o la seva consideració 
que s’han declarat deserts.  
  
Ni el jurat ni l’organització mantindrà correspondència ni contacte amb els concursants 
per facilitar informacions relatives amb la temàtica del premi així com tampoc mantindrà 
el contacte del seguiment del premi fins que no es faci pública la decisió i veredicte final 
a l’Entrega de Premis Literaris. El seu veredicte serà inapel·lable. 
El jurat podrà declarar algun premi desert i podrà mencionar accèssits sense ser 
premiats econòmicament.  
 
CAPÍTOL lll – LES CANDIDATURES 
 
Article 6è. Condicions de les candidatures 
Els interessats en participar en el concurs s’hauran d’inscriure a 
www.cassa.cat/premisliteraris. Les obres (poesia i/o narració) es presentaran 
exclusivament en format PDF per correu electrònic a premisliteraris@cassa.cat en un 
marge temporal de 48 hores estipulades a cada convocatòria.  
 
Article 7è. Temàtica i requisits formals de les obres.  
La temàtica de les composicions literàries serà de tipologia lliure. S’haurà d’incorporar al 
poema o  redacció una paraula-motiu escollida per l’organització i exposada per correu 
electrònic a tots els inscrits. Aquest mot  haurà d’estar inclòs a la trama o, si es vol, en pot 
ser el fil conductor.  
Les obres hauran d’indicar el seu títol en l’encapçalament, no estaran signades i hauran 
d’estar mecanografiades en format Din A4 mida de lletra 11, tipografia arial, interlineat 
1.5, i no podran contenir cap indicació que directament o indirectament pugui identificar 
el seu autor. No s’admetrà cap obra que no reuneixi aquests requisits. Per la categoria 
de poesia l’ extensió màxima serà de 70 versos i per la categoria de narrativa l’extensió 
màxima serà de 5000 caràcters amb espais. No s’acceptaran les composicions que no 
compleixin tots els requisits.  
 
Article 8è. Condicions dels participants 



 
 
Podran optar al premi totes les persones físiques per la categoria de poesia i totes les 
persones físiques menors de 40 anys per la categoria de narrativa. Els participants cal 
que entreguin una única obra literària de la que en siguin autors, que sigui inèdita, que 
no hagi estat mai premiada i que sigui escrita en llengua catalana. La participació al 
concurs és gratuïta i comporta l’acceptació del dictamen del jurat. Els participants es 
poden inscriure en ambdues categories si compleixen els requisits.  
 
CAPÍTOL IV EL PREMI  
 
Article 9è. Concessió 
Els premis s’entregaran el dissabte posterior a la Diada de Sant Jordi. L’Ajuntament de 
Cassà no es farà càrrec de les despeses per assistir-hi.  
 
Article 10è Règim econòmic del premi 
El Jurat concedirà dos premis, un per cada categoria. La seva dotació és indivisible i es 
troba subjecte a la normativa fiscal vigent. La quantitat del premi s’estipularà a la 
convocatòria anual.  
 
Article 11è. Divulgació de l’obra premiada 
Les obres que resultin premiades seran publicades al diari digitals culturals i podran ser 
divulgades per l’Ajuntament de Cassà de la Selva en qualsevol moment i per qualsevol 
altre mitjà sense necessitat d’autorització expressa dels seus autors. El premiat cedirà 
els drets de la publicació a l’Ajuntament de Cassà de la Selva i conservarà la propietat 
intel·lectual de la seva obra.  
 
Article 12è. Els exemplars no guardonats seran destruïts.  
 
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)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 



 
 
 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL PER A LA CONCESSIÓ 
D'HONORS I DISTINCIONS 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la provisió d’Alcaldia de data 8 de febrer de 2021. 
 
Atès l’informe del secretari municipal de data 8 de febrer de 2021, que disposa el 
següent: 
 

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia, mitjançant Provisió de data 8 de febrer de 2021, i en 
compliment de lo establert en l'article 3.3.a) 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 emeto el següent,  
 
INFORME 

 
PRIMER. Principi d’autoorganització.  
 
El Municipi, en virtut de l’article 4.1 a) de la LBRL, té potestat reglamentaria. 
Consegüentment, pot aprovar el seu Reglament d’Honors.  
 
SEGON. Legislació aplicable.  
 
La Legislació aplicable és la següent: 

 
7. Els articles 4.1 a), 22.2 d), 47  i 49 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de les Bases de Règim Local. 
8. Els articles 8.1 a), 52.2 d) i 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
9. Els articles 58 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 

Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
10. Els articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
11. L'article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 
 
TERCER. Expedient. 
 
L’expedient s’integra pels següents documents: 
 

1. Text del Reglament d’Honors. 
2. Informe de Secretaria. 

 
Atès que la iniciativa normativa no afecta a les despeses o els ingressos públics presents 
o futurs, no es necessari informe econòmic que quantifiqui i valori les repercussions i 
efectes en l’àmbit pressupostari. 
 



 
 

QUART. Procediment. 
 
L’aprovació del Reglament d’Honors haurà de seguir la tramitació establerta per l'article 
178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, i els articles 60 i següents del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Convé destacar que es prescindeix dels tràmits de consulta, audiència i informació 
públiques previstos en l’article133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, atès que el Reglament d’Honors 
es una norma de l'Administració local que no comporta drets ni obligacions al ciutadà.   
 
El procediment s’integra per les següents fases: 
 

1. Mitjançant Provisió d'Alcaldia se sol·licitarà la designació d'una Comissió d'estudi 
per redactar el text de l'avantprojecte del Reglament d’Honors; aquesta Comissió 
estarà integrada per membres de la Corporació i personal tècnic, propi o aliè a 
aquesta, sota la presidència d'un d'aquells i podrà proposar que s'encomanin a 
aquesta fi estudis, informes o Dictàmens a professionals aliens a l'Entitat. 

 
2. Elaborat i rebut l'avantprojecte del Reglament d’Honors , correspondrà 

l'aprovació inicial d'aquest al Ple de l'Entitat Local, previ dictamen de la Comissió 
Informativa, obrint-se període d'informació pública, per un termini mínim de trenta 
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita 
diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin 
examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin 
pertinents.  
 
Simultàniament, es publicarà al portal web de l'Ajuntament [adreça 
https://www.cassa.cat] a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar 
quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats.  
 

3. Conclòs el període d'informació pública i audiència dels interessats, les 
reclamacions i els suggeriments presentades hauran d'enviar-se a la Comissió 
Informativa oportuna o creada a l'afecte, que estimarà o desestimarà total o 
parcialment aquestes i formularà la corresponent proposta d'aprovació del 
Reglament d’Honors , que serà definitivament aprovada pel Ple de l'Entitat Local. 
 
En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació 
inicial del Reglament d’Honors en el termini d'informació pública i audiència dels 
interessats, l'Acord d'aprovació inicial s'elevarà a definitiu, estenent-se per 
aquesta Secretaria certificació que acrediti aquesta circumstància.  
 
L'Acord d'aprovació definitiva [expressa o tàcita] del Reglament d’Honors, 
correspondrà al Ple de l'Entitat Local, amb el text íntegre d'aquesta, ha de 
publicar-se completament per al seu general coneixement en el Butlletí Oficial de 
la Província, no produint la aprovació del Reglament d’Honors efectes jurídics 



 
 

mentre que no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al de 
la publicació; així mateix, ha de publicar-se en el butlletí informatiu local [quan 
existeixi], i inserir-se en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant-se la 
referència del Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament 
el text en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament [adreça https://www.cassa.cat]. 

 
4. L'Ajuntament ha de remetre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de 

Catalunya, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, l'Acord d’aprovació 
definitiva i còpia íntegra i fefaent del text del Reglament d’Honors o, si escau, la 
certificació que acrediti l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial, així com còpia 
íntegra autenticada d'aquests. 

 
CINQUÈ. Òrgan Competent. 
 
L’òrgan competent per l’aprovació del Reglament d’Honors es el Ple en virtut de l’article 
22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 
52.2 d), i 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
L’acord s’ha d’adoptar per majoria simple en virtut de l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
 
SISÊ. Publicitat i transparència. 
 
Conforme a l'article 129.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, en aplicació del principi de transparència, les 
Administracions Públiques possibilitaran l'accés senzill, universal i actualitzat a la 
normativa en vigor i els documents propis del seu procés d'elaboració, en els termes 
establerts en l'article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern; definiran clarament els objectius de les iniciatives 
normatives i la seva justificació en el preàmbul o exposició de motius; i possibilitaran que 
els potencials destinataris tinguin una participació activa en l'elaboració de les normes. 

 
Durant tot el procés d’aprovació del Reglament d’Honors, haurà de complir-se amb les 
exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques i en la normativa vigent en matèria de transparència. 

 
Atesa la Comissió d’Estudi de data 10 de febrer de 2021, pel que s’aprova el text per a 
l’aprovació inicial del reglament municipal per a la concessió d’honors i distincions, que 
transcrit literalment diu: 
 

REGLAMENT MUNICIPAL PER A LA CONCESSIÓ D'HONORS I DISTINCIONS 

CAPITOL I. Objecte  
 



 
 

Article 1.- Aquest Reglament té per objecte de concessió dels honors i distincions  
encaminats a reconèixer mereixements especials, qualitats o circumstàncies de 
persones físiques o jurídiques que hagin contribuït o contribueixin a enaltir i projectar el 
nom i prestigi del municipi o que les seves accions tinguin repercussions beneficioses en 
alt grau per als vilatans i vilatanes de Cassà de la Selva, tal com preveu l’article 189 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.  
 
Article 2.- Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen caràcter 
exclusivament honorífic, sense que, puguin generar cap dret administratiu, ni de caràcter 
econòmic.  
 
Article 3.- No es podran concedir honors o distincions als qui desenvolupin càrrecs 
públics, i respecte dels quals es trobi l'Ajuntament en relació de subordinació o jerarquia, 
funció o servei, mentre subsisteixin aquests motius.  
 
No es podrà concedir cap de les distincions o dels honors assenyalats a les persones 
que ocupin alts càrrecs a l'Administració i amb els quals la Corporació es trobi en 
relacions de coordinació o cooperació en determinades funcions o serveis, mentre 
subsisteixi la relació de coordinació o cooperació, llevat que es tracti d'un cas que segons 
el parer de la Corporació, i amb els procediments establerts en aquest reglament sigui 
adient la seva concessió. 
 
CAPITOL II. Classes d'honors i distincions.  
 
Article 4.- L'Ajuntament de Cassà de la Selva podrà atorgar els següents honors:   

1. Nomenament de Fill/a Predilecte/a del municipi.  
2. Nomenament de Fill/a Adoptiu/Va del municipi.  

 
Article 5.- El nomenament de Fill/a Predilecte/a del municipi tan sols podrà recaure en 
persones físiques i jurídiques que hagin nascut o tinguin al seu domicili social 
respectivament a Cassà de la Selva i que s’hagin dedicat de manera permanent i 
continuada, a promoure el bé del municipi o  hagin fet de Cassà de la Selva objecte 
d'especials estudis, investigacions o manifestacions artístiques, i que hagi assolit una 
consideració pública notòria. 
 
Article 6.- El nomenament de Fill/a Adoptiu/va de la Vila tan sols podrà recaure en 
persones físiques o jurídiques que hagin nascut o tinguin al seu domicili social 
respectivament fora de Cassà de la Selva, i que de manera continuada s'hagin dedicat a 
promoure el bé del municipi de Cassà de la Selva o hagin fet de Cassà de la Selva objecte 
d'especials estudis, investigacions o manifestacions artístiques. 
 
Article 7.- En un Registre Especial es portarà la relació circumstanciada de tots els 
nomenaments de Fill/a Predilecte/a i Fill/a Adoptiu/va de la Vila. 
 
Article 8.- Els nomenaments de Fill/a Predilecte/a i Fill/a Adoptiu/va de la Vila 
s’acreditarà mitjançant un diploma.   
 
Article 9.- Tant el Títol de Fill/lla Predilecte/ta com el de Fill/lla Adoptiu/iva podran ser 
concedits a títol pòstum, sempre que la persona física sigui morta o la persona jurídica 
sigui extinta.  
 
CAPITOL Ill. Procediment de concessió  
 
Article 10.- Per els nomenaments de Fill/a Predilecte/a i Fill/a Adoptiu/va de la Vila serà 
necessària la instrucció de I'oportú expedient, en el que s'acreditin els mèrits i 
circumstàncies de la persona física o jurídica a la qual es vol distingir.  



 
 

 
L'inici de l’expedient serà notificat a la persona física o jurídica interessada la qual podrà 
manifestar la seva renúncia en qualsevol moment anterior a I'adopció de I'acord del Ple.  
 
La iniciativa de I'expedient podrà sorgir de I'Alcalde; de proposició signada per la tercera 
part dels regidors de la corporació, com a mínim a sol·licitud, per escrit, signada (amb 
antefirma amb el DNI i I'adreça) com a mínim pel 4% dels residents en el municipi, segons 
I'últim cens aprovat oficialment, sempre que siguin majors d'edat.  
 
En tots els casos l'Alcalde serà l’òrgan competent per ordenar la instrucció de I'expedient, 
així com per al nomenament de l'instructor/a, que haurà de recaure sobre un regidor/a 
municipal, i per al nomenament del secretari/ària, que serà un funcionari/ària de la 
corporació.  
 
Article 11.- L'Instructor/a de I'expedient ordenarà la pràctica de quantes proves i 
actuacions condueixin a la precisió dels mèrits de la persona física o jurídica proposada, 
acabant aquell en la corresponent proposta de resolució. L'expedient serà dictaminat per 
la Comissió Informativa competent i s’elevarà per a la seva resolució definitiva al Ple de 
l'Ajuntament.  
 
Article 12.- L'acord del Ple de l'Ajuntament concedint honors i distincions, s’adoptarà en 
sessió extraordinària convocada a I'efecte per a aquesta sola qüestió, requerint-se la 
majoria absoluta legal dels membres de la corporació. Les votacions seran sempre 
secretes.  
 
Article 13.- El lliurament d'honors i de distincions s’efectuarà per l'alcalde president, en 
acte solemne i públic, a la sala de sessions o en un espai habilitat a I'efecte, amb 
I'assistència dels membres de la corporació en Ple. En el cas que els honors i les 
distincions es lliurin a títol pòstum, es retran al familiar mes directe possible del premiat.  
 
Article 14.- El diploma esmentat contindrà els mereixements que justifiquen la concessió. 
La insígnia s’adaptarà al model que aprovi la Corporació, on haurà de figurar, en tot cas, 
l'escut del municipi, així com la inscripció de Fill/lla Predilecte/ta o de Fill/lla Adoptiu/iva.  
 
Article 15.- Les persones que esdevinguin Fill/lla Predilecte/ta o Adoptiu/iva seran 
especialment convidades a acompanyar la Corporació Municipal en actes solemnes, i 
ocuparan el lloc que se'ls assenyali.  
 
Article 16.- Un extracte dels acords de la Corporació on s'atorgui qualsevol dels honors 
esmentats haurà d'inscriure's en un Llibre-registre, que estarà a càrrec del titular de la 
Secretaria General de L’Ajuntament. El Llibre-registre estarà dividit en tantes seccions 
com recompenses honorífiques siguin regulades en el Reglament i s´hi inscriuran en 
primer lloc, les persones que foren distingides amb anterioritat a l´aprovació del present 
reglament.  
 
A cadascuna de les seccions anteriors, s'inscriuran, per ordre cronològic de concessió, 
els noms i les circumstàncies de cada un dels distingits, la relació de mèrits que varen 
motivar la concessió, la seva data i, en el seu cas, la de la seva mort.  
 
L'Ajuntament podrà privar de les distincions que són objecte d'aquest Reglament, amb la 
conseqüent cancel·lació de l'assentament en el Llibre-registre, qualsevulla que sigui la 
data en què haguessin estat conferides, a qui incorri en faltes que aconsellin aquesta 
mesura extrema o bé, desmereixi la distinció que li ha estat atorgada.  
 



 
 

L'acord de la Corporació en què s'adopti aquesta mesura anirà precedit de la proposta i 
informe reservat de l'Alcaldia, i requerirà el mateix nombre de vots que fou necessari per 
atorgar la distinció. 
 
Article 17.- En tot allò no previst en aquest Reglament s’aplicarà el que disposi la 
legislació sobre regim local vigent en cada moment.  
 
Article 18.- Previ procediment que s’instruirà amb les mateixes característiques i 
garanties que per I'atorgament de I'honor o la distinció, la corporació podrà revocar I'acte 
de concessió a la persona guardonada, si existeixen circumstàncies que així ho 
aconsellin, amb tràmit d’audiència prèvia.  
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Els honors i les distincions atorgats amb anterioritat a l'aprovació definitiva d'aquest 
Reglament es consideraran vigents d'acord amb la normativa per la qual van ser 
concedits.  
 
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop que, complerts els tràmits necessaris, el seu 
text aparegui íntegrament publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
ANNEX I 
 
Característiques i llegenda del Diploma declaratiu de Fill Predilecte de Cassà de la Selva. 
 
El títol ha de consistir en un diploma amb la següent llegenda:  
 
"L'Ajuntament d'aquesta vila, en interpretació del sentiment general del veïnat concedeix 
a ................. el títol de Fill Predilecte de Cassà de al Selva, com a públic reconeixement 
dels singulars mèrits adquirits"  
 
Cassà de al Selva, ....... de ............ de ...... 
 
L'Alcalde/essa    El Secretari General  
 
ANNEX II. Característiques i llegenda del Diploma declaratiu de Fill Adoptiu de Cassà de 
la Selva.  
 
El títol ha de consistir en un Diploma amb la següent llegenda:  
 
"L'Ajuntament d'aquesta vila, desitjant que resti constància del seu agraïment i 
interpretant el sentiment del veïnat, se sent honorat a concedir a ..................... el títol de 
Fill Adoptiu de Cassà de la Selva en públic reconeixement als mèrits adquirits".  
 
Cassà de la Selva, ........ d ............... de ........  
 
L'Alcalde/essa     El Secretari General 

 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament municipal per a la concessió d’honors i 
distincions. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el susdit reglament 
municipal, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí 



 
 
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè 
aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que 
estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple. 

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

 
TERCER. Facultar al Sr. alcalde per subscriure i signar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte. 
 
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)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE CODI DE CONDUCTA DELS 
CÀRRECS PÚBLICS, PERSONAL EVENTUAL I DIRECTIU DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
Vista la provisió d’Alcaldia de data 9 de febrer de 2021. 
 
Atès l’informe del secretari municipal de data 9 de febrer de 2021, que disposa el 
següent: 
 

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia, mitjançant Provisió de data 9 de febrer de 2021, i en 
compliment de lo establert en l'article 3.3.a) 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 emeto el següent, 

 



 
 

INFORME 
 

PRIMER. Principi d’autoorganització.  
 
El Municipi, en virtut de l’article 4.1 a) de la LBRL, té potestat reglamentaria. 
Consegüentment, pot aprovar el seu Reglament regulador del “Codi de conducta dels 
càrrecs públics, personal eventual i directiu de Cassà de la Selva”. 

 
SEGON. Legislació aplicable.  
 
La Legislació aplicable és la següent: 

 
12. Els articles 4.1 a), 22.2 d), 47  i 49 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de les Bases de Règim Local. 
13. Els articles 8.1 a), 52.2 d) i 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
14. Els articles 58 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les 

Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
15. Els articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
16. L'article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 
 
TERCER. Expedient. 
 
L’expedient s’integra pels següents documents: 
 

3. Text del Reglament regulador del “Codi de conducta dels càrrecs públics, 
personal eventual i directiu de Cassà de la Selva”.  

4. Informe de Secretaria. 
 
Atès que la iniciativa normativa no afecta a les despeses o els ingressos públics presents 
o futurs, no es necessari informe econòmic que quantifiqui i valori les repercussions i 
efectes en l’àmbit pressupostari. 
 
QUART. Procediment. 
 
L’aprovació del Reglament regulador del “Codi de conducta dels càrrecs públics, 
personal eventual i directiu de Cassà de la Selva” haurà de seguir la tramitació establerta 
per l'article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 60 i següents del Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Convé destacar que es prescindeix dels tràmits de consulta, audiència i informació 

públiques previstos en l’article133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, atès que el 
Reglament regulador del “Codi de conducta dels càrrecs públics, personal 



 
 

eventual i directiu de Cassà de la Selva” es una norma de l'Administració local 
que no comporta drets ni obligacions al ciutadà.   

 
El procediment s’integra per les següents fases: 
 

5. Mitjançant Provisió d'Alcaldia se sol·licitarà la designació d'una Comissió d'estudi 
per redactar el text de l'avantprojecte del Reglament regulador del “Codi de 
conducta dels càrrecs públics, personal eventual i directiu de Cassà de la Selva” 
; aquesta Comissió estarà integrada per membres de la Corporació i personal 
tècnic, propi o aliè a aquesta, sota la presidència d'un d'aquells i podrà proposar 
que s'encomanin a aquesta fi estudis, informes o Dictàmens a professionals 
aliens a l'Entitat. 

 
6. Elaborat i rebut l'avantprojecte del Reglament regulador del “Codi de conducta 

dels càrrecs públics, personal eventual i directiu de Cassà de la Selva”, 
correspondrà l'aprovació inicial d'aquest al Ple de l'Entitat Local, previ dictamen 
de la Comissió Informativa, obrint-se període d'informació pública, per un termini 
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans 
de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè 
els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els 
suggeriments que estimin pertinents.  
 
Simultàniament, es publicarà al portal web de l'Ajuntament [adreça 
https://www.cassa.cat] a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar 
quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats.  
 

7. Conclòs el període d'informació pública i audiència dels interessats, les 
reclamacions i els suggeriments presentades hauran d'enviar-se a la Comissió 
Informativa oportuna o creada a l'afecte, que estimarà o desestimarà total o 
parcialment aquestes i formularà la corresponent proposta d'aprovació del 
Reglament regulador del “Codi de conducta dels càrrecs públics, personal 
eventual i directiu de Cassà de la Selva”, que serà definitivament aprovada pel 
Ple de l'Entitat Local. 
 
En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació 
inicial del  Reglament regulador del “Codi de conducta dels càrrecs públics, 
personal eventual i directiu de Cassà de la Selva”, en el termini d'informació 
pública i audiència dels interessats, l'Acord d'aprovació inicial s'elevarà a 
definitiu, estenent-se per aquesta Secretaria certificació que acrediti aquesta 
circumstància.  
 
L'Acord d'aprovació definitiva [expressa o tàcita] del Reglament regulador del 
“Codi de conducta dels càrrecs públics, personal eventual i directiu de Cassà de 
la Selva”, correspondrà al Ple de l'Entitat Local, amb el text íntegre d'aquesta, ha 
de publicar-se completament per al seu general coneixement en el Butlletí Oficial 
de la Província, no produint la aprovació del Reglament efectes jurídics mentre 
que no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al de la 
publicació; així mateix, ha de publicar-se en el butlletí informatiu local [quan 



 
 

existeixi], i inserir-se en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant-se la 
referència del Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament 
el text en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament [adreça https://www.cassa.cat]. 

 
8. L'Ajuntament ha de remetre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de 

Catalunya, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, l'Acord d’aprovació 
definitiva i còpia íntegra i fefaent del text del Reglament regulador del “Codi de 
conducta dels càrrecs públics, personal eventual i directiu de Cassà de la Selva” 
o, si escau, la certificació que acrediti l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial, 
així com còpia íntegra autenticada d'aquests. 

 
CINQUÈ. Òrgan Competent. 
 
L’òrgan competent per l’aprovació del Reglament regulador del “Codi de conducta dels 
càrrecs públics, personal eventual i directiu de Cassà de la Selva” es el Ple en virtut de 
l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i l’article 52.2 d), i 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
L’acord s’ha d’adoptar per majoria simple en virtut de l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
 
SISÊ. Publicitat i transparència. 
 
Conforme a l'article 129.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, en aplicació del principi de transparència, les 
Administracions Públiques possibilitaran l'accés senzill, universal i actualitzat a la 
normativa en vigor i els documents propis del seu procés d'elaboració, en els termes 
establerts en l'article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern; definiran clarament els objectius de les iniciatives 
normatives i la seva justificació en el preàmbul o exposició de motius; i possibilitaran que 
els potencials destinataris tinguin una participació activa en l'elaboració de les normes. 

 
Durant tot el procés d’aprovació del Reglament regulador del “Codi de conducta dels 
càrrecs públics, personal eventual i directiu de Cassà de la Selva”, haurà de complir-se 
amb les exigències de publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques i en la normativa vigent en matèria de transparència. 

 
Atesa la Comissió d’Estudi de data 10 de febrer de 2021, pel que s’aprova el text per a 
l’aprovació inicial del reglament de codi de conducta dels càrrecs públics, personal 
eventual i directiu de Cassà de la Selva, que transcrit literalment diu: 
 

REGLAMENT CODI CONDUCTA CÀRRECS PÚBLICS, PERSONAL EVENTUAL I 
DIRECTIU DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
1. Introducció 



 
 

 

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern estableix que els ens locals han d'elaborar un codi de conducta de llurs alts 
càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d'actuació establerts en aquesta llei, 
n'estableixi altres d'addicionals, si escau, i determini les conseqüències d'incomplir-los. 

Aquest codi dóna compliment al mandat previst en l'article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

NATURALESA. Aquest Codi té caràcter de disposició normativa de caràcter general. 

 

2. Objecte 

Aquest codi té tres objectius fonamentals: 
• Establir els principis ètics que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs de l'Ajuntament 

de Cassà de la Selva i les normes de conducta que se'n deriven. 
• Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor 

actuació dels òrgans de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. 
• Establir el sistema de seguiment, garantia i avaluació de l'aplicació del Codi mitjançant 

el mecanisme de control intern regulat en el punt 6. 

 

3. Àmbit subjectiu 

El present codi és aplicable als alts càrrecs de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. Als 

efectes del codi tenen la condició d'alts càrrecs: 
• Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes i els 

càrrecs de confiança. 
• Els titulars d'òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria 

de règim local. 

 

4. Principis ètics i de bon govern 

Principis ètics 

Les persones subjectes a l'àmbit d'aplicació d'aquest codi han d'actuar, en l'exercici de 
les seves funcions, d'acord amb els principis ètics següents: 
• Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques. 
• Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l'exercici del seu càrrec i en benefici 

exclusiu dels interessos públics. 
• Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de naixement, 

ètnia, gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social. 

• Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a 
una actuació independent i no condicionada per conflicte d'interessos. 

• Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions. Principis de bon govern. 

 



 
 

Principis de bon govern  

• Satisfacció de l'interès públic general: actuar amb l'objectiu d'aconseguir la satisfacció 
dels interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la imparcialitat i l'interès 
comú. 

• Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les 
actuacions i decisions dels òrgans de l'Ajuntament de Cassà de la Selva i retre comptes 
a la ciutadania de les decisions i actuacions administratives que s'adoptin per garantir 
el dret de la ciutadania a una informació accessible i comprensible. 

• Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del 
municipi, i tenir en consideració les seves aportacions en l'adopció i la presa de 
decisions, així com en la introducció de mecanismes d'avaluació dels serveis i les 
polítiques públiques. 

• Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència dels ens locals per 
garantir el compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés com al resultat. 

• Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a les 
peticions de les persones, mitjançant l'ús d'un llenguatge administratiu clar i 
comprensible i garantir l'equitat en l'accés als serveis, als recursos i a la informació 
sobre les matèries o els assumptes que els usuaris tinguin dret a conèixer, respectant 
sempre la protecció de dades i el dret a la privacitat. 

• Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns 
públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i enfortir 
la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal. 

• Col·laboració i coordinació inter-administrativa: establir mecanismes de coordinació 
entre les administracions, i cercar i implantar fórmules d'integració d'informació i 
serveis. 

• Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la gestió 
contínua de l'Administració local, de manera que s'orienti a satisfer les necessitats de 
la ciutadania i s'incrementi la qualitat dels serveis. 

• Desenvolupament d'una cultura ètica en l'organització de l'ens local, que incorpori el 
vessant ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació 
dels serveis. 

 

5. Normes de conducta dels alts càrrecs 

Compromisos generals 

• Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats ni 
utilitzar-ne com a fonament de la mateixa actuació. 

• Formular, a l'inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets 
patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament. 
Aquesta declaració s'ha d'actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que 
variïn les circumstàncies o els fets, així com a la finalització o cessament del mandat. 
Aquest compromís s'entén sens perjudici del compliment de les obligacions establertes 
en matèria d'incompatibilitats. 

 

Compromisos en relació amb els conflictes d'interessos i grups d'interès 

Existeixen conflictes d'interessos quan concorren interessos públics i privats de tal 
manera que poden afectar l'actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en 
l'exercici de les funcions i en la presa de decisions públiques. 



 
 

Davant d'aquestes situacions, les persones subjectes a l'àmbit d'aplicació d'aquest codi 
han de seguir els principis següents: 
• Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d'interessos públics i/o 

privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes. 
• Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, directe o 

indirecte, i també d'utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals per atorgar-
se, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol mena de benefici, ni dur a terme 
cap mena d'activitat privada que, directament o indirectament, entri en col·lisió amb els 
interessos públics. 

• No acceptar regals ni donacions de particulars i d'entitats públiques o privades, fora 
d'aquells regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests 
supòsits es faran públics, a través del portal de la transparència, els béns acceptats 
com a regals, i caldrà especificar el bé o regal acceptat, l'entitat o particular que l'ha 
lliurat i la seva destinació final. En cap cas podrà ser per a ús personal de l'alt càrrec. 

• No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin relacionats 
amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la transparència 
les assistències que realitzin en representació de l'entitat, amb especificació del dia i 
l'objecte de l'acte i l'entitat que lliura la invitació. 

• Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d'altres 
administracions públiques o d'entitats públiques dependents d'aquestes, universitats o 
entitats sense ànim de lucre, quan hagin d'assistir convidades oficialment per raó del 
càrrec a una activitat relacionada amb les seves responsabilitats. No han d'acceptar el 
pagament de viatges, desplaçaments ni allotjaments per part d'una empresa privada 
ni d'un particular. Excepcionalment, per acord del ple o de l'òrgan competent, es podrà 
autoritzar l'acceptació del pagament de viatges, desplaçaments o allotjaments per part 
d'una empresa, entitat privada o un particular, en supòsits d'interès públic degudament 
justificats. Qualsevol invitació s'ha de fer pública, amb esment de l'entitat, persona 
física o jurídica, el lloc i el motiu de la invitació. 

• Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l'execució 
pressupostària, la concessió d'ajuts i subvencions, la contractació pública i la selecció 
de personal, i garantir que els processos es desenvolupen d'acord amb els principis de 
transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i objectivitat, incorporant-hi criteris de 
sostenibilitat i igualtat de gènere. 

• Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que 
mantinguin amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups 
d'interès, d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la 
informació i bon govern i la normativa de desplegament, amb el compromís de no rebre 
ni facilitar l'accés a l'agenda a qui, tenint la condició de grup d'interès, no s'hagi registrat 
en el corresponent registre. 

 

Compromisos en relació amb la ciutadania 

• Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l'exercici de les seves 
funcions i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els casos en 
què la Llei exigeixi la confidencialitat o en els que puguin resultar afectats drets o 
interessos de terceres persones, d'acord amb la normativa d'aplicació. 

• Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del 
càrrec, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència, i, 
en tot cas, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè. 

• Gestionar els recursos públics d'acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats per 
a les quals s'han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en compliment de 
l'obligació de respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen. 



 
 

• Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la 
ciutadania i facilitar la seva participació en la presa de decisions a través d'instruments 
de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics. 

 

6. Mecanisme de control intern 

La corporació ha d'aprovar un mecanisme de control intern que vetlli pel compliment del 
codi. 

El mecanisme de control intern el portarà la Comissió d'Ètica i tindrà les següents 
funcions: 
• Interpretar el codi i resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi. 
• Formular recomanacions i propostes de millora. 
• Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit 

que correspongui en cas d'incompliment del codi. 
• Rebre denúncies amb relació a l'incompliment del codi. A aquest efecte s'establirà un 

canal de denúncies que garanteixi la reserva de la identitat de la persona que denuncia 
• Vetllar per l'actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut. 
• Promoure la difusió i el coneixement del codi. Amb motiu de l'aprovació o modificació 

del codi ètic, i posteriorment amb periodicitat anual, es donarà formació a les persones 
destinatàries del codi. 

• Emetre un informe anual de l'activitat referent al mecanisme de control intern, que es 
farà públic a través del portal de la transparència. 

• Formular propostes de revisió o actualització. 

 

La Comissió d'Ètica, estarà formada pels següents membres: 

• El/la coordinador/a de l'Àrea de Presidència o un altre coordinador/a d'una àrea de 
l'Ajuntament, i que el presidirà. 

• El/la funcionari/a o tècnic/a municipal qui tingui adscrita la matèria de Transparència. 
• 2 funcionaris/àries municipals amb titulació superior, dels que almenys 1 tindrà titulació 

superior en dret. 
• 1 persona representant designada per la Coordinadora de Personal entre el personal 

laboral i funcionari de l'Ajuntament. 
• 1 designada per l'entitat que agrupi a les associacions de veïns del municipi. 
• 1 persona que es presenti voluntàriament i surti escollida, d'acord amb el reglament de 

Participació Ciutadana. 

Els nomenaments tindran una durada de dos anys, transcorreguts els quals s'hauran de 
renovar els nomenaments, tret del funcionari/ària municipal que tingui adscrita la matèria 
de Transparència. 

Els membres de la Comissió Ètica, segons la composició que s'indica, seran nomenats 
per l'Alcaldia, prèvia consulta a la Junta de Portaveus. 

Les persones que integren la Comissió d'Ètica exerceixen les seves funcions amb plena 
autonomia, independència, objectivitat i imparcialitat. No poden rebre instruccions de cap 
òrgan, autoritat o càrrecs municipals. S'obliguen a guardar secret sobre la informació de 
la qual hagin tingut coneixement durant l'exercici de les seves funcions. 



 
 

El funcionament de la Comissió d'Ètica es regeix per la normativa aplicable als òrgans 
col·legiats dels ens locals. 

La Comissió d'Ètica es reunirà anualment. El president convocarà les reunions, a més, 
sempre que es doni alguna circumstància que faci procedent la seva celebració, i quan 
ho demanin, com a mínim, dos dels seus membres. 

En el cas de les propostes de sanció tramitades en aplicació d'aquest Codi, l'informe de 
la Comissió d'Ètica serà preceptiu. 

 

7. Règim sancionador 

El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d'incompliment de les normes 
d'aquest codi, és el que s'estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

El procediment sancionador aplicable és el que estableix la legislació de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques, garantint, en tot cas, el principi de 
contradicció i defensa. 

L'òrgan competent per incoar i aprovar l’expedient serà l'Alcaldia, i d’instruir el 
procediment serà la Comissió d'Ètica. 

 

8. Aprovació, vigència i revisió del codi 

Aquest codi s'aprovarà pel Ple municipal i es mantindrà vigent mentre no se n'aprovi 
expressament la seva modificació o derogació. 

Entrarà en vigor quan s'hagi publicat íntegrament el seu text al BOP i hagi transcorregut 
el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local. 

El codi es revisarà a proposta de la Comissió d'Ètica, i periòdicament cada tres anys, per 
tal d'actualitzar i adaptar el seu contingut. 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament de codi de conducta dels càrrecs públics, 
personal eventual i directiu de Cassà de la Selva. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats el susdit reglament 
municipal, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè 
aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que 
estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple. 

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

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



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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI 
D'HABITATGE 
 
Antecedents de fet 
 

1. És voluntat del govern municipal d’invertir en polítiques d’habitatge per tal de 

possibilitar l’accés de tots aquells ciutadans i ciutadanes que se’n veuen 

exclosos.  Resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit cap al lloguer social per tal 

de fomentar i garantir la funció social d’aquest.  

2. Per l’establiment del servei públic, donant compliment a la normativa aplicable, 

els serveis tècnics municipals han elaborat una memòria justificativa, un projecte 

d’establiment i un reglament del nou servei públic d’habitatge, que consten al 

expedient.  El reglament disposa literalment: 

“REGLAMENT DEL SERVEI D’HABITATGE 
PRÈAMBUL 
L’habitatge es configura com un bé bàsic, de primera necessitat , i aquest concepte es 

troba àmpliament recollit en la normativa pública. L’art. 47 de la Constitució Espanyola, 

determina que tots  els espanyols tenen dret a un habitatge digne i que els poders públics 



 
 
promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer 

efectiu aquest dret.  En el mateix sentit, l’art. 26 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

proclama els drets en l’àmbit de l’habitatge i el Parlament de Catalunya,  va aprovar la 

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 

La situació de crisi econòmica i social ha agreujat la situació de moltes famílies que ha 

patit la pèrdua de l’habitatge habitual amb motiu de no poder fer front al pagament de la 

quota hipotecària de l’habitatge o el pagament del lloguer,  per causes sobrevingudes 

derivades de la pèrdua del lloc de treball, entre d’altres.  

Per fer front aquesta situació, des del Ajuntament de Cassà de la Selva es vol prestar el 

servei d’habitatge municipal i aquest reglament serà l’eina que en regularà tots els 

aspectes relatius el objecte i normativa del funcionament del servei, com també els drets 

i deures de les persones usuàries  per tal de garantir-ne un desenvolupament correcte.  

Atès que el reglament té per objecte la regulació bàsica del servei públic, essent norma 

d’aprovació obligatòria, conforme a l’art. 59 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS), es dóna 

compliment al principi de proporcionalitat.  

El text del reglament consta de 12 articles i una disposició final que regulen aspectes 

generals del servei relatius el objecte, la normativa i els drets i deures dels usuaris, 

contenint la regulació imprescindible per atendre la necessitat a cobrir amb la norma, 

donant compliment el principi de proporcionalitat. 

El present reglament és coherent amb les normes sectorials reguladores de la matèria 

que són en essència, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’Habitatge i la Llei 

7/1985, de Bases del Règim Local, en el punt 2.a) del seu article 25, atribueix als 

municipis competència en matèria de planejament, gestió, execució i disciplina 

urbanística, així com promoció i gestió de l’habitatge de protecció i conservació i 

rehabilitació de l’edificació. 

En relació al principi de transparència, l’Ajuntament haurà de garantir a tothom l’accés 

al present reglament, en els termes exposats per la legislació sobre la matèria.  

 

TÍTOL I. DISPOCIONS GENERALS  
Capítol I.- Règim jurídic de la prestació del servei 
Article 1. Objecte del reglament 
L’objecte del present reglament és la regulació del servei públic municipal d’habitatge. . 

Article 2. Règim de la prestació del servei 



 
 
El règim de prestació serà la gestió directa indiferenciada, sense perjudici de que 

s’externalitzi la prestació material del servei mitjançant un contracte de serveis.  

 

Capítol II. Elements bàsics que configuren el servei 
 
Article 4.- Objecte del servei  
El servei tindrà per objecte principal quatre línies d’actuació:  

1. Servei d’informació i assessorament en matèria d’habitatge. 

2. Servei de mediació en matèria d’habitatge.  

3. Cens d’habitatge buit i borsa de lloguer social.  

4. Desenvolupament d’altres polítiques intrínsecament relacionades amb 

l’habitatge. 

Article 5.-Finalitats del servei 
El servei municipal d’habitatge té com a finalitat  principal facilitar l’accés i al 

manteniment d’un habitatge digne a persones que es trobin en una situació de 

vulnerabilitat.  

Article 6.- Usuaris del servei 
Podran ser usuaris del servei qualsevol persona resident al  municipi de Cassà de la 

Selva que es trobi en una situació de vulnerabilitat residencial.  

Article 7.-Principis d’accés a la utilització del servei 
L’accés a la utilització del servei es realitzarà respectant els principis d’igualtat, 

transparència, promoció de la diversitat i lluita contra l’exclusió social.  

TÍTOL SEGON.- PRESTACIÓ DEL SERVEI  
Article 8.- Requisits d’accés 
Els requisits per accedir el servei municipal d’habitatge són els següents: 

- Els requisits per accedir de les persones usuàries seran establertes a través de 

decret d’alcaldia regulador de la línia d’actuació corresponent. Els usuaris del 

servei hauran d’observar aquests requisits quan siguin establertes.  

 

Article 9.- Drets de la persona usuàries 
Es reconeixen els drets següents a les persones usuàries del servei municipal 

d’habitatge: 



 
 

- Dret a accedir i gaudir del servei en condicions d’igualtat, quan compleixin els 

requisits en aquest reglament per a ser-ne persona usuària.  

- Dret a la informació de les condicions d’accés i prestació del servei. 

- Dret a no ser discriminat en tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, 

opinió, edat, estat de salut o qualsevol altra condició o circumstància personal o 

social.  

- Dret a la intimitat personal i familiar, i a la no divulgació sense el seu 

consentiment exprés de les dades persones que figurin en els seus expedients i 

historials, o en altres tipus de fitxers o arxius, sigui quin sigui el seu suport.  

- Dret a ser tractades amb el respecte i la consideració degudes a la seva dignitat 

pels professionals adscrits o que prestin el servei.  

- Dret a presentar, en qualsevol forma admesa en dret, reclamacions, queixes o 

suggeriments relacionats amb el funcionament del servei, i a rebre’n una 

resposta adequada.  

Article 10.- Deures de les persones usuàries 
Les obligacions de les persones usuàries seran establertes a través de decret d’alcaldia 

regulador de la línia d’actuació corresponent. Els usuaris del servei hauran d’observar 

aquestes obligacions quan siguin establertes.  

Article 11.- Dades personals  
Les dades personals i familiars de la persona usuària que constin en el seu expedient 

tenen caràcter confidencial i estan emparades pel secret professional. Només hi tindran 

accés els professionals que intervinguin directament en el cas, i només amb la finalitat 

del servei a prestar.  

Amb el consentiment de la persona interessada o del seu representant legal, aquestes 

dades podran ser emmagatzemades en fitxers de titularitat municipal degudament 

legalitzats segons les disposicions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantía dels drets digitals.  

Article 12.- Queixes i/o suggeriments 
Hi haurà un formulari de queixes i/o suggeriments a disposició dels usuaris del servei.  

Disposició final. Vigència.  
El present reglament entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament per 

l’Ajuntament i publicat el seu tex íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, quan hi 

hagi transcorregut el termini que preveu l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases de Règim local, conforme al seu article 70.2.  



 
 

 
3. A l’expedient també s’adjunta informe estudi econòmic amb  la previsió 

pressupostària del cost anual del servei.  
4. Atès l’informe favorable del Secretari, de data 15 de febrer de 2021 que disposa: 

“En compliment de lo establert en l'article 3.3.a) 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 emeto el següent, 
 

INFORME 
 
 
FETS 
 
Únic.- Es voluntat política del equip de govern d’aquest Ajuntament establir un servei d’habitatge. 
 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
PRIMERA. Principi d’autoorganització.  
 
El Municipi, en virtut de la seva potestat d’autoorganització, pot establir el servei d’habitatge i 
aprovar el seu reglament regulador. 

 
SEGONA. Legislació aplicable.  
 
La Legislació aplicable és la següent: 

 
17. Els articles 4.1 a), 22.2 d) i f), 49 i 86 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les 

Bases de Règim Local. 
18. L’article 97 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de TR de las disposicions 

legals vigents en matèria de Règim Local.  
19. Els articles 8.1 a), 52.2 d) i g), 245 a 250 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
20. Els articles 58 i següents i els articles 158 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i 

Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
21. Els articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
22. L'article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 
 
TERCERA. Expedient. 
 
L’expedient s’integra pels següents documents: 
 

5. Memòria del servei. 
6. Projecte del servei 
7. Avantprojecte del Reglament del Servei aprovat per una comissió d’estudi.  



 
 

8. Informe de Secretaria. 
 
QUARTA. Procediment. 
 
El procediment s’integra per les següents fases: 
 

9. Aprovació inicial del establiment del servei i del seu reglament regulador. 
10. Informació pública de 30 dies. 
11. Aprovació definitiva del establiment del servei i del seu reglament regulador. 

 
CINQUÈNA. Òrgan Competent. 
 
Es el Ple per majoria simple. 
 
CONCLUSIÓ  
 
S’informa favorablement l’aprovació inicial de l’establiment del servei d’habitatge i del seu 
reglament regulador en els següents termes:  
 

PRIMER.  Aprovar inicialment l'establiment del servei públic d’habitatge 

mitjançant gestió directa (contracte de serveis) i de lliure concurrència d'acord amb la 

Memòria justificativa, el Projecte d'establiment i el Projecte de Reglament que figuren 

en l'expedient. 

 
SEGON.  Aprovar inicialment el Reglament regulador del Servei d’Habitatge. 

 
TERCER. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies 

hàbils, mitjançant anuncis que s’inseriran al Butlletí Oficial de la Província de Girona,  en 

el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Tauler d’Edictes Municipal i a la pàgina 

web municipal, termini dural el qual es podrà formular-hi al·legacions, i reclamacions 

pertinents, de conformitat amb l’article 37 del Reglament esmentat, en el ben entès 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 de Girona, 

al Diari Oficial de la Generalitat i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Cassà de la Selva, a la data de la signatura electrònica.” 
 
Fonaments de dret 
Arts. 4.1 a), 22.2 d) if), 49 i 86 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

de Règim Local. 



 
 
L’article 97 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de TR de las disposicions 

legals vigents en matèria de Règim Local.  

Els articles 8.1 a), 52.2d) i g), 245 a 250 del Text Refòs de la Llei Municipal i de Règim 

Locals de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  

Els articles 58 i següents i els articles 158 i següents del Reglament d’Obres, Activitats 

i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Els articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

L’article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern.  

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’Habitatge. DOGC núm 5044, de 09/01/08. 

Decret llei 1/2020, del 21 de gener pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, del 23 de 

desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.  

 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment del establiment del servei públic d’habitatge mitjançant 

gestió directe (contracte de serveis) i de lliure concurrència d’acord amb la Memòria 

justificativa, el Projecte d’establiment i el Projecte de Reglament que figuren al 

expedient.   

SEGON.-  Aprovar inicialment el Reglament regulador del Servei d’Habitatge. 

TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, 

mitjançant anuncis que s’inseriran al Butlletí Oficial de la Província de Girona,  en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Tauler d’Edictes Municipal i a la pàgina web 

municipal, termini dural el qual es podrà formular-hi al·legacions, i reclamacions 

pertinents, de conformitat amb l’article 37 del Reglament esmentat, en el ben entès 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 de Girona, 

al Diari Oficial de la Generalitat i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
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)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2021-2023 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista l’exigència de l’aprovació d’un Pla estratègic de subvencions previ a la 
convocatòria de qualsevol subvenció derivat de l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Atès l’interès de l’equip de govern municipal de disposar d’un instrument de gestió que 
faciliti la planificació, l’execució i l’avaluació dels objectius desitjats i d’interès general 
que es persegueixen mitjançant la concessió de subvencions. 
 
Atès que actualment el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva pels anys 2018-2020 es troba sense vigència. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general 
de subvencions. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions, de la forma que segueix: 
 

Pla estratègic de subvencions 2021-2023 



 
 

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 

Preàmbul 

L’Ajuntament de Cassà de la Selva, mitjançant el present Pla Estratègic de 
Subvencions, es vol dotar d’un instrument de gestió que faciliti la planificació, 
l ’ execució i l ’ avaluació de les polítiques socials que té encomanades. 
Definit el marc general de l’equilibri pressupostari per a les administracions públiques 
en la normativa referent a l’estabilitat pressupostària (Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera), és necessari traslladar 
els seus principis rectors als diferents components del pressupost municipal. 
El pla estratègic de subvencions constitueix un instrument al servei del principi de 
transparència, recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, i a la Llei catalana 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquest 
sentit, la Llei General de Subvencions té en compte el principi de transparència, com un 
dels seus principis rectors  
En compliment de les esmentades normes, les Administracions Públiques han de 
publicar, entre d’altres extrems, l’import, l ’ objectiu o les finalitat i els beneficiaris de les 
subvencions i ajuts públics concedits. 
Per tal d’incrementar els nivells d’eficiència i eficàcia en la gestió de la despesa pública 
relativa a les subvencions, la Llei estableix la necessitat d’elaborar un pla estratègic 
de subvencions que introdueix amb caràcter previ i de  forma plurianual, una 
connexió entre objectius i els efectes que es pretenen aconseguir, els costos 
previsibles i les seves fonts de finançament. 
La naturalesa del pla estratègic de subvencions és la d’un instrument de gestió de 
caràcter programàtic sense rang normatiu. La seva virtualitat es desplega a l’àmbit 
intern de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, sense incidència directa, ni en drets ni 
obligacions de les possibles  entitats  i/o persones beneficiàries. La seva efectivitat 
queda condicionada a l’establiment de les diverses línies de subvencions, atenent, 
entre d’altres condicionants, a la disponibilitat pressupostària de cada exercici. 
L’aprovació del pla estratègic de subvencions no suposa, en conseqüència, cap tipus 
de dret a favor de potencials entitats i/o persones beneficiàries, les quals, no podran 
exigir, ni indemnitzacions ni compensacions en el cas que el pla no es desenvolupi en 
els termes previstos. En qualsevol cas, el pla estratègic de subvencions és una guia 
que, dins del marc normatiu preestablert, fixa la línia a seguir per la corporació 
municipal en el foment d’activitats d’interès general. 
El pla estratègic esdevé un eina efectiva i dinàmica per tal d’establir un sistema de 
seguiment, de control i d’avaluació d’objectius desitjats.   En el cas que els resultats no 
siguin els esperats o els recursos invertits esdevinguin inadequats, les diferents línies 
del pla es podran modificar o substituir per d’altres més eficaces i/o eficients.  
El Pla Estratègic de Subvencions  recull els principis generals i inspiradors que regulen 
la concessió de subvencions i la seva justificació. Per altra banda, també esdevé un 
instrument d’avaluació que ha de permetre el perfeccionament dels programes 
establerts, la correcció de desviacions i establiment, si s’escau, de noves línies 
d’actuació. 



 
 
Tot això ha de fer possible una eficient distribució dels recursos públics destinats a fer 
front a situacions d’emergència, vulnerabilitat i atenció social que poden sorgir 
associades a la situació econòmica actual i/o futura. Per altra banda, aquest Pla 
Estratègic de Subvencions aspira a ser el nexe d’unió entre la fase d’assignació dels 
recursos públics i la fase d’execució de les polítiques socials per tal de garantir els 
principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no 
discriminació, eficàcia en l’assoliment dels objectius fixats, així com eficiència en 
l’assignació i utilització dels recursos públics. 
Per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes a aquest Pla Estratègic de 
Subvencions serà necessària la consignació pressupostària corresponent en el 
Pressupost Municipal anual i quedarà condicionada al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària. 
Per tant, mitjançant aquest Pla Estratègic de Subvencions es compleix amb el 
mandat  legal bàsic establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions que disposa que “els òrgans de les Administracions 
públiques o qualsevol ens que proposi l’establiment de subvencions, amb caràcter 
previ, haurà de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes 
que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, 
els costos previsibles i les seves fonts de finançament, que es supeditarà, en tot cas, 
als objectius d’estabilitat pressupostària”. 

El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
General de Subvencions,  estableix en el seu article 10.1 que “els plans estratègics 
de subvencions es configuren com un instrument de planificació de les polítiques 
públiques que tinguin com a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès 
social o de promoció d’una finalitat pública” 

La normativa local, en matèria de subvencions concedides per l’Ajuntament de Cassà 
de l selva, és la següent: 
 L’Ordenança general de subvencions. 
 Les Bases d’execució del Pressupost que resultin aprovades per a cada exercici. 
 
El present Pla Estratègic de Subvencions té una primera part dispositiva genèrica i 
estàtica, que serveix a la seva projecció plurianual, i una segona part, corresponent a 
cada exercici en concret, de caràcter dinàmic, que s’identifica a través d’Annexos,  en 
la que en el primer any de vigència del Pla el compromís de programació queda referit 
a l’any 2021, i que anirà variant a mida que transcorrin els exercicis que comprèn 
aquest Pla.  
Disposicions Generals 

Article 1. Establiment de subvencions,  període de durada i termini necessari per 
a la seva consecució. 

L’establiment de subvencions per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per al 
període 2021-2023 s’ajustarà a allò previst en aquest Pla, podent ser ampliat una 
vegada analitzades i avaluades les línies inicials aprovades i sempre tenint en compte 
les limitacions que s’indiquin al llarg de l’articulat del mateix. 



 
 
Respecte el termini necessari per a la consecució de les diferents línies de 
subvencions, es regularà de forma expressa en la convocatòria (Bases reguladores) o 
en el conveni regulador o resolució de concessió. 
Article 2. Principis 
La concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva es realitzarà 
d’acord amb els següents principis: 
 Publicitat i transparència, que garantiran la igualtat d'informació per a l'accés a 

subvencions i permetran el control de la gestió dels fons destinats a les polítiques 
socials. 

 Concurrència, especificant i detallant els requisits per obtenir la condició de 
beneficiari de la subvenció. 

 Objectivitat, igualtat i no discriminació. 
 Eficàcia i eficiència, consistent en l'optimització dels recursos públics assignats a 

cada programa, sense que en cap moment es puguin sobrepassar les limitacions 
legals i/o pressupostàries establertes. 

 
Article 3. Naturalesa jurídica 
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva té caràcter 
programàtic i el seu contingut no generarà drets ni obligacions, de manera que cap 
potencial beneficiari podrà exigir indemnització o compensació en cas que el Pla no 
es porti a la pràctica en els seus propis termes. 
Article 4. Àmbit d’aplicació 
El present Pla serà d’aplicació a les subvencions que concedeixi l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, entenent-se com a tals, totes les disposicions dineràries realitzades 
per l’Ajuntament de Cassà de la Selva, a favor de persones públiques o privades, i que 
compleixin els següents requisits: 
 Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
 Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el 

foment d'una activitat d'utilitat pública, interès social o de promoció d'una finalitat 
pública. 

 Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un dels requisits següents: 
o Execució d'un projecte 
o Realització d'una activitat 
o Adopció d'un comportament singular (ja realitzat o per desenvolupar)  
o Concurrència d'una situació concreta  (el beneficiari haurà de complir certs 

requisits establerts) 
Article 5.  Modalitats de concessió 
Les subvencions que s’enquadren en aquest Pla Estratègic de Subvencions són els 
següents: 
 En règim de concurrència competitiva, que es correspon amb aquell en el que la 

concessió de subvencions s’estableix mitjançant una ordre de prelació de les 



 
 

sol·licituds presentades conforme els criteris de valoració fixats a les bases 
reguladores i en la convocatòria. 

 Concessió directa, en els casos següents: 
o Previstes nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

Les modificacions pressupostàries realitzades que tinguin per objecte establir 
subvencions nominatives comportaran l’obligació de modificar el present Pla 
estratègic, havent-se de definir expressament les finalitats, els objectius i el control 
de cadascuna d’elles. 

o Les que vinguin imposades per normes de rang legal. 
o Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en que s’acreditin raons 

d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades 
que dificultin la seva convocatòria pública. 

Article 6. Requisits bàsics i limitacions a l’establiment de subvencions 
És requisit bàsic per a l’establiment efectiu de les subvencions en règim de concurrència 
competitiva la inclusió de les consignacions  pressupostàries  corresponents  en  els  
pressupost  municipal anuals, l’aprovació  de  les seves bases reguladores, la seva 
convocatòria  i la corresponent resolució de concessió. 
En el cas de subvencions de concessió directa serà requisit bàsic la seva consignació 
pressupostària, la sol·licitud de la mateixa i la seva corresponent resolució de concessió 
o conveni regulador. 
Així mateix, l’establiment de les subvencions queda supeditat al compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa, les consignacions 
pressupostàries aprovades i les bases reguladores de la seva concessió s’ajustaran 
en cada moment a aquests objectius. 
Article 7. Beneficiaris i matèries respecte les que s’establiran subvencions 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva concedirà subvencions, mitjançant convocatòria 
pública o a través de resolucions de concessió o de la signatura de  convenis de 
col·laboració, a favor de persones, associacions o entitats privades amb la finalitat 
de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social per a promoure 
la consecució de fins públics atribuïts a la competència local. 
Les matèries respecte les que anualment s’establiran subvencions són: 

o CULTURA 
o SERVEIS EDUCATIUS 
o ESPORTS  
o SERVEIS SOCIALS I SALUT 
o PROMOCIÓ ECONÒNICA 
o MEDI AMBIENT 
o URBANISME 

 
Article 8. Modificació del Pla 



 
 
Atès el caràcter programàtic del Pla Estratègic de Subvencions, una vegada 
realitzades les tasques de seguiment i avaluació previstes per a cadascun dels 
programes en què es desenvolupa, si es fes palesa la ineficàcia o la desviació d’algun 
d’ells respecte els objectius previstos, aquell programa haurà de ser modificat o 
eliminat. 
Així mateix, si esdevinguessin circumstàncies socials, econòmiques o d’interès públic 
que aconsellessin adoptar noves línies i programes de subvenció, aquest Pla 
Estratègic s’entendrà modificat automàticament. Atès el caràcter econòmic d’aquesta 
modificació, es realitzarà mitjançant les modificacions pressupostàries necessàries, 
conforme a la legislació vigent en matèria d’Hisendes Locals, respectant el contingut 
general bàsic i programàtic del Pla i informant de la finalitat, objectius i mitjans i 
sistemes d’avaluació necessaris per al seu seguiment. 
Article 9. Seguiment i efectes 
Cadascuna de les Àrees responsables de cada matèria objecte de subvenció, establirà, 
respecte dels seus programes respectius, el quadre d’indicadors que s’utilitzaran per 
avaluar l’assoliment dels objectius previstos per a cadascun d’ells. 
Si com a resultat dels informes de seguiment emesos pels tècnics responsables dels 
programes, existeixen línies de subvencions que s’allunyen de la consecució dels 
objectius fixats, o d’aquell que sigui adequat al nivell de recursos invertits, podran ser 
modificades o substituïdes per d’altres més eficaces i eficients o podran ser eliminades. 
Article 10. Entrada en vigor 
El present Pla es sotmetrà a informació pública, amb publicació  al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de la Corporació, en un  termini de 
15 dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Si no s’haguessin 
presentat al·legacions dins del termini indicat l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu, sense requerir l’adopció d’un nou acord. 
El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva serà vigent 
durant el període 2021-2023 i entrarà en vigor el dia de la seva publicació definitiva 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Annex I-  Quadre resum d’objectius estratègics 
 



 
 

ÀREA OBJECTIU ESTRATÈGIC PROGRAMES MODALITAT DE CONCESSIÓ CAPÍTOL CREDIT 
INICIAL 

Neteja i manteniment de l'espai. Fomentar les activitats respectuoses i sostenibles en un entorn 
natural.

Promoció cultural Concessió directa              400,00 € 

Accions de millora de l'entorn del muncipi com la recollida de residus abocats en boscos i espais 
naturals.

Promoció cultural Concessió directa           2.000,00 € 

Col·laborar a fomentar la cultura popular i tradicional catalana promoguda per entitats del 
municipi.

Promoció cultural Concessió directa           6.500,00 € 

Fomentar l'activitat de les entitats cultural del municipi. Promoció cultural Concessió directa           4.000,00 € 
Promocionar la gastronomia local. Promoció cultural Concessió directa           2.000,00 € 
Fomentar valors metodològics i ideològics basats en el treball en equip, el respecte envers a un 
mateix i als altres, el país, la natura, la cultura, la convivència, el compromés, el voluntariat, 
l'esforç.

Promoció cultural Concessió directa           3.000,00 € 

Protegir i promocionar la sardana com a manifestació cívica i fet social i cultural de participació 
comunitària que ajuda a reforçar la cohesió i el sentit de pertinença a la comunitat.

Promoció cultural Concessió directa           9.700,00 € 

Promocionar activitats tradicionals com cercaviles i trobades geganteres. Promoció cultural Concessió directa           6.400,00 € 

Fomentar la cultura cinematogràfica en tots els àmbits. Promoció cultural Concessió directa         13.500,00 € 
Fomentar el coneixement, el respecte i la sensibilitat de la música clàssica des d'una vessant 
pedagògica. Promoció cultural Concessió directa           5.100,00 € 

Generar un espai de trobada per les persones amants de la música i el cant de forma pemanent. Promoció cultural Concessió directa           2.700,00 € 

Promocionar i fomentar llenguatge d'arts escèniques Promoció cultural Concessió directa           2.400,00 € 
Oganització d'activitats culturals obertes a tots els ciutadans amb l'objectiu de treballar des de 
diferents punt de vista les tradicions populars. Promoció cultural Concessió directa           1.500,00 € 

Organització d'un festival per a tots els públics al voltant de la cançó de tradició oral. Promoció cultural Concessió directa           9.000,00 € 
Promoció de la cultura teatral. Facilitar les activitats teatrals sorgides en el municipi. Promoció cultural Concessió directa              700,00 € 
Promoció de la cultura teatral. Facilitar les activitats teatrals sorgides en el municipi. Promoció cultural Concessió directa              700,00 € 
Promoció de la cultura teatral. Facilitar les activitats teatrals sorgides en el municipi. Promoció cultural  Concessió directa              700,00 € 
Difondre la cultura tradicional popular catalana des del món trabucaire realitzant diferents 
galajades i participant d'altres activitats del poble. Promoció cultural Concessió directa              800,00 € 

Col·laboració amb el Casal de Jubilats per dur a terme el programa d'activitats de lleure, cultural 
i social del col·lectiu de pensionistes del municipi. Promoció cultural Concessió directa           9.300,00 € 
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ÀREA OBJECTIU ESTRATÈGIC PROGRAMES MODALITAT DE CONCESSIÓ CAPÍTOL CREDIT 
INICIAL 

Participar del projecte educatiu i manteniment  de les escoles cristinanes de la Salle Cassà. Administració general d'educació Concessió directa         36.000,00 € 
Fomentar l'educació dels alumnes i les famílies participant i complementant el projecte educatiu 
del centre escolar.

Administració general d'educació Concessió directa         14.240,00 € 

Fomentar l'educació dels alumnes i les famílies participant i complementant el projecte educatiu 
del centre escolar. Administració general d'educació Concessió directa         15.708,00 € 

Fomentar l'educació dels alumnes i les famílies participant i complementant el projecte educatiu 
del centre escolar. Administració general d'educació Concessió directa         14.490,00 € 

Fomentar l'educació dels alumnes i les famílies participant i complementant el projecte educatiu 
del centre escolar.

Administració general d'educació Concessió directa           2.000,00 € 

Fomentar l'educació dels alumnes i les famílies participant i complementant el projecte educatiu 
del centre escolar.

Administració general d'educació Concessió directa         18.562,00 € 
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ÀREA PROGRAMES MODALITAT DE CONCESSIÓ CAPÍTOL CREDIT 

INICIAL 

Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultura esportiva, la seva divulgació i pràctica 
a través d'activitats esportives que organizin les entitats de caracter esportiu del municipi. Promoció i foment de l'esport Concessió directa           3.000,00 € 

Manteniment de l'activitat esportiva: hoquei, patinatge i basquet. Promoció i foment de l'esport Concessió directa         38.000,00 € 
Manteniment de l'activitat esportiva: futbol masculi i femeni. Promoció i foment de l'esport Concessió directa         20.000,00 € 
Donar a coneixer i promocinar la disciplina del tennis. Promoció i foment de l'esport Concessió directa           1.500,00 € 
Manteniment de l'activitat esportiva en totes les edats. Donar a conèixer i promocionar la 
disciplina del tennis taula.

Promoció i foment de l'esport Concessió directa           7.000,00 € 

Donar a coneixer els valors de l'escacs i la seva formació entre els joves del municipi. Promoció i foment de l'esport Concessió directa           1.100,00 € 
Donar a coneixer i promocinar la disciplina del ciclisme. Promoció i foment de l'esport Concessió directa           1.000,00 € 
Foment de l'activiat física a la tercera edat. Promoció i foment de l'esport Concessió directa              700,00 € 
Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultural esportiva , la seva divulgació i pràctica 
de l'excurionisme i l'atletisme a diferents punts de la geografia. Promoció i foment de l'esport Concessió directa           6.500,00 € 

Manteniment de l'activitat esportiva del voleibol en totes les edats. Promoció i foment de l'esport Concessió directa              300,00 € 
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ÀREA OBJECTIU ESTRATÈGIC PROGRAMES MODALITAT DE CONCESSIÓ CAPÍTOL CREDIT 

INICIAL 
Promoció i col·laboració, d'acció de benestar social, servei assistencial i social a persones amb 
dificultat per la seva integració social. Sanitat Concessió directa           3.500,00 € 

Donar un servei integral a les persones malaltes de càncer i els seu familiars de Cassà de la 
Selva. Sanitat Concessió directa           3.500,00 € 

Donar suport i millora de la qualitat de vida de les persones diagnosticades i intervingudes de 
càncer. Assistència social primària Concessió directa           1.000,00 € 

Suport i millora de la qualitat de vida de les persones diagnosticades d'esclerosis múltiple, inclòs 
les persones diagnosticades o que es puguin diagnosticar en el futur a Cassà de la Selva.

Assistència social primària Concessió directa           1.000,00 € 
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ÀREA OBJECTIU ESTRATÈGIC PROGRAMES MODALITAT DE CONCESSIÓ CAPÍTOL CREDIT 
INICIAL 

Ajudes destinades a famílies o persones per l'assistència a la llar d'infants i activitats 
extraescolars, o allò necessari per garantir-ne la seva integració social i cobrir les seves 
necessitats bàsiques davant de situacions d'emergència social. 

Assistència social primària  Concessió directa           1.500,00 € 

Finançament del servei d'aliments per persones amb necessitats bàsiques  derivades pels Serveis 
Socials i/o l'Àrea de Ciutadania de l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

Assistència social primària Concessió directa         12.000,00 € 

Ajudes adreçades a famílies monoparentals, sobre la quota líquida de l’impost sobre Béns 
Immobles corresponent al domicili habitual.
Ajudes adreçada a persones jubilades, sobre la quota líquida de l’impost sobre Béns Immobles 
corresponent al domicili habitual
Ajudes adreçades als usuaris de la Residència Geriàtrica Sant Josep en règim de residència 
assistida o centre de dia. Assistència social primària Concurrència competitiva         10.000,00 € 
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Assistència social primària Concurrència competitiva         10.000,00 € 

 

ÀREA OBJECTIU ESTRATÈGIC PROGRAMES MODALITAT DE CONCESSIÓ CAPÍTOL CREDIT 
INICIAL 

Promoció i dinamització del comerç local i de proximitat. Desenvolupament empresarial Concessió directa           3.000,00 € 

Promoció i dinamització del comerç local amb la realització d'una desfilada de moda. Desenvolupament empresarial Concessió directa           1.000,00 € 

Accions de suport al comerç local per la crisi generada per la Covid-19. Desenvolupament empresarial  Concessió directa            5.000,00 € 
Ajudes destinades a la reactivació de l'activitat econòmica de Cassà de la Selva afectada per la 
crisi generada per la Covid-19: Desenvolupament empresarial Concurrència Competitiva           8.000,00 € P

R
O

M
O

C
IÓ

 
E

C
O

N
Ò

M
IC

A

IV

 
ÀREA OBJECTIU ESTRATÈGIC PROGRAMES MODALITAT DE CONCESSIÓ CAPÍTOL CREDIT 

INICIAL 
Actuacions per la prevenció i control contra incendis forestals Administració general del medi Concessió directa           6.000,00 € 

Desenvolupar línies d’investigació sobre el suro; gestió forestal, conservació de la biodiversitat, 
qualitat del suro, control de plagues, ús de fungicides, etc.  Aquesta activitat investigadora es 
realitzarà en coordinació amb d’altres actors, com ara universitats, centres tecnològics, etc.

Administració general del medi 
ambient

Concessió directa           8.600,00 € 
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ÀREA OBJECTIU ESTRATÈGIC PROGRAMES MODALITAT DE CONCESSIÓ CAPÍTOL CREDIT 
INICIAL 

URBANISME
Ajudes destinades a: fomentar la promoció d'obres de rehabilitació d'edifics i a fomentar 
actuacions de millora, rehabilitació, adequació, manteniment i conservació de locals destinats a 
activitats econòmiques.

Administració general d'habitatge i 
urbanisme

Concurrència Competitiva IV         20.000,00 € 

 
 
Annex II: Fitxes de Programes 
Les activitats subvencionables per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a punt 
de partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2021, referit tant als seus 
crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions pressupostàries, si fos 
el cas, al llarg de l’exercici.  
Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3 del Reglament de la Llei 
General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter programàtic 
i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda 
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre 
d’altres condicionats, a la disponibilitat pressupostària per a cada exercici. 



 
 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 400,00 €                                                                                                

Neteja i manteniment de l'espai. Fomentar les activitats respectuoses i 
sostenibles en un entorn natural.

Organització  d'activitats a la natura.

Fomentar l'utilització d'un espai natural per generar cohesió social.

Organizació de curses populars i  activitats festives  per a totes les edats.

Destinataris: Amics de la Pineda Fosca

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 2.000,00 €                                                                                            

Accions de millora de l'entorn del muncipi com la recollida de residus 
abocats en boscos i espais naturals.

Manteniment de la zona de es Gavarres.

Destinataris: Caçadors de Cassà

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 
 



 
 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 6.500,00 €                                                                                               

Col·laboració amb la premsa i periodisme local.

Col·laborar a fomentar la cultura popular i tradicional catalana promoguda 
per entitats del municipi.

Recerca i estudi de la història local

Difusió de les activitats socio-culturals de la vila

Destinataris: Editorial Cassanenca- Revista Lumiguia

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 4.000,00 €                                                                                            

Fomentar l'activitat de les entitats cultural del municipi.

Finançament de projectes culturals locals.

Destinataris: Entitats culturals del municipi

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 2.000,00 €                                                                                            

Promocionar la gastronomia local.

Organitzar activitats de promoció de la cultura gastronòmica local

Destinataris: Entitat Gastronòmica

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 
 



 
 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 3.000,00 €                                                                                                     

Fomentar valors metodològics i ideològics basats en el treball en equip, el 
respecte envers a un mateix i als altres, el país, la natura, la cultura, la 
convivència, el compromés, el voluntariat, l'esforç.

Potenciar activitats d'ensenyament que permentin aprendre diferents valors a 
partir de les premisses de l'escoltisme.

Partipació en els diferents esdeveniments festius  municipals.

Reforçar i fomentar els valors i el coneixment de l’ecologia, el tercer món, la 
pau, el quart món, la interculturalitat, els drets humans… però més enllà 
d’ensenyar aquests valors, el mètode educatiu de MEG busca la maduració i 
l’autocreixement dels nois i noies mitjançant l’adquisició d’un compromís 
individual i una implicació en tot allò que afecta el seu país i la societat que els 
envolta.

Destinataris: La Claca

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 9.700,00 €                                                                                           

Vetllar per a la continuïtat de la sardana com element singular  que 
conforma el patrimoni immaterial català.

Protegir i promocionar la sardana com a manifestació cívica i fet social i 
cultural de participació comunitària que ajuda a reforçar la cohesió i el 
sentit de pertinença a la comunitat.

Divulgació de la dansa popular catalana a través de classes de formació 
del ball de la sardana i esbart dansaire.

Destinataris: Amics de la Sardana 

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 



 
 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 6.400,00 €                                                                                            

Promocionar activitats tradicionals com cercaviles i trobades geganteres.

Promoure celebracions al voltant de la cultura tradicional popular 
gegantera.

Fomentar la difusió de la cultura tradicional popular catalana.

Manteniment, conservació i difusió de la cultura gegantera de Cassà de la 
Selva.

Destinataris: Colla Gegantera

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 13.500,00 €                                                                                          

Fomentar la cultura cinematogràfica en tots els àmbits.

Apropar el llenguatge cinematogràfic a través de pel·lícules, curmetratges, 
mostres d'animació i nous formats visuals.

Destinataris: Cineclub 8 1/2

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 2.700,00 €                                                                                            

Generar un espai de trobada per les persones amants de la música i el 
cant de forma pemanent.

Participar de les activitats culturals i lúdiques del poble.

Programció de concerts al municipi.

Destinataris: Coral

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 



 
 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 5.100,00 €                                                                                            

Fomentar el coneixement, el respecte i la sensibilitat de la música clàssica 
des d'una vessant pedagògica.

Crear una major sensibilitat musical tant per als joves músics com per al 
púbic en general.

Oferir la possibilitat que els joves amb coneixements musicals puguin 
participar en projectes de creació musical.

Facilitar als ciutadans de Cassà de la Selva el consum en el seu propi 
municipi de productes professionals de música en viu.

Destinataris: Jove Orquestra de Cassà

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 2.400,00 €                                                                                            

Objectius específics Promocionar i fomentar llenguatge d'arts escèniques

Destinataris: Projecte Cinema - Arts escèniques

ÀREA: CULTURA

 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 1.500,00 €                                                                                            

Oganització d'activitats culturals obertes a tots els ciutadans amb l'objectiu 
de treballar des de diferents punt de vista les tradicions populars.

Promoció d'una nova lectura de les tradicions popular dins de la 
programció cultural anual del municipi.

Destinataris: Els Corks

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 



 
 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 9.000,00 €                                                                                            

Organització d'un festival per a tots els públics al voltant de la cançó de 
tradició oral.

Promoure durant un cap de setamna el cant i la música que es facin sentir 
a tot arreu del municipi, en diverses formes i durant tota la jornada.

Organització i coordinació durant tot l'anyde diverses activitats amb 
diferents entitats per la seva participació en el festival.

Destinataris: Alter Sinergies pel Festival Càntut

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 700,00 €                                                                                               

Promoció de la cultura teatral. Facilitar les activitats teatrals sorgides en el 
municipi.

Ajudar als grups de teatre amateur a poder desenvolupar els seus 
projectes.

Destinataris: Grup de Teatre Cassanenc

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 700,00 €                                                                                              

Promoció de la cultura teatral. Facilitar les activitats teatrals sorgides en el 
municipi.

Ajudar als grups de teatre amateur a poder desenvolupar els seus 
projectes.

Destinataris: Cràdula Teatre

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 



 
 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 700,00 €                                                                                               

Promoció de la cultura teatral. Facilitar les activitats teatrals sorgides en el 
municipi.

Ajudar als grups de teatre amateur a poder desenvolupar els seus 
projectes.

Destinataris: Guspira Teatre

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 800,00 €                                                                                               

Objectius específics
Difondre la cultura tradicional popular catalana des del món trabucaire 
realitzant diferents galajades i participant d'altres activitats del poble.

Destinataris: Trabucaires de Cassà

ÀREA: CULTURA

 

Programa: Promoció cultural
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 9.300,00 €                                                                                           

Col·laboració amb el Casal de Jubilats per dur a terme el programa 
d'activitats de lleure, cultural i social del col·lectiu de pensionistes del 
municipi.

Reforçar la cohesió i el sentit de partinença a la comunitat.

Destinataris: Casal de Jubilats

ÀREA: CULTURA

Objectius específics

 
 
Les activitats subvencionables per l’Àrea S erveis Educatius de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen 
com a punt de partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2021, referit tant 
als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions 
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici.  
Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3 del Reglament de la Llei 
General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter programàtic 
i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda 
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre 
d’altres condicionats, a la disponibilitat pressupostària per a cada exercici. 



 
 

Programa: Administració general d'educació
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 36.000,00 €                                                                                          

Objectius específics
Participar del projecte educatiu i manteniment  de les escoles cristinanes 
de la Salle Cassà.

Destinataris: Fundació Escoles Cristianes

ÀREA: SERVEIS EDUCATIUS

 

Programa: Administració general d'educació
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 14.240,00 €                                                                                             

Fomentar l'educació dels alumnes i les famílies participant i complementant 
el projecte educatiu del centre escolar.

Complementar el mobiliari, els equipaments i el manteniment del centre 
escolar per tal de poder atendre les necessitats educatives de l'alumnat.

Ajudar a les famílies a disminuir les despeses escolars i de projectes 
educatius per als teus fills.

Relitzar programes d'activitats organitzades per l'AMPA/AFA.

Promoure el desenvolupament d'activitats extraescolars.

Compra de material pedagògic per a l'alumnat (jocs, llibres de text, de 
lectura i de consulta, continguts i recursos digitals, etc.)

Adquisició de connectivitats i equipaments informàtics per a les famílies amb 
necessitats.

Fomentar la socialització dels llibres de text, de lectura i de consulta, llibres 
de text electrònics o continguts i recursos educatius digitals.

Destinataris: Afa Aldric

ÀREA: SERVEIS EDUCATIUS

Objectius específics

 



 
 

Programa: Administració general d'educació
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 15.708,00 €                                                                                          

Fomentar l'educació dels alumnes i les famílies participant i 
complementant el projecte educatiu del centre escolar.

Complementar el mobiliari, els equipaments i el manteniment del centre 
escolar per tal de poder atendre les necessitats educatives de l'alumnat.

Ajudar a les famílies a disminuir les despeses escolars i de projectes 
educatius per als teus fills.

Relitzar programes d'activitats organitzades per l'AMPA/AFA.

Promoure el desenvolupament d'activitats extraescolars.

Compra de material pedagògic per a l'alumnat (jocs, llibres de text, de 
lectura i de consulta, continguts i recursos digitals, etc.)

Adquisició de connectivitats i equipaments informàtics per a les famílies 
amb necessitats.

Fomentar la socialització dels llibres de text, de lectura i de consulta, 
llibres de text electrònics o continguts i recursos educatius digitals.

Destinataris: Ampa Institut

ÀREA: SERVEIS EDUCATIUS

Objectius específics

 

Programa: Administració general d'educació
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 14.490,00 €                                                                                          

Fomentar l'educació dels alumnes i les famílies participant i 
complementant el projecte educatiu del centre escolar.

Complementar el mobiliari, els equipaments i el manteniment del centre 
escolar per tal de poder atendre les necessitats educatives de l'alumnat.

Ajudar a les famílies a disminuir les despeses escolars i de projectes 
educatius per als teus fills.

Relitzar programes d'activitats organitzades per l'AMPA/AFA.

Promoure el desenvolupament d'activitats extraescolars.

Compra de material pedagògic per a l'alumnat (jocs, llibres de text, de 
lectura i de consulta, continguts i recursos digitals, etc.)

Adquisició de connectivitats i equipaments informàtics per a les famílies 
amb necessitats.

Fomentar la socialització dels llibres de text, de lectura i de consulta, 
llibres de text electrònics o continguts i recursos educatius digitals.

Destinataris: Ampa Puig d'Arques

ÀREA: SERVEIS EDUCATIUS

Objectius específics

 



 
 

Programa: Administració general d'educació
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 2.000,00 €                                                                                            

Fomentar l'educació dels alumnes i les famílies participant i 
complementant el projecte educatiu del centre escolar.

Complementar el mobiliari, els equipaments i el manteniment del centre 
escolar per tal de poder atendre les necessitats educatives de l'alumnat.

Ajudar a les famílies a disminuir les despeses escolars i de projectes 
educatius per als teus fills.

Relitzar programes d'activitats organitzades per l'AMPA/AFA.

Promoure el desenvolupament d'activitats extraescolars.

Compra de material pedagògic per a l'alumnat (jocs, llibres de text, de 
lectura i de consulta, continguts i recursos digitals, etc.)

Adquisició de connectivitats i equipaments informàtics per a les famílies 
amb necessitats.

Fomentar la socialització dels llibres de text, de lectura i de consulta, 
llibres de text electrònics o continguts i recursos educatius digitals.

Destinataris: Ampa Llar d'infants

ÀREA: SERVEIS EDUCATIUS

Objectius específics

 

Programa: Administració general d'educació
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 18.562,00 €                                                                                          

Fomentar l'educació dels alumnes i les famílies participant i 
complementant el projecte educatiu del centre escolar.

Complementar el mobiliari, els equipaments i el manteniment del centre 
escolar per tal de poder atendre les necessitats educatives de l'alumnat.

Ajudar a les famílies a disminuir les despeses escolars i de projectes 
educatius per als teus fills.

Relitzar programes d'activitats organitzades per l'AMPA/AFA.

Promoure el desenvolupament d'activitats extraescolars.

Compra de material pedagògic per a l'alumnat (jocs, llibres de text, de 
lectura i de consulta, continguts i recursos digitals, etc.)

Adquisició de connectivitats i equipaments informàtics per a les famílies 
amb necessitats.

Fomentar la socialització dels llibres de text, de lectura i de consulta, 
llibres de text electrònics o continguts i recursos educatius digitals.

Destinataris: Ampa escola La Salle

ÀREA: SERVEIS EDUCATIUS

Objectius específics

 
 



 
 
Les activitats subvencionables per l’Àrea d e  Serveis Esportius de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen 
com a punt de partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2021, referit tant 
als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions 
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici.  
Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3 del Reglament de la Llei 
General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter programàtic 
i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda 
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre 
d’altres condicionats, a la disponibilitat pressupostària per a cada exercici. 

 

Programa: Promoció i foment de l'esport
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 3.000,00 €                                                                                           

Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultura esportiva, la 
seva divulgació i pràctica a través d'activitats esportives que organizin les 
entitats de caracter esportiu del municipi.
Impulsar  en l'organizació  i administratració de tota classe d'iniciatives 
esportives públiques i/o privades de caràcter local.

Destinataris: Entitats de caràcter esportiu

ÀREA: ESPORTS

Objectius específics

 
 

Programa: Promoció i foment de l'esport
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 38.000,00 €                                                                                          

Manteniment de l'activitat esportiva: hoquei, patinatge i basquet.

Fer arribar l'esport a tota la piràmide d'edat de la població.

Participació en competicions esportives a totes les categories.

Destinataris: FDCassanenc 

ÀREA: ESPORTS

Objectius específics

 
 



 
 

Programa: Promoció i foment de l'esport
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 20.000,00 €                                                                                          

Manteniment de l'activitat esportiva: futbol masculi i femeni.

Promoció i divulgació de l'esport femeni.

Foment dels valors de l'esport entre nens i adolescents.

Destinataris: UDCassà 

ÀREA: ESPORTS

Objectius específics

 
 

Programa: Promoció i foment de l'esport
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 1.500,00 €                                                                                           

Manteniment activitat esportiva en totes les edats.

Donar a coneixer i promocinar la disciplina del tennis.

Foment dels valors de l'esport entre nens i adolescents.

Destinataris: Club de Tennis 

ÀREA: ESPORTS

Objectius específics

 
 

Programa: Promoció i foment de l'esport
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 7.000,00 €                                                                                              

Potenciar l'esport femeni d'èlit.

Manteniment de l'activitat esportiva en totes les edats. Donar a conèixer i 
promocionar la disciplina del tennis taula.

Destinataris: Tennis Taula Cassà

ÀREA: ESPORTS

Objectius específics

 



 
 

Programa: Promoció i foment de l'esport
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 1.100,00 €                                                                                             

Fomentar l'activitat intel·lectual.

Donar a coneixer els valors de l'escacs i la seva formació entre els joves 
del municipi.

Destinataris: Club d'Escacs

ÀREA: ESPORTS

Objectius específics

 
 

Programa: Promoció i foment de l'esport
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 1.000,00 €                                                                                            

Donar a coneixer i promocinar la disciplina del ciclisme.

Foment dels valors de l'esport entre nens i adolescents.

Destinataris: Escola Cassà Bike

ÀREA: ESPORTS

 
 

Programa: Promoció i foment de l'esport
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 700,00 €                                                                                              

Foment de l'activiat física a la tercera edat.

Fomentar l'activitat social i col·lectiva de la gent gran.

Destinataris: Club Petanca

ÀREA: ESPORTS

Objectius específics

 
 



 
 

Programa: Promoció i foment de l'esport
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 6.500,00 €                                                                                            

Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultural esportiva , la 
seva divulgació i pràctica de l'excurionisme i l'atletisme a diferents punts 
de la geografia.

Fomentar, impulsar i col·laborar en l'organització de diverses activiats 
relacionades amb l'excursionisme i l'atletisme.

Organització d'activitats excursionistes, culturals i oci.

Destinataris: Colla Excursionista 

ÀREA: ESPORTS

Objectius específics

 
 

Programa: Promoció i foment de l'esport
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 300,00 €                                                                                               

Manteniment de l'activitat esportiva del voleibol en totes les edats.

Promocionar l'esport  mixte i d'equip.

Fomentar i donar suport al desenvolupament de la cultura esportiva, la 
seva divulgació i pràctica a través d'activitats esportives relacionades amb 
el voleibol.

Destinataris: Club Voleibol

ÀREA: ESPORTS

Objectius específics

 
Les activitats subvencionables per l’Àrea de S erveis Socials i Salut de l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, 
tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2021, referit 
tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions 
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici.  
Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3 del Reglament de la Llei 
General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter programàtic 
i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda 
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre 
d’altres condicionats, a la disponibilitat pressupostària per a cada exercici. 



 
 

Programa: Sanitat
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 3.500,00 €                                                                                            

Promoció i col·laboració, d'acció de benestar social, servei assistencial i 
social a persones amb dificultat per la seva integració social.

Potenciar les accions de prevenció i inervenció en socors i emergències.

Atenció urgent a necessitats bàsiques

Destinataris: Creu Roja Llagostera-Cassà de la Selva

ÀREA: SALUT

Objectius específics

 
 

Programa: Sanitat
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 3.500,00 €                                                                                             

Objectius específics Donar un servei integral a les persones malaltes de càncer i els seu 
familiars de Cassà de la Selva.

Destinataris: Fundació Oncolliga Girona

ÀREA: SALUT

 
 

Programa: Assistència social primària
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 1.000,00 €                                                                                            

Donar suport i millora de la qualitat de vida de les persones 
diagnosticades i intervingudes de càncer de mama .

Contibuir a fer possible la prestació d'un servei de fisioteràpia dirigida al 
tractament del limfedema.

Destinataris: Associació Catalunya Contra el Càncer

ÀREA: SALUT

Objectius específics

 

Programa: Assistència social primària
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 1.000,00 €                                                                                           

Objectius específics
Suport i millora de la qualitat de vida de les persones diagnosticades 
d'esclerosis múltiple, inclòs les persones diagnosticades o que es puguin 
diagnosticar en el futur a Cassà de la Selva.

Destinataris: Associació Esclerosi Múltiple

ÀREA: SALUT

 



 
 

Programa: Assistència social primària
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 1.500,00 €                                                                                            

Objectius específics

Ajudes destinades a famílies o persones per l'assistència a la llar d'infants i 
activitats extraescolars, o allò necessari per garantir-ne la seva integració 
social i cobrir les seves necessitats bàsiques davant de situacions 
d'emergència social. 

Ajudes per  material escolar i llibres.
Destinataris: Famílies en risc d'exclusió social

ÀREA: SERVEIS SOCIALS

 
 

Programa: Assistència social primària
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 12.000,00 €                                                                                            

Destinataris: Càritas

ÀREA: SERVEIS SOCIALS

Objectius específics
Finançament del servei d'aliments per persones amb necessitats bàsiques  
derivades pels Serveis Socials i/o l'Àrea de Ciutadania de l'Ajuntament de 
Cassà de la Selva.

 

Programa: Assistència social primària
Modalitat de concessió Concurrència competitiva
Cost previsible 10.000,00 €                                                                                          

Objectius específics
Ajudes adreçades als usuaris de la Residència Geriàtrica Sant Josep en 
règim de residència assistida o centre de dia.

Destinataris: Usuaris de la Residència Geriàtrica Sant Josep

ÀREA: SERVEIS SOCIALS

 
 

Programa: Assistència social primària
Modalitat de concessió Concurrència competitiva
Cost previsible 10.000,00 €                                                                                          

Objectius específics
Ajudes adreçades a famílies monoparentals, sobre la quota líquida de 
l’impost sobre Béns Immobles corresponent al domicili habitual.

Ajudes adreçada a persones jubilades, sobre la quota líquida de l’impost 
sobre Béns Immobles corresponent al domicili habitual

Destinataris: Famílies monoparentals i Persones jubilades

ÀREA: SERVEIS SOCIALS



 
 
Les activitats subvencionables per l’Àrea d e  P r o m o c i ó  e c o n ò m i c a  de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, emmarcades en el present Pla Estratègic de 
Subvencions, tenen com a punt de partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 
2021, referit tant als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat 
modificacions pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici.  
Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3 del Reglament de la Llei 
General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter programàtic 
i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda 
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre 
d’altres condicionats, a la disponibilitat pressupostària per a cada exercici. 

 

Programa: Desenvolupament empresarial
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 3.000,00 €                                                                                           

Promoció i dinamització del comerç local i de proximitat.

Desenvolupament d'activitats relacionades amb el comerç local.

Destinataris: Unió de Botiguers de Cassà

ÀREA: PROMOCIÓ ECONÒMICA

Objectius específics

 

Programa: Desenvolupament empresarial
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 1.000,00 €                                                                                            

Objectius específics Promoció i dinamització del comerç local amb la realització d'una 
desfilada de moda.

Destinataris: Unió de Botiguers de Cassà - Suro Street Fashion

ÀREA: PROMOCIÓ ECONÒMICA

 

Programa: Desenvolupament empresarial
Modalitat de concessió Concessió directa 
Cost previsible 5.000,00 €                                                                                            

Objectius específics Accions de suport al comerç local per la crisi generada per la Covid-19.

Destinataris: Entitats i/o establiments comercials de Cassà de la Selva

ÀREA: PROMOCIÓ ECONÒMICA

 



 
 

Programa: Desenvolupament empresarial
Modalitat de concessió Concurrència Competitiva
Cost previsible 8.000,00 €                                                                                           

Ajudes destinades a la reactivació de l'activitat econòmica de Cassà de la 
Selva afectada per la crisi generada per la Covid-19:

Suport a l'activitat econòmica de Cassà de la Selva.
Destinataris: Empreses i professionals autònoms de Cassà de la Selva 

ÀREA: PROMOCIÓ ECONÒMICA

Objectius específics

 
 
Les activitats subvencionables per l’Àrea d e  Me d i  A m b i e n t  de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen 
com a punt de partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2021, referit tant 
als seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions 
pressupostàries, si fos el cas, al llarg de l’exercici.  
Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3 del Reglament de la Llei 
General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter programàtic 
i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda 
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre 
d’altres condicionats, a la disponibilitat pressupostària per a cada exercici. 

Programa: Administració general del medi ambient
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 6.000,00 €                                                                                            

Actuacions de manteniment de camins de l'àrea de PPP (Perímetre 
Protecció Prioritària)

Actuacions per la prevenció i control contra incendis forestals

Destinataris: Agrupació de Defensa Forestal de Cassà

ÀREA: MEDI AMBIENT

Objectius específics

 
 



 
 

Programa: Administració general del medi ambient
Modalitat de concessió Concessió directa
Cost previsible 8.600,00 €                                                                                            

Desenvolupar línies d’investigació sobre el suro; gestió forestal, 
conservació de la biodiversitat, qualitat del suro, control de plagues, ús de 
fungicides, etc.  Aquesta activitat investigadora es realitzarà en 
coordinació amb d’altres actors, com ara universitats, centres tecnològics, 
etc.

Fomentar les activitats formatives a l’entorn del suro dirigides a diferents 
públics; escolar, formació professional, universitats, empresaris de 
diferents sectors (vitivinícola, surer, envasos, etc.), etc. 

Realitzar activitats divulgatives a l’entorn del suro com ara rutes de 
descoberta de l’entorn natural, activitats familiars de cap de setmana, 
festes populars, campanyes divulgatives, exposicions, etc.  

Promoure l'intercanvi d'informació, experiències, coneixement entre les 
tres parts implicades.

Destinataris: Consorci de les Gavarres

ÀREA: MEDI AMBIENT

Objectius específics

 
Les activitats subvencionables per l’Àrea d ’ U r b a n i s m e  de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva, emmarcades en el present Pla Estratègic de Subvencions, tenen com a 
punt de partida el Pressupost de Despeses per a l’exercici 2021, referit tant als 
seus crèdits inicials com als incrementats mitjançat modificacions pressupostàries, 
si fos el cas, al llarg de l’exercici.  
Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 12.3 del Reglament de la Llei 
General de Subvencions, i tal com s’ha indicat, aquest Pla té caràcter programàtic 
i el seu contingut, per tant, no crea drets ni obligacions i la seva efectivitat queda 
condicionada a que s’engeguin les diverses línies de subvencions atenent, entre 
d’altres condicionats, a la disponibilitat pressupostària per a cada exercici. 

Programa: Administració general d'habitatge i urbanisme
Modalitat de concessió Concurrència Competitiva
Cost previsible 20.000,00 €                                                                                          

Objectius específics
Ajudes destinades a: fomentar la promoció d'obres de rehabilitació 
d'edifics i a fomentar actuacions de millora, rehabilitació, adequació, 
manteniment i conservació de locals destinats a activitats econòmiques.

Destinataris: Diversos

ÀREA: URBANISME

 
 
SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública, amb publicació d’anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini 
de 15 dies, per la formulació de reclamacions i al·legacions. Si no s’haguessin presentat 
al·legacions dins del termini indicat l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense 
requeriment d’adopció d’un nou acord. 



 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) explica la proposta. Intervé la regidora Helga 
Nuell (ERC), el regidor Joan Casabó (JxC), el regidor Martí Vallès (ERC), l’alcalde 
i el regidor 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)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
8.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3TC 01/2021 AJUNTAMENT 2020 
 
S’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3TC 01/2021 mitjançant transferència de 
crèdit al pressupost de despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’enguany, per 
atendre despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no 
existeix crèdit per atendre-les o és insuficient. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
PRIMER. Atès que la legislació aplicable per a la tramitació del present expedient es 
concreta bàsicament en els articles 177,179 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladors de les hisendes locals. 
 
SEGON. L’article 41.1 del Reial Decret 500/1990 estableix que les transferències de 
crèdit estaran subjectes a les següents limitacions: 
 

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

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



 
 

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

 
TERCER. L’apartat segon de l’article 41.1 del Reial Decret 500/1990, disposa que les 
limitacions esmentades no s’aplicaran en els supòsits de reorganitzacions 
administratives aprovades pel Ple de la Corporació. 
QUART. De conformitat amb l’article 177.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’òrgan competent per a l’aprovació dels corresponents tipus de modificacions és el Ple 
de la Corporació 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de transferència de crèdit entre aplicacions de 
diferent àrea de despesa 3TC 01/2021 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, per import total de 31.682,99 €, segons el detall següent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció 
Baixa 
aplicació 

Increment 
aplicació 

100 9290 50000  Fons de contingència 31.682,99 €   
100 9200 11000 Retribucions personal eventual   229,46 € 
100 9200 12000 Sous del grup A1 - P.funcionari Serveis generals   286,64 € 
100 9200 12001 Sous del grup A2 - P.funcionari Serveis generals   126,10 € 
100 9200 12003 Sous del grup C1 - P.Funcionari Serveis generals   289,56 € 
100 9200 12006 Triennis P.Funcionari Serveis generals   72,26 € 
100 9200 12100 Complement de destí - P.Funcionari Serveis generals   434,00 € 
100 9200 12101 Complement específic - P.Funcionari Serveis generals   670,32 € 
100 9200 13000 Retribucions bàsiques P.Laboral Serveis generals   525,15 € 
100 9200 13002 Retribucions complementàries - P.Laboral Serveis generals   274,82 € 
100 9200 16000 Seguretat social serveis generals   1.062,30 € 
102 4330 12001 Sous del grup A2 - P.funcionari promoció econòmica   126,10 € 
102 4330 12003 Sous del grup C1 - P.funcionari promoció econòmica   14,72 € 
102 4330 12004 Sous del grup C2 - P.funcionari promoció econòmica   81,80 € 
102 4330 12006 Triennis - P.funcionari promoció econòmica   2,50 € 
102 4330 12100 Complement de destí - P.funcionari Promoció econòmica   117,60 € 
102 4330 12101 Complement específic - P.funcionari promoció econòmica   159,60 € 
102 4330 13000 Retribucions bàsiques P.laboral Promoció econòmica   76,47 € 
102 4330 13002 Retribucions complementàries - P.laboral Promoció econòmica   69,58 € 
102 4330 16000 Seguretat social promoció econòmica   200,01 € 
103 9200 12000 Sous del grup A1 - P.Funcionari serveis econòmics   429,96 € 
103 9200 12003 Sous del grup C1 - P.Funcionari serveis econòmics   193,04 € 
103 9200 12006 Triennis - P.funcionari serveis econòmics   33,98 € 
103 9200 12100 Complement de destí - P.Funcionari serveis econòmics   314,86 € 
103 9200 12101 Complement específic - P.Funcionari serveis econòmics   485,30 € 



 
 

103 9200 12103 Complement FHE acumulat   182,00 € 
103 9200 16000 Seguretat social serveis econòmics   428,37 € 
105 3322 13000 R.bàsiques laboral arxiu   313,26 € 
105 3322 13002 R.complementàries laboral arxiu   282,29 € 
105 3322 16000 Seguretat social arxiu   187,00 € 
200 1700 12003 Sous del grup C1 - P.Funcionari medi ambient   96,52 € 
200 1700 12006 Triennis - P.funcionari medi ambient   3,56 € 
200 1700 12100 Complement de destí - P.Funcionari medi ambient   54,04 € 
200 1700 12101 Complement específic - P.Funcionari medi ambient   62,16 € 
200 1700 13000 Retribucions bàsiques P.Laboral medi ambient   153,58 € 
200 1700 13002 Retribucions complementàries - P.Laboral medi ambient   126,70 € 
200 1700 16000 Seguretat social medi ambient   143,59 € 
201 1500 12000 Sous del grup A1 - P.Funcionari Urbanisme   262,75 € 
201 1500 12001 Sous del grup A2 - P.Funcionari Urbanisme   94,15 € 
201 1500 12003 Sous del grup C1 - P.Funcionari Urbanisme   159,50 € 
201 1500 12006 Triennis - P.Funcionari urbanisme   82,54 € 
201 1500 12100 Complement de destinació - P.Funcionari Urbanisme   308,28 € 
201 1500 12101 Complement específic - P.Funcionari Urbanisme   494,52 € 
201 1500 13000 Retribucions bàsiques - P.Laboral Urbanisme   603,70 € 
201 1500 13002 Retribucions complementàries - P.Laboral Urbanisme   706,58 € 
201 1500 16000 Seguretat Social Urbanisme   820,34 € 
300 3300 12003 Sous del grup C1 - P.Funcionari Serveis culturals municipals   96,52 € 
300 3300 12100 Complement de destinació - P.Funcionari Serveis Culturals Municipals   60,06 € 
300 3300 12101 Complement específic - P.Funcionari Serveis Culturals municipals   72,66 € 
300 3300 13000 Retribucions bàsiques P.Laboral Serveis Culturals municipals   286,72 € 
300 3300 13002 Retribucions complementàries - P.Laboral Serveis Culturals mun   301,98 € 
300 3300 16000 Seguretat Social Serveis Culturals Municipals   257,60 € 
301 3340 12004 Sous Grup C2 - P.Funcionari Sala Galà   81,80 € 
301 3340 12006 Triennis - P.Funcionari Sala Galà   2,50 € 
301 3340 12100 Complement de destí - P.Funcionari Sala Galà   41,72 € 
301 3340 12101 Complement específic - P.Funcionari Sala Galà   62,58 € 
301 3340 13000 Retribucions bàsiques P.Laboral Sala Galà   678,82 € 
301 3340 13002 Retribucions complementàries - P.Laboral Sala Galà   527,65 € 
301 3340 16000 Seguretat Social Sala Galà   448,42 € 
302 9240 12001 Sous del grup A2 - P.Funcionari Emissora municipal   105,08 € 
302 9240 12100 Complement de destinació - P.Funcionari Emissora municipal   58,10 € 
302 9240 12101 Complement específic - P.Funcionari Emissora municipal   75,02 € 
302 9240 13000 Retribucions bàsiques P.Laboral Emissora municipal   208,62 € 
302 9240 13002 Retribucions complementàries - P.Laboral Emissora municipal   251,16 € 
302 9240 16000 Seguretat social emissora municipal   219,74 € 
400 3230 13000 Retribucions bàsiques P.Laboral Llar d'Infants   1.558,56 € 
400 3230 13002 Retribucions complementàries P.Laboral Llar d'Infants   1.101,20 € 



 
 

400 3230 16000 Seguretat Social Llar d'Infants   843,40 € 
401 3230 12001 Sous del grup A2 - P.Funcionari serveis educatius municipals   126,10 € 
401 3230 12003 Sous del grup C1 - P.Funcionari serveis educatius municipals   96,52 € 
401 3230 12006 Triennis - P.Funcionari serveis educatius municipals   16,03 € 
401 3230 12100 Complement de destinació - P.Funcionari serveis educatius municipals   117,60 € 
401 3230 12101 Complement específic - P.Funcionari serveis educatius municipals   114,80 € 
401 3230 13000 Retribucions bàsiques P.Laboral serveis educatius municipals   168,06 € 
401 3230 13002 Retribucions complementàries - P.Laboral serveis educatius mun   200,20 € 
401 3230 16000 Seguretat Social serveis educatius municipals   275,46 € 
402 3420 13000 Retribucions bàsiques laboral serveis esportius municipals   379,55 € 
402 3420 13002 R.complementàries laboral serveis esportius m.   455,65 € 
402 3420 16000 Seguretat social serveis esportius municipals   277,60 € 
500 2310 13000 Retribucions bàsiques P.Laboral serveis socials   224,64 € 
500 2310 13002 Retribucions complementàries - P.Laboral serveis socials   270,06 € 
500 2310 16000 Seguretat Social serveis socials   162,01 € 
600 1320 12003 Sous del grup C1 - P.Funcionari Policia Local   1.730,00 € 
600 1320 12004 Sous del grup C2 - P.Funcionari policia local   95,43 € 
600 1320 12006 Triennis - P.Funcionari Policia Local   357,97 € 
600 1320 12100  Complement de destí - P.Funcionari policia local   916,17 € 
600 1320 12101 Complement específic - P.Funcionari policia local   1.353,82 € 
600 1320 12403 Retribucions funcionaris pràctiques C1 - Policia Local   89,16 € 
600 1320 13000 Retribucions bàsiques P.Laboral policia local   82,33 € 
600 1320 13002 Retribucions complementàries P.Laboral policia local   104,58 € 
600 1320 16000 Seguretat social policia local   1.632,54 € 
601 1500 13000 Retribucions bàsiques p laboral man.espai rural urbà   1.040,23 € 
601 1500 13002 Retribucions complementàries laboral man. espai rural urbà   1.339,24 € 
601 1500 16000 Seguretat social man espai rural i urbà   875,77 € 

 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el BOP de 
Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un període de 15 dies a efectes de 
reclamacions, que si es produeixen hauran d’ésser resoltes pel Ple de la Corporació, 
per al cas que no hi hagi reclamacions, la modificació del pressupost esdevindrà 
definitivament aprovada. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) explica la proposta. Intervenen el regidor Martí 
Vallès (ERC), l’alcalde i el regidor Marià Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

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

Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Núria Salvans Pérez (JxC) 



 
 

Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 

ABSTENCIONS (7): 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT AMB ESMENA PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
9.- DECLARACIÓ DE CONCURRÈNCIA DE BONIFICACIONS D'ICIO 
 
RELACIÓ DE FETS  
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2018000721 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. M.S.S. són les d’intervenció puntual 
en coberta d’edificació secundària per ampliació del Mas Bassets, al veïnat de 
Verneda, núm. 22 (polígon 15, parcel.la 4 del cadastre de rústica) 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“Edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva, 
document annex al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cassà de 
la Selva, i edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de la Selva 
com a casc antic (Clau A), sempre que s’acrediti que: 
 
5. Les d’adequació estructural de l’edifici: Les obres que proporcionin les 
condicions òptimes dels accessos, d’estanquitat a la pluja i humitat, d’aïllament 
tèrmic, de xarxes generals d’aigua, gas, electricitat, telèfon, sanejament, serveis 
generals, seguretat davant accidents i sinistres i supressió de barreres 
arquitectòniques.” 
 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 

 



 
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020000563 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. J.V.V. són les de reforma de l’interior i 
rehabilitació de fa façana posterior de l’habitatge situat al carrer Reverend 
Gabriel Garcia, núm. 6bis. 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“Edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva, 
document annex al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cassà de 
la Selva, i edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de la Selva 
com a casc antic (Clau A), sempre que s’acrediti que: 
 

a) Presenten manca o deteriorament de serveis, instal·lacions o elements de 
l’edifici, a valorar pels serveis tècnics municipals.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020001171 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 
5.1.2. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. E.B.F. són les de reforma de cuina i 
menjador de l’habitatge situat al carrer de Doctor Flèming núm. 33, baixos 3a. 
 
Atès que l’article 5.1.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“5.1.2. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció d’aquells habitatges propietat de joves 
menors de 35 anys (en cas de parelles almenys un haurà de ser menor de 35 
anys) i que siguin o esdevinguin el seu habitatge habitual. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar 
mitjançant model normalitzat que es facilitarà a l’efecte adjuntant el certificat 
d’empadronament que acrediti que és el seu habitatge habitual. 
 
Per a les obres de nova construcció caldrà aportar certificat d’empadronament 
una vegada finalitzades les obres. 
 
En cas de no esdevenir l’habitatge habitual l’import de la bonificació haurà de ser 



 
 

retornat.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 
Atès el certificat d’empadronament de la Sra. E.B.F. la data de naixement és el 
15/12/1990.  
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020001412 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 5.1.1 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. M.G.T.R. són les de pintar la  de 
façana del carrer Ample, núm. 21 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“Edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva, 
document annex al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cassà de 
la Selva, i edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de la Selva 
com a casc antic (Clau A), sempre que s’acrediti que: 
 
Obres de rehabilitació de les façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el 
terme municipal, sempre que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data 
d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat de deteriorament, a 
valorar pels serveis tècnics municipals.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020001571 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 
5.1.2. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. J.M.S.R. són les de substitució del 
mobiliari de la cuina, de la fusteria, col·locar un fals sostre, paviment laminat 
sintètic i acabats de pintura i decoració 
 
Atès que l’article 5.1.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  



 
 

 
“5.1.2. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció d’aquells habitatges propietat de joves 
menors de 35 anys (en cas de parelles almenys un haurà de ser menor de 35 
anys) i que siguin o esdevinguin el seu habitatge habitual. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar 
mitjançant model normalitzat que es facilitarà a l’efecte adjuntant el certificat 
d’empadronament que acrediti que és el seu habitatge habitual. 
 
Per a les obres de nova construcció caldrà aportar certificat d’empadronament 
una vegada finalitzades les obres. 
 
En cas de no esdevenir l’habitatge habitual l’import de la bonificació haurà de ser 
retornat.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 
Atès el certificat d’empadronament del Sr. J.M.S.R. la data de naixement és el 
08/09/1986.  
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020001711 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 
5.1.2. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. G.O.B. són les construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat i una piscina descoberta, al solar de l’Avinguda Antoni 
Gaudí, núm. 14. 
 
Atès que l’article 5.1.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“5.1.2. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció d’aquells habitatges propietat de joves 
menors de 35 anys (en cas de parelles almenys un haurà de ser menor de 35 
anys) i que siguin o esdevinguin el seu habitatge habitual. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar 
mitjançant model normalitzat que es facilitarà a l’efecte adjuntant el certificat 
d’empadronament que acrediti que és el seu habitatge habitual. 
 
Per a les obres de nova construcció caldrà aportar certificat 
d’empadronament una vegada finalitzades les obres. 
 
En cas de no esdevenir l’habitatge habitual l’import de la bonificació haurà de ser 



 
 

retornat.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 
Atès el certificat d’empadronament de la Sra. G.O.B. la data de naixement és el 
07/02/1988.  
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020002006 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. M.T.A. són les de reforma de l’interior 
de l’habitatge situat al carrer Indústria núm. 44. 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“Edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva, 
document annex al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cassà de 
la Selva, i edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de la Selva 
com a casc antic (Clau A), sempre que s’acrediti que: 

 
1.  Les necessàries perquè l’habitatge obtingui l’adequació 

d’habitabilitat.” 

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

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020002044 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. M.P.M. són les col·locació de parquet 
al local i reforma del bany  carrer Roscada núm. 1. 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“1.1 Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les obres de 



 
 

rehabilitacions següents: 
 

- Edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva, 
document annex al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cassà de 
la Selva, i edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de la Selva 
com a casc antic (Clau A), sempre que s’acrediti que: 
 
“c) Que es tracti d’obres incloses en els següents casos: 
 
 6. Les obres complementàries de les anteriors: Les d’adequació de patis    
comunitaris de l’edifici i les dels locals de negoci.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 

• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020002160 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.2 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar RAMADERA CASSÀ SL són les 
d’instal·lar 7 panells fotovoltaics amb estructura coplanar a l’habitatge situat al 
carrer del Mig, 35. 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“1.1 Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitacions següents: 
 
− Masos situats en sòl no urbanitzable respecte als quals s’acrediti que tenen 

una antiguitat superior a 80 anys, sempre que s’acrediti que: 
 

a) Presenten manca o deteriorament de serveis, instal·lacions o 
elements de l’edifici, a valorar pels serveis tècnics municipals.” 

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

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020002356 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.2. 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 



 
 

Atès que les obres que vol realitzar el Sr. JOAN ENRIC DE MARIA BOSCH són 
les d’instal·lació de 6 panells solars fotovoltaics per autoconsum (connectats a la 
xarxa amb compensació d’excedents) sobre la coberta de l’habitatge situat al 
camí de Ronda núm. 3 
Atès que l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre l’ICIO 
quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“5.2. Gaudiran d’una bonificació del 50 % aquelles construccions, instal·lacions 
o obres, l’objecte exclusiu de les quals sigui la incorporació de sistemes per 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar en els edificis no obligats per la 
normativa en el moment de la seva construcció. L’aplicació d’aquesta bonificació 
s'aplicarà sobre la part del pressupost relativa a la instal·lació per a l'aprofitament 
de l'energia solar tèrmica o elèctrica. 
 
La bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per producció de calor 
o electricitat incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació 
per l’Administració competent.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020002360 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.2. 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. A.M.B. al C. són les d’instal·lació de 
6 panells solars fotovoltaics per autoconsum (connectats a la xarxa amb 
compensació d’excedents) sobre la coberta de l’habitatge situat al camí de 
Ronda, núm. 1 
 
Atès que l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre l’ICIO 
quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“5.2. Gaudiran d’una bonificació del 50 % aquelles construccions, instal·lacions 
o obres, l’objecte exclusiu de les quals sigui la incorporació de sistemes per 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar en els edificis no obligats per la 
normativa en el moment de la seva construcció. L’aplicació d’aquesta bonificació 
s'aplicarà sobre la part del pressupost relativa a la instal·lació per a l'aprofitament 
de l'energia solar tèrmica o elèctrica. 
 
La bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per producció de calor 
o electricitat incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació 
per l’Administració competent.” 
 



 
 

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

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020002361 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.1.2 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. T.F.A. són les de construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat al Carrer Josep Dalmàs núm. 1. 
 
Atès que l’article 5.1.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“5.1.2. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció d’aquells habitatges propietat de joves 
menors de 35 anys (en cas de parelles almenys un haurà de ser menor de 35 
anys) i que siguin o esdevinguin el seu habitatge habitual. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar 
mitjançant model normalitzat que es facilitarà a l’efecte adjuntant el certificat 
d’empadronament que acrediti que és el seu habitatge habitual. 
 
Per a les obres de nova construcció caldrà aportar certificat d’empadronament 
una vegada finalitzades les obres. 
 
En cas de no esdevenir l’habitatge habitual l’import de la bonificació haurà de ser 
retornat.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 
Atès el certificat d’empadronament de la Sra. T.F.A. la data de naixement és el 
27/07/1987.  

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020002041 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.1.2 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. A.R.B. són les de reformar la instal·lació 
elèctrica, cuina i bany, enguixats i terres, i pintar l’interior i la façana del carrer 
Enric Coris, 26. 



 
 

Atès que l’article 5.1.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“5.1.2. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció d’aquells habitatges propietat de joves 
menors de 35 anys (en cas de parelles almenys un haurà de ser menor de 35 
anys) i que siguin o esdevinguin el seu habitatge habitual. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar 
mitjançant model normalitzat que es facilitarà a l’efecte adjuntant el certificat 
d’empadronament que acrediti que és el seu habitatge habitual. 
 
Per a les obres de nova construcció caldrà aportar certificat d’empadronament 
una vegada finalitzades les obres. 
 
En cas de no esdevenir l’habitatge habitual l’import de la bonificació haurà de ser 
retornat.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 
Atès el certificat d’empadronament del Sr. A.R.B. la data de naixement és el 
19/11/1985.  

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020002403 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.4. 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. F.J.C.P. són les de de millora de 
l’accessibilitat a l’habitatge del veïnat de Verneda, núm. 41- Polígon 8, parcel.la 
18 del cadastre de rústica. 
 
Atès que l’article 5.4. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre l’ICIO 
quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“5.4. Gaudiran d’una bonificació del 50% aquelles construccions, instal·lacions o 
obres, l’objecte exclusiu de les quals sigui l’eliminació de barreres  
arquitectòniques o afavorir les condicions d’accés i habitabilitat de persones 
majors de 65 anys o bé que acreditin tenir un grau de discapacitat, mobilitat 
reduïda o altres limitacions, en els edificis no obligats per la normativa en el 
moment de la seva construcció. L’aplicació d’aquesta bonificació s'aplicarà sobre 
la part del pressupost relativa a la instal·lació per a l'adequació a les condicions 
d'accés i habitabilitat dels discapacitats.” 
 



 
 

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

 
Atès el DNI del Sr. F.J.C.P. la data de naixement és el 22/08/1945.  

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020002435 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. C.P.B. són les d’impermeabilitzar i 
enrajolar una terrassa al Grup Sant Josep, núm. 28 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“- Obres als Habitatges dels conjunts urbanístics clau B del POUM.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020002566 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.2. 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. A.M.P. al C. són les d’instal·lació de 
12 panells solars fotovoltaics per autoconsum sobre la coberta plana de 
l’habitatge situat al c/ Castellflorit núm. 8. 
 
Atès que l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre l’ICIO 
quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“5.2. Gaudiran d’una bonificació del 50 % aquelles construccions, instal·lacions 
o obres, l’objecte exclusiu de les quals sigui la incorporació de sistemes per 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar en els edificis no obligats per la 
normativa en el moment de la seva construcció. L’aplicació d’aquesta bonificació 
s'aplicarà sobre la part del pressupost relativa a la instal·lació per a l'aprofitament 
de l'energia solar tèrmica o elèctrica. 
 



 
 

La bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per producció de calor 
o electricitat incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació 
per l’Administració competent.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020002573 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. F.F.C. són les de de pintar la façana 
de l’habitatge del carrer Romanyà núm. 25. 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“- Obres de rehabilitació de les façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el 
terme municipal, sempre que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data 
d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat de deteriorament, a 
valorar pels serveis tècnics municipals.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020002725 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.2 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. R.F.P. són les d’instal·lar 10 panells 
fotovoltaics amb estructura coplanar a la coberta de l’edificació del carrer del 
Sud, núm. 39, per aprofitament de l’energia solar. 
 
Atès que l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre l’ICIO 
quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“5.2. Gaudiran d’una bonificació del 50 % aquelles construccions, instal·lacions 
o obres, l’objecte exclusiu de les quals sigui la incorporació de sistemes per 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar en els edificis no obligats per la 



 
 

normativa en el moment de la seva construcció. L’aplicació d’aquesta bonificació 
s'aplicarà sobre la part del pressupost relativa a la instal·lació per a l'aprofitament 
de l'energia solar tèrmica o elèctrica. 
 
La bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per producció de calor 
o electricitat incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació 
per l’Administració competent.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020002725 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.2 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. J.M.B.S. són les d’instal·lar 6 panells 
fotovoltaics amb estructura coplanar a la coberta de l’edificació del carrer de la 
Conca núm. 41, per aprofitament de l’energia solar. 
 
Atès que l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre l’ICIO 
quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“5.2. Gaudiran d’una bonificació del 50 % aquelles construccions, instal·lacions 
o obres, l’objecte exclusiu de les quals sigui la incorporació de sistemes per 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar en els edificis no obligats per la 
normativa en el moment de la seva construcció. L’aplicació d’aquesta bonificació 
s'aplicarà sobre la part del pressupost relativa a la instal·lació per a l'aprofitament 
de l'energia solar tèrmica o elèctrica. 
 
La bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per producció de calor 
o electricitat incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació 
per l’Administració competent.” 

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

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020002755 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.2 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 



 
 

Atès que les obres que vol realitzar el Sr. L.S.M. són les d’instal·lar 7 panells 
fotovoltaics amb estructura coplanar a la coberta de l’edificació del c/ Rosalind 
Franklin núm. 34. 
 
Atès que l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre l’ICIO 
quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“5.2. Gaudiran d’una bonificació del 50 % aquelles construccions, instal·lacions 
o obres, l’objecte exclusiu de les quals sigui la incorporació de sistemes per 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar en els edificis no obligats per la 
normativa en el moment de la seva construcció. L’aplicació d’aquesta bonificació 
s'aplicarà sobre la part del pressupost relativa a la instal·lació per a l'aprofitament 
de l'energia solar tèrmica o elèctrica. 
 
La bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per producció de calor 
o electricitat incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació 
per l’Administració competent.” 

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

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2020002945 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.2 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. F.X.V.T. són les d’instal·lar 6 panells 
fotovoltaics amb estructura coplanar a la coberta de l’edificació del carrer del 
Sud, núm. 6, per aprofitament de l’energia solar. 
 
Atès que l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre l’ICIO 
quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“5.2. Gaudiran d’una bonificació del 50 % aquelles construccions, instal·lacions 
o obres, l’objecte exclusiu de les quals sigui la incorporació de sistemes per 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar en els edificis no obligats per la 
normativa en el moment de la seva construcció. L’aplicació d’aquesta bonificació 
s'aplicarà sobre la part del pressupost relativa a la instal·lació per a l'aprofitament 
de l'energia solar tèrmica o elèctrica. 
 
La bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per producció de calor 
o electricitat incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació 
per l’Administració competent.” 

 



 
 

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

 
• Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2021000154 

pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.2 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. J.E.T. són les d’instal·lar 11 panells 
fotovoltaics amb estructura coplanar a la coberta de l’edificació de l’Avinguda 
Costa Brava núm. 9, per aprofitament de l’energia solar. 
 
Atès que l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre l’ICIO 
quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“5.2. Gaudiran d’una bonificació del 50 % aquelles construccions, instal·lacions 
o obres, l’objecte exclusiu de les quals sigui la incorporació de sistemes per 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar en els edificis no obligats per la 
normativa en el moment de la seva construcció. L’aplicació d’aquesta bonificació 
s'aplicarà sobre la part del pressupost relativa a la instal·lació per a l'aprofitament 
de l'energia solar tèrmica o elèctrica. 
 
La bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per producció de calor 
o electricitat incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació 
per l’Administració competent.” 

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

 
FONAMENT DE DRET  
 
Atès l’article 103.2.a del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Ordenança Fiscal municipal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de les obres 
autoritzades amb els expedients: X2018000721, X2020000563, X2020001171, 
X2020001412, X2020001571, X2020001711, X2020002006, X2020002044, 



 
 
X2020002160, X2020002356, X2020002360, X2020002361, X2020002401, 
X2020002403, X2020002435, X2020002566, X2020002573, X2020002725, 
X2020002729, X2020002755, X2020002945 i X2021000154. 
 
SEGON. - Traslladar aquest acord a Xaloc per tal que revisin les liquidacions d’ICIO i 
regularitzar si s’escau els imports liquidats. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) 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)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
10.- INFORME MOROSITAT 4T TRIMESTRE 2020 
 
RELACIO DE FETS 
 
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, publicada al BOE del dia 6 de juliol de 2010. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
Atès que l’article 4.3 de la Llei 15/2010 estableix: 
 
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per 
al pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament 
el nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint 
el termini.” 
 



 
 
I, segons el punt 4 de l’ esmentat article: 
 
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i 
Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, 
d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela 
financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió 
dels informes esmentats.” 
 
Atès que l’article 5.4 de l’ esmentada llei estableix que la Intervenció General presentarà 
al Ple un informe trimestral que contindrà una relació de factures o documents 
justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva 
anotació al registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la 
tramitació dels mateixos. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
ÚNIC.- DONAR COMPTE de l’informe trimestral sobre la morositat en les operacions 
comercials del quart trimestre de l’exercici 2020: 
 
INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS DEL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2020  CORRESPONENT A 
L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA I A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT 
JOSEP 
 
1. EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES 
FACTURES PRESENTADES A LA CORPORACIÓ. 
 
Primer.- D’acord amb el que estableix l’article 3.3 de la llei 15/2010, el termini de 
pagament aplicable a les factures emeses  
 

• des del dia 1 de gener de 2012 fins el dia 31 de desembre de 2012 és de 40 dies 
• des del dia 1 de gener de 2013 fins el dia 31 de desembre de 2013 és de 30 dies 

 
següents a la data d’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents 
documents que acreditin la realització total o parcial del contracte. 
 
Segon.- El nombre de pagaments realitzats en el 4t. trimestre són els següents:  
 

Ens 

Realitzats dins 
el període 
legal de 
pagament 

Import 
Fora període 
legal 
pagament 

Import 

Ajuntament 
de Cassà de 
la Selva 

744 1.635.821,84 144 175.292,48 

Residència 
geriàtrica 
Sant Josep  

7 69.324,73 52 35.245,20 



 
 

Gestió de 
Serveis 
Municipals 

0 0 0 0 

 
Tercer.- S’ha incomplert, per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, el termini de 
pagament imposat per l’article 3.tres de la llei 15/2010, en 144 pagaments, per un import 
de 175.292,48€. 
 
S’ha incomplert, per part de la Residència Geriàtrica Sant Josep, el termini de pagament 
imposat per l’article 3.tres de la llei 15/2010, en 52 pagaments, per import de 35.245,20€. 
 
Quart.- El número d'obligacions en les quals s'està incomplint el termini legal de 
pagament a data de tancament del trimestre natural és de: 
 

Ens Nombre 
d’operacions Import 

Ajuntament 
de Cassà de 

la Selva 
10 24.031,92 

Residència 
geriàtrica 

Sant Josep 
0 0,00 

 
 
En relació a l’incompliment del termini, consultat l’òrgan de gestió de la despesa de 
l’Ajuntament, informa el següent:  
 

• 9 factures s’han pagat  el 4 de gener de 2021. Va haver un problema de signatura 
i el fitxer que es va penjar al banc el 31.12.2020 no va ser carregat fins el següent 
dia hàbil, quan van haver de fer-ho des de l’oficina bancària. 

• 1 factura de Etrabonal estava pendent de comprovació material de l’obra i per 
tant no es va poder aprovar. 

 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) explica la proposta. Intervé el regidor Marià 
Montsuñer (PSC). 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
11.- INFORME PMP 4T TRIMESTRE 2020 
 
RELACIO DE FETS 
 
L’article 4 de la LOEPSF estableix que les administracions públiques i demés subjectes 
compresos en l’àmbit d’aplicació de la llei estaran subjectes al principi de sostenibilitat 
financera. A aquests efectes, defineix la sostenibilitat financera com la capacitat per 
finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute 
públic i morositat de deute comercial. S’entén que existeix sostenibilitat financera del 
deute comercial quan el període mig de pagament als proveïdors no supera el termini 
màxim previst en la normativa sobre morositat. 
 



 
 
FONAMENT DE DRET 
 
L’article 13 de la LOEPSF disposa que les administracions públiques hauran de publicar 
el seu període mig de pagament a proveïdors i disposar d’un pla de tresoreria que 
inclogui, almenys, informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de forma 
que es garanteixi el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobra morositat. 
Així mateix s’expressa l’article 27.6 de la mateixa llei, en el sentit que les administracions 
públiques i totes les seves entitats i organismes vinculats o dependents faran públic el 
seu període mig de pagaments als proveïdors en els termes que s’estableixi per Ordre 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, en el seu article 4, determina el termini de 
pagament en trenta dies des de la data de recepció de les mercaderies o prestació del 
servei. 
 
En el cas que legalment o en el contracte s’hagi disposat un procediment d’acceptació 
o de comprovació mitjançant el qual s’hagi de verificar la conformitat dels béns o els 
serveis, la durada d’aquest procediment no podrà excedir de trenta dies i el termini de 
pagament serà de trenta dies després de la data d’acceptació o verificació dels béns o 
serveis. 
 
D’altra banda, l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, disposa que 
l’administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat 
amb el que es disposa en el contracte dels béns entregats o serveis prestats. 
 
El Reial Decret 635/2014 és d’aplicació a tots els subjectes previstos en l’article 2.1 de 
la LOEPSF, és a dir, el sector administracions públiques d’acord amb la definició i 
delimitació del Sistema Europeu de Comptes. En el cas de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, s’inclouen dins el sector administracions públiques els organismes i entitats 
següents: 

- Ajuntament 
- Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep 

 
La determinació del període mig de pagament a proveïdors (PMP) de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, d’acord amb el Reial Decret 1040/2017, comporta el càlcul de dos 
paràmetres: 

a) El PMP per cadascuna de les entitats compreses dins el sector de les 
administracions públiques 

b) Un PMP global a proveïdors, que comprèn el de totes les entitats anteriors. 
 
Per al càlcul d’aquests PMP, tant global com de cada entitat, es tenen en compte les 
factures expedides des de l’1 de juliol del 2015 que consten en el registre comptable de 
factures i les certificacions d’obra aprovades a partir de la mateixa data. Queden 
excloses: 

a) Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració 
d’administració pública en l’àmbit de la comptabilitat nacional 



 
 

b) Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels Pagaments 
a Proveïdors 

c) Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a 
conseqüència d’embargaments, manaments d’execució, procediments 
administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o 
administratius. 

 
L’Ajuntament de Cassà de la Selva, està obligat a publicar en el seu portal web i remetre 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb una periodicitat trimestral, la 
informació següent sobre el seu període mig de pagament a proveïdors referit al 
trimestre anterior: 
 

a) Període mig de pagament global a proveïdors. 
b) Període mig de pagament de cada entitat. 
c) La ràtio d’operacions pagades de cada entitat. 
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament de cada entitat. 

 
El termini per a la publicació i remissió de la informació sobre el període mig de 
pagament a proveïdors és el dia 30 del mes següent al de la finalització del trimestre. 
D’altra banda, l’article 198.4 del Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, disposa que l’administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies 
següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que 
acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns entregats o 
serveis prestats. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
ÚNIC.- DONAR COMPTE de l’informe trimestral sobre el període mig de pagament a 
proveïdors dels sector d’administracions públiques de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
corresponent al QUART TRIMESTRE de l’exercici 2020: 
 

 
INFORME EN RELACIÓ AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL SECTOR 

D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA REFERIT AL QUART  
TRIMESTRE DE 2020 

 
ANTECEDENTS 
 
Mitjançant el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre (EDL 2017/2605464), el qual modifica 
el RD 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de 
pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions de retenció de recursos 
dels règims de finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb els 
proveïdors, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
ÀMBIT SUBJECTIU 
 



 
 
El Reial Decret 1040/2017 és d’aplicació a tots els subjectes previstos en l’article 2.1 de la 
LOEPSF, és a dir, el sector administracions públiques d’acord amb la definició i delimitació del 
Sistema Europeu de Comptes. En el cas de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, s’inclouen dins el 
sector administracions públiques els organismes i entitats següents: 
 

- Ajuntament 
- Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep 

 
FONAMENTS JURÍDICS 
 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
• Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials. 
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de contractes del sector públic. 
• Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul 

del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 

• Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre pel qual modifica el RD 635/2014, de 25 de 
juliol, es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors de les administracions públiques i les condicions de retenció de recursos dels 
règims de finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb els 
proveïdors, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
 
Per tot això, aquesta Intervenció INFORMA el següent en relació al període mig de pagament a 
proveïdors del sector d'administracions públiques de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
corresponent al quart trimestre de 2020: 

 
PRIMER. L’article 4 de la LOEPSF estableix que les administracions públiques i demés subjectes 
compresos en l’àmbit d’aplicació de la llei estaran subjectes al principi de sostenibilitat 
financera. A aquests efectes, defineix la sostenibilitat financera com la capacitat per finançar 
compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de 
deute comercial. S’entén que existeix sostenibilitat financera del deute comercial quan el 
període mig de pagament als proveïdors no supera el termini màxim previst en la normativa 
sobre morositat. 
 
SEGON. L’article 13 de la LOEPSF disposa que les administracions públiques hauran de publicar 
el seu període mig de pagament a proveïdors i disposar d’un pla de tresoreria que inclogui, 
almenys, informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de forma que es garanteixi 
el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobra morositat. Així mateix s’expressa 
l’article 27.6 de la mateixa llei, en el sentit que les administracions públiques i totes les seves 
entitats i organismes vinculats o dependents faran públic el seu període mig de pagaments als 
proveïdors en els termes que s’estableixi per Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 



 
 
 
TERCER. La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, en el seu article 4, determina el termini de pagament 
en trenta dies des de la data de recepció de les mercaderies o prestació del servei. 
 
En el cas que legalment o en el contracte s’hagi disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació mitjançant el qual s’hagi de verificar la conformitat dels béns o els serveis, la 
durada d’aquest procediment no podrà excedir de trenta dies i el termini de pagament serà de 
trenta dies després de la data d’acceptació o verificació dels béns o serveis. 
 
D’altra banda, l’article 198.4 del Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
disposa que l’administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d’aprovació de les certificacions d’obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el 
que es disposa en el contracte dels béns entregats o serveis prestats. 
 
QUART. La determinació del període mig de pagament a proveïdors (PMP) de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, d’acord amb el Reial Decret 1040/2017, comporta el càlcul de dos paràmetres: 

a) El PMP per cadascuna de les entitats compreses dins el sector de les administracions 
públiques 

b) Un PMP global a proveïdors, que comprèn el de totes les entitats anteriors. 
 
Per al càlcul d’aquests PMP, tant global com de cada entitat, es tenen en compte les factures 
expedides des de l’1 de gener de 2015 que consten en el registre comptable de factures i les 
certificacions d’obra aprovades a partir de la mateixa data. Queden excloses: 

a) Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració 
d’administració pública en l’àmbit de la comptabilitat nacional 

b) Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al Finançament dels Pagaments a 
Proveïdors 

c) Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a conseqüència 
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 

 
CINQUÈ. L’Ajuntament de Cassà de la Selva, està obligat a publicar en el seu portal web i remetre 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb una periodicitat trimestral, la informació 
següent sobre el seu període mig de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior: 

a) Període mig de pagament global a proveïdors. 
b) Període mig de pagament de cada entitat. 
c) La ràtio d’operacions pagades de cada entitat. 
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament de cada entitat. 

 
El termini per a la publicació i remissió de la informació sobre el període mig de pagament a 
proveïdors és el dia 30 del mes següent al de la finalització del trimestre. 
 
SISÈ. De la consulta del Registre de Factures i de la comptabilitat de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva i de la resta d’entitats dependents incloses dins el sector administracions públiques, en 
resulta la informació següent sobre el període mig de pagament a proveïdors referit al quart 
trimestre de 2020: 
 



 
 

ENS
RATI 

OPERACIONS 
PAGADES

IMPORT 
PAGAMENTS 
REALITZATS

RATI 
OPERACIONS 
PENDENTS DE 
PAGAMENT

IMPORT 
OPERACIONS 

PENDENTS
PMP ENTITAT

IMPORT 
OPERACIONS 

ENTITAT
PMP GLOBAL

Ajuntament de Cassà de la Selva 1,63 1.795.546,17 1,77 464.531,95 1,66 2.260.078,12
OOAA Residència 3,10 104.569,93 0,00 0,00 3,10 104.569,93
Import total operacions 1.900.116,10 464.531,95 2.364.648,05 1,72

PERIODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS -4t. TRIMESTRE 2020

 
 
SETÈ. De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a proveïdors del 
sector d'administracions públiques de l’Ajuntament de Cassà de la Selva no supera el termini 
màxim de pagament previst en la normativa de morositat. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) explica la proposta. Intervé el regidor Marià 
Montsuñer (PSC). 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
12.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 16  DEL  
POUM  DE  CASSÀ  DE  LA  SELVA  D’AMPLIACIÓ  DE  LA  ZONA  4R  DE SERVEIS 
TÈCNICS AL VEÏNAT DE LLEBRERS DE DALT 
 
FETS I FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER.- Vist l’informe tècnic i jurídic de data 11 de febrer de 2021 sobre l’aprovació 
provisional  de la Modificació Puntual núm. 16 del POUM de Cassà de la Selva 
d’ampliació de la Zona 4r de Serveis Tècnics al veïnat de Llebrers de Dalt, que 
textualment disposa:  
 
“El Ple municipal en la sessió ordinària del dia 25 d´abril de 2019 va adoptar l’acord d’aprovació 
del conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva, l’entitat mercantil Germans Cañet 
Xirgu, S.L. i el senyor Josep Font Güibas. 
 
En aquell conveni urbanístic es va establir que era d’interès públic tramitar una Modificació 
Puntual del POUM de Cassà de la Selva d’acord amb allò establert als articles 97 i següents del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós Llei d’urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, per tal de possibilitar  una modificació de l’àmbit de la Zona 
4r de Serveis Tècnics per a l’activitat de Centre de Gestió de Residus amb la finalitat de 
possibilitar una adequació d’aquesta activitat d’interès públic com a equipament de serveis 
tècnics per a la gestió de residus que ja actualment gestiona residus de la construcció de les 
comarques gironines. 
 
Així mateix, que era d’ interès públic d’establir aquest equipament en el lloc adequat en el territori, 
d’acord amb els criteris de sostenibilitat mediambiental, d’acord amb els paràmetres urbanístics 
aplicables, seguint la tramitació urbanística i mediambiental adequada, d’acord amb tots els 
requeriments mediambientals de desenvolupament d’aquesta activitat i amb la finalitat establerta 
en el Conveni Urbanístic signat de continuar amb l’exercici d’una activitat legalment establerta 
d’evident interès públic i, alhora, reduir les immissions de caràcter sonor que es provoquen a 
l’habitatge del senyor Josep Font Güibas, establert en la finca veïna del Veïnat de Matamala, 4 
de Cassà de la Selva, amb l’objectiu de posar fi a través del conveni als nombrosos contenciosos 
administratius  de caire urbanístic i mediambiental i, amb això, evitar la probable i quantiosa 
responsabilitat patrimonial, tant de l’administració urbanística autonòmica, com de la municipal, 
davant de l’execució de sentències anul·latòries de llicències urbanístiques i mediambientals. 



 
 
 
Amb això, seguint els criteris jurisprudencials de les resolucions judicials del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya es considerà que el tràmit adequat per a l’establiment d’aquests serveis 
tècnics és el de la previsió del Planejament Urbanístic, amb l’estudi d’alternatives, amb la 
tramitació mediambiental adequada i no el que preveuen els articles 47 i 48 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, i per això és necessària la tramitació d’una Modificació del POUM  incorporant 
el Conveni Urbanístic  signat el dia 9 d’abril de 2019 amb l’entitat mercantil Germans Cañet Xirgu, 
S.L. , el senyor Josep Font Güibas i l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
En data 22 de juny de 2018 Germans Cañet Xirgu SL van presentar una instància sol·licitant una 
modificació del POUM de Cassà de la Selva per a la delimitació d’una zona de sistema 
d’infraestructures i serveis tècnics al veïnat de Llebrers de Dalt, acompanyant el document de 
Modificació puntual i el Document inicial estratègic corresponent. 
 
La proposta consisteix bàsicament en ampliar l’àmbit actual de la zona de sistema 
d’infraestructures i serveis tècnics amb la incorporació de la zona ara afectada per l’activitat 
extractiva, i l’ampliació dels usos admissibles, sense cap augment del sostre edificable previst 
pel planejament per reubicar i encapsular la font d’immissions sonores la zona delimitada com a  
sistema d’infraestructures i serveis tècnics, Clau 4, amb la Subclau 4r identificativa de l’ús concret 
de Reciclatge de residus de la construcció, establerta per la Modificació puntual núm. 1 del POUM 
de Cassà de la Selva, que fou aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona en data 14 de febrer de 2013 i publicada al DOGC en data 31 de maig de 2013. 
 
Que la MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 16 DEL POUM DE CASSÀ DE LA SELVA D’AMPLIACIÓ 
DE LA ZONA 4R DE SERVEIS TÈCNICS AL VEÏNAT DE LLEBRERS DE DALT i el DOCUMENT 
INICIAL ESTRATÈGIC  va ser aprovada INICIALMENT mitjançant acord del Ple municipal de 26 
setembre de 2019. 
 
Vist el certificat del Secretari municipal conforme no hi ha al·legacions, una vegada finalitzat el 
període d’informació i de consultes als ajuntaments confrontants. 
 
Vist el resultat dels informes dels organismes oficials i de les consultes efectuades en el 
procediment d’avaluació ambiental de la Modificació Puntual número 16 del POUM que han 
quedat recollides en l’Estudi Ambiental Estratègic de data octubre 2020. 
 
Atès que mitjançant Resolució TES /2021, de data 22 de gener de 2021, del Director General de 
Polítiques Ambiental i Medi Natural, s’emet la declaració ambiental estratègica amb caràcter 
favorable de la Modificació núm. 16 del POUM d’ampliació de la Zona 4r de Serveis Tècnics  
condicionant a que s’inclogui en la normativa les mesures ambientals fixades pel Servei de 
Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica en relació amb la prevenció de la 
contaminació acústica i que els projectes d’edificacions que materialitzin les superfícies previstes 
han d’incloure la concreció i aplicació de les mesures d’integració en el paisatge establertes a 
l’estudi ambiental estratègic i consistents en el tractament cromàtic de les façanes i teulades. 
 
Que amb data 10 de febrer de 2021 i número de RE E2021000962, s’ha presentat per part de la 
mercantil Germans Cañet-Xirgu, SL el projecte de modificació puntual amb les determinacions 
de la declaració ambiental estratègica citades anteriorment, redactat per l’arquitecte Victor Alegrí 
Sabater de data 9 de febrer de 2021. 
 
FONAMENTS DE DRET. 
 
Article 8 i 101.3, del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, tot  i que la iniciativa privada no té dret 



 
 
al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació pels plans d’ordenació urbanística 
municipal,  l’Ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les. 
 
Disposició Addicional Vuitena de la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, sobre les regles aplicables en la tramitació dels plans subjectes a avaluació 
ambiental, fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013, i que per tant, és d’aplicació 
l’apartat 6.a.Quart, en tractar-se d’una modificació de POUM que establirà el marc per la futura 
autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental. 
 
El procediment a aplicar és establert per l’article 86 bis i la disposició transitòria divuitena del DL 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, i l'article 115 del Decret 305/2006, Reglament de la Llei d'urbanisme. 
Tanmateix, cal tenir presents les novetats terminològiques i procedimentals introduïdes per la 
Llei 21/2013, i recollides en la Llei 16/2015.  

 
Vist l’article 115 del Decret 305/2006, Reglament de la llei d’urbanisme, que estableix el 
procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics:  
 

Article 115  
Procediment d'avaluació ambiental dels plans urbanístics  
L'avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin 
sotmesos s'integra en el procediment establert en la Llei d'urbanisme per a llur formulació 
i tramitació, d'acord amb les següents regles:  
a) Prèviament a la presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva aprovació inicial, 
l'òrgan o persones que el promoguin han de sol·licitar a l'òrgan ambiental l'emissió del 
document de referència que determini, un cop efectuades les consultes necessàries, 
l'abast de l'informe de sostenibilitat ambiental (ara denominat document d’abast de 
l’estudi ambiental estratègic) i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i 
identifiqui les administracions públiques afectades i el públic interessat. A aquests 
efectes, cal presentar a l'òrgan ambiental un avanç de l'instrument de planejament amb 
el contingut que assenyala l'article 106 d'aquest Reglament. En el cas que l'avanç se 
sotmeti a informació pública, bé perquè sigui preceptiu, bé voluntàriament, la sol·licitud 
del document de referència a l'òrgan ambiental es formula simultàniament a la informació 
pública de l'avanç. En qualsevol dels casos indicats, si l'òrgan ambiental no resol sobre 
la sol·licitud en el termini d'un mes des de la seva presentació, es poden continuar les 
actuacions.  
b) L'informe de sostenibilitat ambiental (ara denominat estudi ambiental estratègic, 
EAE), amb el contingut que correspongui a cada una de les figures de planejament, 
d'acord amb el què estableix, si s'escau, la legislació aplicable en matèria d'avaluació 
ambiental i amb el què estableix aquest Reglament respecte als informes ambientals dels 
plans, ha de formar part de la documentació de l'instrument de planejament objecte 
d'aprovació inicial.  
c) L'informe de sostenibilitat ambiental (ara EAE) se sotmet a informació pública, 
durant un termini mínim de 45 dies, conjuntament amb l'instrument de planejament 
del qual forma part, després de la seva aprovació inicial i, simultàniament, s'han 
d'efectuar les consultes que procedeixin, d'acord amb el que estableixi el document de 
referència.  
d) El pla objecte del següent acord d'aprovació ha d'incorporar una memòria ambiental, 
en la qual, tenint en compte l'informe de sostenibilitat ambiental (ara EAE) i el resultat de 
les consultes realitzades, s'ha de valorar la integració dels aspectes ambientals en la 
proposta d'ordenació. La memòria ambiental la realitzen l'òrgan o persones que 
promoguin el pla i requereix l'acord de l'òrgan ambiental, sense el qual no es pot entendre 
produït per silenci administratiu el següent acord d'aprovació que correspongui. A 
aquests efectes, cal lliurar a l'òrgan ambiental la proposta de memòria ambiental, 



 
 

juntament amb la resta de documents del pla exigits per aquest Reglament, que integren 
la proposta que ha de ser objecte del següent acord d'aprovació, i l'òrgan ambiental ha 
de resoldre sobre la proposta de memòria ambiental en el termini d'un mes des que li 
hagi estat presentada. En el cas que l'òrgan ambiental no estigui conforme amb la 
proposta de memòria, ha d'assenyalar quins aspectes han de ser esmenats, completats 
o ampliats i ha de donar la seva conformitat a la proposta de memòria ambiental 
esmenada.  
e) Correspon a l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva de l'instrument de 
planejament de què es tracti la presa en consideració de l'informe de sostenibilitat 
ambiental (ara EAE) i de la memòria ambiental del pla per a l'adopció de la resolució que 
correspongui. Aquesta presa en consideració s'ha de fer constar en l'acord d'aprovació 
definitiva mitjançant una declaració, amb el contingut que estableix la legislació aplicable.  

 
Vistos els articles 80, 85 96, 97, 98, 99 i 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
D’acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la Corporació Municipal 
per l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 52 
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. 
 
Atès l’article 47.2. ll)  de la Llei de bases de règim local, que disposa que els acords que 
correspongui adoptar la Corporació en la tramitació dels instruments de planejament general 
previstos en la legislació urbanística hauran de ser adoptats per majoria absoluta  del nombre 
legal de membres de la Corporació.  
 
S’INFORMA FAVORABLEMENT  que, es sotmeti al dictamen favorable de la Comissió 
Informativa General i que es sotmeti a aprovació del Ple municipal els següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar Provisionalment la Modificació Puntual número 16 del POUM d’ampliació 
de la zona 4r de Serveis Tècnics al Veïnat de Llebrers de Dalt redactat per l’arquitecte Victor 
Alegrí Sabater de data 9 de febrer de 2021.  
 
SEGON.- Trametre, juntament amb el conveni urbanístic aprovat en el Ple municipal del dia 25 
d´abril de 2019 entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva, l’entitat mercantil Germans Cañet Xirgu, 
S.L. i el senyor Josep Font Güibas,   l'expedient diligenciat d’aprovació definitiva de la Modificació 
Puntual número 16 del POUM d’ampliació de la zona 4r de Serveis Tècnics al Veïnat de Llebrers 
de Dalt redactat per l’arquitecte Victor Alegrí Sabater de data 9 de febrer de 2021  a la Comissió 
Territorial conforme al que es disposa en l'article 96 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat 
pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació 
definitiva. 
 
TERCER.- Donar publicitat d’aquest acord al portal de transparència municipal. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a la tramitació 
de la proposta. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la mercantil Germans Cañet Xirgu, S.L. i a Josep Font i 
Güibas, fent constar que és un acte de tràmit” 
 
SEGON.-  Vist l’informe favorable preceptiu del Secretari municipal.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 



 
 
PRIMER.- Aprovar Provisionalment la Modificació Puntual número 16 del POUM 
d’ampliació de la zona 4r de Serveis Tècnics al Veïnat de Llebrers de Dalt redactat per 
l’arquitecte Victor Alegrí Sabater de data 9 de febrer de 2021.  
 
SEGON.- Trametre, juntament amb el conveni urbanístic aprovat en el Ple municipal 
del dia 25 d´abril de 2019 entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva, l’entitat mercantil 
Germans Cañet Xirgu, S.L. i el senyor Josep Font Güibas,   l'expedient diligenciat 
d’aprovació definitiva de la Modificació Puntual número 16 del POUM d’ampliació de la 
Zona 4r de Serveis Tècnics al Veïnat de Llebrers de Dalt, redactat per l’arquitecte Victor 
Alegrí Sabater de data 9 de febrer de 2021,  a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, conforme al que es disposa en l'article 96 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, amb la finalitat de que resolgui sobre 
la seva aprovació definitiva. 
 
TERCER.- Donar publicitat d’aquest acord al portal de transparència municipal. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a la 
tramitació de la proposta. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la mercantil Germans Cañet Xirgu, S.L. i a Josep 
Font i Güibas, fent constar que és un acte de tràmit. 
 
El regidor Christian Cortès i de la Fuente (JxC) explica la proposta. Intervenen els 
regidors Martí Vallès(JxC) 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)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
13.- ADDENDA AL DOCUMENT D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI SIGNAT ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA I SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ 



 
 
SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., PER LA GESTIÓ DE LA RESIDÈNCIA PER A GENT 
GRAN  I CENTRE DE DIA “SANT JOSEP” DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
Antecedents de fet. 
 
Atès que el Ple municipal, en la sessió extraordinària celebrada el dia 12 de juny del 
2020, va aprovar el conveni per formalitzar l’encàrrec de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva al  mitjà propi SUMAR, serveis públics d’acció social de Catalunya, SL, per la 
gestió de la residència per a gent gran i centre de dia Sant Josep del municipi de Cassà 
de la Selva. 
 
Atès que en data 22 de juny de 2020 es va signar entre les parts el conveni d’encàrrec 
de gestió de la residència de gent gran Sant Josep del municipi de Cassà de la Selva 
en tant que SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L és mitjà propi del 
consistori. 
 
Atès que el pacte 5.1.a) del Conveni esmentat, preveu una revisió del cost anual del 
servei mitjançant l’aprovació d’una addenda. 
Atès que en aquest mateix pacte 5.1a) s’establia un cost anual del servei de 
1.924.047,43€. 
 
Vist el document presentat per SUMAR respecte a l’addenda que s’ha d’aprovar, el qual 
especifica que fruit de la revisió de despeses del servei efectuada al mes de setembre 
del 2020 el cost anual per l’exercici 2021 serà de 1.948.895€ 
Vista la RC de crèdit núm. 220210000498 per import de 24.847,57€ 
 
Vista la memòria la memòria d’alcaldia de data 18 de febrer de 2021, que transcrit 
literalment diu 
 

“MEMÒRIA D'ALCALDIA EXPLICATIVA DE L’ADDENDA 
 
 
Atès que en data 22 de juny de 2020 es va signar entre les parts conveni d’encàrrec de gestió 
de la residència de gent gran Sant Josep del municipi de Cassà de la Selva en tant que SUMAR, 
Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.( en endavant SUMAR) és mitjà propi del 
consistori. 
 
Atès que el pacte 5.1.a) del Conveni esmentat, preveu una revisió del cost anual del servei 
mitjançant l’aprovació d’una addenda. 
 
Vist que la repercussió econòmica de l’Addenda es 24.847,57 €. 
 
Vist que l’addenda no té natura contractual atès que modifica un conveni de encomana de gestió. 
 
Resulta necessari aprovar una addenda per tal de revisar el cost de la gestió de la residència de 
gent gran Sant Josep del municipi de Cassà de la Selva.” 
 
Vist l’informe de secretaria de data 18 de febrer de 2021 que transcrit literalment diu:  

 
“INFORME DE SECRETARIA 

 
Ignacio López Salvador, secretari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, informo en relació als 
següents:  



 
 
 
FETS 
 
Únic.- En data 18 de febrer de 2021 l’Alcalde signa la memòria justificativa del addenda per tal 
de revisar el cost, per l’exercici 2021, del conveni d’encàrrec de gestió de la residència de gent 
gran Sant Josep del municipi de Cassà de la Selva a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de 
Catalunya, S.L. que va ser signat en data 22 de juny de 2020 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- El tenor de la susdita addenda no vulnera la legalitat vigent. 
 
Segona .- L’expedient d’aprovació de l’addenda 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. D'acord amb l'article 3.3 c) de Reial Decret 128/2018 de règim dels FLHN, el Secretari 

ha d’emetre informe jurídic.  
 

3. RC. 
  

4. Informe de control intern. 
 
A la data del present informe tots aquest documents consten l’expedient. 
 
Tercera.- 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. 

 
Quarta.- L'òrgan competent  és el Ple municipal per majoria absoluta en virtut de l’article 47.2 h) 
 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
CONCLUSIÓ  
 
Informo favorablement l’aprovació de l’addenda per tal de revisar el cost, per l’exercici 2021, del 
conveni d’encàrrec de gestió de la residència de gent gran Sant Josep del municipi de Cassà de 
la Selva a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.” 
 



 
 
Fonaments de dret. 
 

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

2. Arts. 150 i 191 i del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

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

Sector Públic. 
 

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

 
5. Arts. 6.2, 10, 108 a 112, de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).  
 

6. Arts. 175, 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’addenda al document d’encàrrec a mitjà propi signat entre 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i SUMAR, serveis públics d’acció social de Catalunya, 
SL, per la gestió de la residència per a gent gran i centre de dia “Sant Josep” del municipi 
de Cassà de la Selva, el text de la qual es troba a l’Annex. 
 
SEGON.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació escaient per 
a l’execució del present acord, 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. 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa derivada del present conveni, a càrrec de la 
partida pressupostària número 100 3120 22706, per un import de 24.847,57€ de 
l’exercici 2021. 
 
QUART.- Notificar aquest acord SUMAR, serveis públics d’acció social de Catalunya, 
SL. 
 
CINQUÈ.- Trametre l’acord a la Direcció General d'Administració Local del Departament 
de Governació de la  Generalitat, en aplicació de l'article 309.1 del ROAS. 
 
SISÈ.- Publicar 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.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció per al seu coneixement i efectes. 



 
 
 
ANNEX: 
 
“ADDENDA AL DOCUMENT D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI SIGNAT ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA I SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ 
SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., PER LA GESTIÓ DE LA RESIDÈNCIA PER A GENT 
GRAN  I CENTRE DE DIA “SANT JOSEP” DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA. 
 
A Girona, a data de signatura amb certificat digital 
 

REUNITS 
 
Per l’Ajuntament de Cassà de la Selva, 
L’Il·lm. Sr. Robert Mundet Anglada, alcalde, que actua en nom i representació de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en ús de les facultats que li són atribuïdes per l’article 
53.1.a) 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 SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.,  
El Sr. Josep Maria Vidal Vidal, president, que actua en nom i representació de l’entitat, 
amb CIF B55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís 
Monturiol, BLOC B -tercera planta, Carrer Emili Grahit, núm. 91, 17003-GIRONA, que 
actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de les facultats que li són 
atribuïdes que li atorga l’article 21 dels Estatuts Socials de SUMAR, S.L., modificats i 
degudament aprovats per acord de la Junta General en la sessió del 13 de setembre de 
2017. 
Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat que intervenen, la capacitat legal 
necessària per atorgar aquest encàrrec a mitjà propi i a aquest efecte, 
 

EXPOSEN 
 
I.- Que en data 22 de juny de 2020 es va signar entre les parts conveni d’encàrrec de 
gestió de la residència de gent gran Sant Josep del municipi de Cassà de la Selva en 
tant que SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.( en endavant 
SUMAR) és mitjà propi del consistori. 
II.- Que el pacte 5.1.a) del Conveni esmentat, en el marc de regulació de les condicions 
econòmiques del servei, preveia específicament que abans de l’1 d’octubre d’enguany 
es realitzaria una revisió del cost anual del servei per a l’exercici següent i que aquesta 
revisió s’hauria de materialitzar mitjançant addenda al conveni original. 
En atenció a l’exposat anteriorment, ambdues parts subscriuen el següent,  

PACTE 
ÚNIC.- Fruit de la revisió de les despeses del servei realitzada per ambdues parts el 
passat mes de setembre, s’acorda que el cost anual del servei per a l’exercici 2021 
ascendeixi a la quantitat de 1.948.895.-€ (UN MILIÓ NOU-CENTS QUARANTA-VUIT 
MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS) en el ben entès que aquest import no 
inclou les despeses de gestió a meritar per SUMAR i que es refereix únicament a 
l’actualització de les despeses del servei realitzada de conformitat amb el previst al pacte 
5.1.a) del conveni original signat entre ambdues parts. 
Ambdues parts acorden també mantenir íntegrament la vigència de tots els pactes del 
conveni de 22 de juny de 2020 que no vinguin expressament modificats mitjançant el 
cos de la present addenda. 
Del que en deixen constància en mostra de conformitat a la data de la signatura digital. 



 
 
 
L’Il·lm. Sr. Robert Mundet Anglada                      Sr. Josep Maria Vidal Vidal 
 
 
Alcalde       President  
Ajuntament de Cassà de la Selva      SUMAR, Serveis Públics  
        d’Acció Social de Catalunya, S.L. 
 
Sr. Ignacio López Salvador 
 
 
Fedatari Públic 
Ajuntament de Cassà de la Selva” 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert (JxC) explica la proposta. Intervenen els regidors Martí 
Vallès (ERC) i Marià Montsuñer (PSC). 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

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

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

ABSTENCIONS (7): 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
14.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE MOCIÓ DE SUPORT 
A L'AMNISTIA 
 

MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA 

L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la 
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, 
l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes 
per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.  



 
 
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, 
la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici 
ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, 
el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no 
referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 
27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic 
que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la 
ciutadania amb el seu vot.  

La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització 
que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i 
inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes 
encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha 
més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació a 
actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 
2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a 
l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han obert més 
de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per 
temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments 
vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret a 
l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.  

En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes 
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, 
manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties 
processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.   

La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de 
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa 
infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, 
juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball 
de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament 
immediat de les persones empresonades.  

Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant 
del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment 
presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el 
TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula. 

Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. 
Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució 
global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de 
voluntat política. 

L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de 
països i  per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia 
ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a 
delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat 
política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament, 
afavoriment, promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur 



 
 
polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació 
d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat 
de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat 
governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa 
des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.  

Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, 
en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin 
emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i 
d’associació.   

L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb 
líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada 
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes 
les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per 
garantir la vida democràtica que ens permeti avançar. 

Per aquests motius, el grup municipal d’ ERC proposa al ple de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva l’adopció dels següents ACORDS: 

1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de 
la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política 
per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, 
constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.  

2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, 
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, 
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la 
del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o 
símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per 
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a 
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des 
de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, 
qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta 
amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat 
espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.  

3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que 
es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als 
col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els 
responsables de la repressió de drets fonamentals.  

4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i 
donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el 
retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a 
tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord 
nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics. 



 
 
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis 
per la Independència. 

La regidora Sílvia Soliguer (ERC) explica la proposta. Intervé el regidor Marià 
Montsuñer (PSC) i l’alcalde. 
 
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)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC) 

ABSTENCIONS (1): 
Marià Montsuñer González (PSC) 

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
15.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE MOCIÓ PER DONAR 
SUPORT ALS  ENCAUSATS  I  ENCAUSADES  PER  LES MANIFESTACIONS A LA 
JONQUERA I SALT LA TARDOR DE 2019 
 
Atès que la tardor de 2019, durant els dies 11 al 13 de novembre milers de persones 
varen estar exercint el dret a la llibertat d'expressió i de manifestació. Més de 250 
d'aquestes persones estan essent investigades pels delictes de delicte contra la 
seguretat viària, desordres públics i danys amb possibles peticions de penes fins a sis 
anys de presó per haver-se manifestat de l'll al 13 de novembre de 2019 a l'autopista 
AP-7 al Pertús, i posteriorment, a Salt en protesta contra la sentencia dels i les 
independentistes empresonats per haver defensat el referèndum de l'1 d'octubre de 
2017. 
 
Atès que el dret a manifestació a favor de les pròpies idees polítiques i a protestar contra 
les decisions polítiques, judicials o executives es fonamental en una societat 
democràtica i lliure i per tant, el seu exercici hauria de ser protegit i no perseguit 
judicialment. 
 
Atès que exercir el dret a manifestació i la llibertat d'expressió, en defensa d'una 
ideologia o un projecte polític democràtic no es cap delicte ni tampoc ho es voler canviar 



 
 
el marc polític vigent i per tant, no justifica la persecució judicial de qui el defensa 
públicament. 
 
Atès que volem denunciar també, una vegada més, la manca de garanties processals 
que hem vist en aquest sumari (interrogatoris massius sense evidències, abús del decret 
de sumari, acusacions no fonamentades, tergiversació dels fets, filtracions interessades 
a la premsa mentre el sumari en teoria era secret), valent-se de lleis que només 
protegeixen l'arbitrarietat governativa i posen en perill la llibertat de les persones actives 
i compromeses en la vida social i cultural de les seves viles i ciutats. 
 
Atès que volem denunciar també que aquestes males praxis, abusos de poder i 
vulneracions han estat freqüents en els darrers temps en les causes judicials contra 
l'independentisme o els moviments solidaris aplicant el dret penal de l'enemic a totes 
elles. En son clars exemples els casos de la Tamara Carrasco de Viladecans, dels 
CDR's detinguts el 23 de setembre, del Dani Gallardo a Madrid, l'Adrià Carrasco 
d'Esplugues de Llobregat i de les 194 persones detingudes a Catalunya per les protestes 
postsentència, entre d'altres. 
 
Atès que volem fer explícita la denúncia contra la llibertat d'expressió, manifestació i 
protesta, i pensem que una societat amb les llibertats civils garantides, qualsevol 
persona ha de tenir garantida la llibertat per sumar-se a mobilitzacions i accions que es 
convoquin en defensa d'aquests drets fonamentals. 
 
Atès que l'Estat espanyol incompleix el dret internacional i que tota vulneració de drets 
fonamentals es un atemptat contra la democràcia arreu del món. 
Atès que defensem una llei d'amnistia per als gairebé 2.900 represaliats en la causa 
general contra l'independentisme perquè és l'única solució col·lectiva i, sobretot, per 
poder afrontar la resolució política del conflicte. La Llei d'Amnistia es un gran consens 
de país i és el primer pas per desjudicialitzar la política i solucionar el conflicte que ens 
ha de permetre l'exercici del dret d'autodeterminació. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Exigir als òrgans judicials que cursin l'arxivament de la causa judicial contra 
totes les persones que es van manifestar a la Jonquera i a Salt el novembre de 2019, 
que posa en perill la llibertat d'expressió, de manifestació i de protesta les quals són 
fonamentals en una societat veritablement democràtica. 
 
Segon: Exigir a l'Estat espanyol una llei d'Amnistia per a totes les persones preses, 
exiliades i represaliades, així com el tancament de tots els processos oberts a la causa 
general contra l'independentisme. 
 
Tercer: Mostrar tot el suport, com a consistori, a les persones que estan essent jutjades 
per manifestar-se el novembre de 2019 a la Jonquera i a Salt, especialment a aquells 
cassanencs i cassanenques que es troben en aquesta situació injusta. 
 
Quart: Mostrar el rebuig com a Ajuntament a la persecució judicial arbitrària dels 
moviments socials i cívics d'aquest país. 
 
El regidor Martí Vallès (ERC) explica la proposta. Intervé el regidor Marià Montsuñer 
(PSC), l’alcalde i la regidora Sílvia Simon (ERC). 



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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
16.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS X CASSÀ DE MOCIÓ 
DE SUPORT A PABLO HASEL 
 
El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en la 
detenció el dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél acusat 
d’apologia del terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat 
arran de la lletra d’una cançó i de 62 missatges a la xarxa social twitter entre 2014 i 
2016. 
 
Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir la 
seva veu i la seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota democràcia 
consolidada. Ens ha quedat novament clar que aquest no és el cas de l’Estat Espanyol, 
un Estat que s’ha posat en el punt de mira d’organitzacions internacionals per la limitació 
que està posant de forma aberrant a la Llibertat d’expressió i per la gestió autoritària 
amb pèrdua de drets fonamentals. 
 
La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a 
l’article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans. 
L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han esplaiat 
en els darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i del franquisme 
mentre, per altra banda, es distorsionen fets i accions que qüestionen aquests 
moviments antidemocràtics i que representen una crítica i una valoració emmarcada en 
la llibertat d’expressió. 
 
Per tot això, el municipi de Cassà de la Selva, aprova els següents ACORDS: 
 



 
 
1. Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen 
en entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders que ha de ser 
un dels pilars de tota democràcia. 
 
2. Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió i en 
la defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania. 
 
3. Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu 
pensament a través de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot el nostre 
suport. 
 
4. Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus de delictes 
i on es protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la. 
 
5. Comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congrés i a l’Associació de Municipis 
per la Independència. 
 
L’alcalde explica la proposta. Intervenen la regidora Meritxell Rabionet (ERC), 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)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC) 

ABSTENCIONS (1): 
Marià Montsuñer González (PSC) 

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
17.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
L’alcalde tracta els assumptes següents: 
 
- Dades Covid i vacunacions 
- Nou horari deixalleria 
- Resolució favorable ACA subvenció endegament Riera Seca 



 
 
 
 
La regidora Sílvia Martí tracta els assumptes següents: 
 
- Pla Local d’Educació 
- Projecte Connecta’t 
- Consell Escolar municipal 
- Vacunacions personal docent 
- Plantada de Suros 
- Preinscripcions centres educatius 
- Setmana de la música 
 
El regidor Joan Casabó tracta els assumptes següents: 
 
- Macca 
- Programació cultural 
- Premis literaris 
- Sant Jordi 
- Justificació subvencions entitats 
- Fira del Tap i del Suro 
- Campanya comerç local 
 
La regidora Núria Salvans tracta els assumptes següents: 
 
- Habitatge 
- Programa Reallotgem 
- Acompanyament usuaris 
- Centre obert 
- Dia de la dona 
- Mediació 
 
El regidor Christian Cortès i de la Fuente tracta els assumptes següents: 
 
- Obres Poeta Machado 
- Compra de material enllumenat 
- Substitució llums Parc Estació 
 
La regidora Lourdes Martín tracta els assumptes següents: 
 
- Obertura equipaments esportius 
- Legionel·la vestidors 
- Tanca camp de futbol 
- Felicitacions Anna Camacho campiona gironina de pàdel 
- Competicions esportives 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert tracta els assumptes següents: 
 
- Subvencions terrasses 
 
La regidora Carla Matilla tracta els assumptes següents: 
 



 
 
- Pressupostos Participatius 
- Inauguració Espai assaig Bàscula 
- Agenda mensual 
- Suplantació identitat perfil ajuntament a les xarxes 
 
El regidor Marià Montsuñer tracta els assumptes següents: 
 
- Formació policies 
- Vacunacions policies 
- Nous agents policia 
 
 
18.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor Martí Vallès tracta els assumptes següents: 
 
- Prevenció i mesures Covid 
- Pla de mobilitat. Respon l’alcalde. 
- Ampliar informacions a la Comissió Seguiment de l’Encomana. Respon l’alcalde. 
 
La regidora Meritxell Rabionet tracta els assumptes següents: 
 
- Competicions Esportives 
- Perfils falsos a les xarxes. Intervé l’alcalde. 
- Pla local de Joventut. Respon la regidora Carla Matilla. 
 
El regidor Josep Ferrer tracta els assumptes següents: 
 
- Cassà Municipi Lector. Respon la regidora Sílvia Martí. 
- Vermut de Lletres. Respon el regidor Joan Casabó. 
 
El regidor Marià Montsuñer intervé en relació als perfils falsos a les xarxes. 
 
El regidor Joan Cañigueral tracta els assumptes següents: 
 
- Obres Passeig Ferrocarril. Respon l’alcalde. 
- Manteniment aparcament C. Castell. Respon l’alcalde. 
- Factures Llums de Nadal. Respon l’alcalde i la regidora Carla Matilla. 
- Recollida selectiva porta a porta. Respon l’alcalde. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Signat i datat electrònicament, 
 


	RELACIÓ DE FETS
	FONAMENTS DE DRET

	Principis ètics
	Principis de bon govern
	Compromisos generals
	Compromisos en relació amb els conflictes d'interessos i grups d'interès
	Compromisos en relació amb la ciutadania
	La Comissió d'Ètica, estarà formada pels següents membres:
	Antecedents de fet.
	“MEMÒRIA D'ALCALDIA EXPLICATIVA DE L’ADDENDA
	Fonaments de dret.
	6. Arts. 175, 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals


