
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 29 D´ABRIL DE 2021 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2021000005  
Caràcter: Sessió Ordinària TELEMÀTICA 
Data: 29 d´abril de 2021 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 22:14 h 
 
Assistents:  
Robert Mundet Anglada (JxC), alcalde 
Regidors/es: 
Joan Casabó Fuguet (JxC)  
Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  
 
Ignacio López Salvador, secretari 
Núria Josa Arbonès, interventora 
 
Absents: 
- 
 
MITJANS TELEMÀTICS: PLATAFORMA ZOOM 
 
DINÀMICA DEL DEBAT:  
 

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

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

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

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

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

vot.  
 
 



ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVAR ACTA PLE ORDINARI DE 25/03/2021 
 
2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2021/0633 AL 2021/0901 
 
3.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA AL PROCEDIMENT ABREUJAT 
89/2019 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA 
 
4.- APROVACIÓ DE L'INCREMENT RETRIBUTIU DEL 0,9% PER ALS EMPLEATS DE 
L'AJUNTAMENT I DE GESTIÓ SERVEIS MUNICIPALS CASSÀ S.L. 
 
5.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA CORRESPONENT AL SUBMINISTRAMENT 
I MANTENIMENTS SEGONS DEL CONVENI SIGNAT AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA PER A LA PISCINA 
COBERTA I PAVELLÓ TRIPLE MUNICIPAL 
 
6.- REGULARITZACIÓ I AJUST DE LA DISPOSICIÓ DE DESPESA PER ANUALITATS 
PER ERROR MATERIAL EN L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
JARDINERIA, MANTENIMENT I NETEJA DE PARCS, JARDINS, ARBRAT VIARI I 
CONTROL D'HERBES A LA VIA PÚBLICA 
 
7.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA 
SELVA AL CONSORCI DEL TER 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC AMPLIACIÓ RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 
SANT JOSEP 
 
9.- ESMENA D'ERROR MATERIAL DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 
 
10.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 1/2021 SERVEIS SOCIALS I CIUTADANIA 
 
11.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 2/2021 PAGAMENT INTERESSOS 
 
12.- DONAR COMPTE INFORMES CONTROL FINANCER - EXERCICI 2020 
 
13.- DONAR COMPTE DE L'INFORME RESUM ANUAL DELS RESULTATS DEL 
CONTROL INTERN - EXERCICI 2020 
 
14.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER - EXERCICI 2021 
 
15.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC A FAVOR DEL PROJECTE DEL TREN DE LA 
COSTA BRAVA 
 
16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER A L'APLICACIÓ DEL VOT TELEMÀTIC 
A CASSÀ DE LA SELVA 
 
17.- MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS X CASSÀ I PSC A FAVOR 
DE L'ESTABLIMENT DE MESURES PER FER FRONT A LES OCUPACIONS 
D'HABITATGES 
 
18.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
19.- 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 25/03/2021 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 
25/03/2021, signada pel secretari accidental. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

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

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

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

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

e. Art. 33 i ss. del Text refós del Reglament Orgànic Municipal (TRROM). 
f. Arts. 196 i ss. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova 

el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals (ROF). 
g. Art. 20 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
h. Decret 33/1981, de 5 de febrer, que regula la confecció d'actes per mitjans 

mecanogràfics a les corporacions locals. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR l’acta de la sessió plenària ordinària de data 25/03/2021, 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 (17): 

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

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



Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2021/0633 AL 2021/0901 
 
Es dona compte al Ple municipal dels decrets d’alcaldia que consten a l’expedient. 
 
L’alcalde fa esment del Decret 671 d’aprovar sol·licitud de subvenció a la Diputació de 
Girona per adquisició d’habitatges per urgència social. Intervé el regidor Pau Presas. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
3.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA AL PROCEDIMENT ABREUJAT 
89/2019 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia 2019/23 de 7 de gener es va desestimar la reclamació 
patrimonial interposada pel Sr. R.M.C. com a conseqüència dels perjudicis patits a causa 
de l’accident sofert el dia 10 de setembre de 2016 durant un partit de hockey sobre 
patins al pavelló municipal de Cassà de la Selva.  
 
Per part del recurrent es va interposar demanda contenciosa administrativa contra la 
resolució anteriorment esmentada la qual va ser admesa a tràmit i es va incoar el 
procediment abreujat 89/2019 al Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona. 
 
Celebrada la pertinent vista del judici el passat 16 de desembre de 2020 es va dictar la 
sentència núm. 2/21 de 2 de gener de 2021 en la que es resolia estimar parcialment el 
recurs interposat contra el Decret de l’Alcaldia 2019/23 de 7 de gener i la indemnització 
parcialment sol·licitada al Sr. R.M.C. per haver quedat acreditat segons la prova tinguda 
en compte en seu judicial pel jutjador de que no es podia acreditar el manteniment de la 
tanca que va cedir amb l’impacte del jugador i que li va produir les lesions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Article 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
Per tot allò que s’ha exposat anteriorment,  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 



PRIMER.- Donar compte al Ple de la Corporació de la sentència dictada al Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, procediment abreujat 29/19 de 2 de gener 
de 2020 mitjançant la qual s’estima parcialment la demanda interposada pel Sr. R.M.C. 
contra el decret de l’alcaldia 2019/23 de 7 de gener de 2019. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Comunicació per a la publicació d’aquest 
acord i de la sentència en el portal de transparència municipal. 
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès i 
Marià Montsuñer. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
4.- APROVACIÓ DELS INCREMENTS DE RETRIBUCIONS DELS/ DE LES 
EMPLEATS/DES DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA, I DE L’ENTITAT 
MERCANTIL GESTÍO DE SERVEIS MUNICIPALS CASSÀ S.L., D’ACORD AMB LA 
LLEI 11/2020. DE 30 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE 
L’ESTAT PER A L’ANY 2021 
 
RELACIO DE FETS 
 
Vist l’informe de la tècnica de recursos humans de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, 
favorable sobre l’aprovació de l’increment retributiu establert per la Llei 11/2020, de 30 
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021. 
 
Vista l’aprovació de l’increment retributiu de la societat mercantil pública Gestió de 
Serveis Municipals Cassà S.L., d’acord amb la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, per Junta General de 18 de març de 
2021. 
 
Vist que aquests increments s’han negociat a les respectives meses de negociació, 
d’acord amb els documents que consten a l’expedient. 
 
Vista l’aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva i de 
l’entitat mercantil Gestió de Serveis Municipals S.L, publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 19, de 29 de gener de 2021. 
 
Vista la modificació de crèdit 3TC 01/2021 del pressupost de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva, l’aprovació definitiva de la qual ha estat publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona número 69, de 13 d’abril de 2021, que quantifica aquest increment 
retributiu en 31.682,99 € per tot l’any 2021. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021,  
 
Article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
d’acord amb el qual correspon al Ple l’autorització de despeses en matèria de personal.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aplicar un increment de retribucions del 0,9% a tots/es els/les empleats/des 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, i de l’entitat mercantil Gestió de Serveis 



Municipals Cassà S.L., respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2020, a 
partir de la nòmina del mes de maig de 2021. 
 
SEGON.- Abonar els endarreriments corresponents a les nòmines de gener a abril de 
2021 per aquest mateix concepte a tots/es els/les empleats/des de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, i de l’entitat mercantil Gestió de Serveis Municipals Cassà S.L. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert explica la proposta. Intervé el regidor Marià 
Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
5.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA CORRESPONENT AL 
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENTS SEGONS DEL CONVENI SIGNAT AMB LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE 
BIOMASSA PER A LA PISCINA COBERTA I PAVELLÓ TRIPLE MUNICIPAL 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. Vist que en data 28 de novembre de 2017 es va signar el “Conveni de Col·laboració 

entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cassà de la Selva pel cofinançament i 
les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una caldera de biomassa i 
xarxa de calor a la piscina i al pavelló triple municipals, cofinançat per Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional”.  
 

2. Atès l’informe de la tècnica de medi ambient municipal  de data 30 de març de 2021, 
en relació a la despesa corresponent al Lot 3, segons del conveni signat de la 
Diputació de Girona per a la instal·lació d’una caldera de biomassa per a la piscina 
coberta i pavelló triple municipal, que literalment diu: 

 
“En data 28 de novembre de 2017 es va signar el “Conveni de Col·laboració 
entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cassà de la Selva pel 
cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la instal·lació d’una 



caldera de biomassa i xarxa de calor a la piscina i al pavelló triple municipals, 
cofinançat per Fons Europeu de Desenvolupament Regional”.  
En data 22 d’octubre de 2018 es signà el Contracte mixt de subministrament, 
obra i serveis per a la contractació conjunta esporàdica d’una caldera de 
biomassa i microxarxa en edificis de titularitat municipal dels municipis de Bordils, 
Campdevànol, Cassà de la Selva, Fontanals de Cerdanya, la Jonquera, Sant 
Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners i Vilobí d’Onyar, beneficiaris de la 
subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). LOT 3 – 
CASSÀ DE LA SELVA.  
D’acord amb el que estableix la clàusula tercera de l’esmentat Conveni de 
col·laboració pel qual va resoldre adjudicar el Lot 3-Cassà de la Selva del 
contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació conjunta 
esporàdica d’una caldera de biomassa i microxarxa en edificis de titularitat 
municipal dels municipis de Bordils, beneficiari de la subvenció del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER), a l’empresa Watt Energia SL amb CIF 
B25727322. 
Vistos els pactes del conveni signat entre Ajuntament de Cassà de la Selva i 
Diputació de Girona que consta a l’expedient, l’ajuntament assumeix el 
compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària (Watt Energia SL)  les prestacions 
1, 2 i 3.  
Vist el punt segon dels pactes de l’esmentat contracte que estableix el següent 
en termes econòmics: 
Prestació 1a Subministrament d’energia tèrmica: 13.866,85 euros, més 2.912,04 
euros en concepte d’IVA, totalitzant un import màxim de 16.778,89 euros anuals. 
Essent el preu unitari màxim 0,02536 €/KWH sense IVA ( 0,03069 €/kwH amb 
IVA).  
Prestació 1b Gestió energètica integral: 3.315,12 €/any, més 696,18 €/any en 
concepte d’IVA, totalitzant un preu de 4.011,30 €/any.  
Prestació 2 Manteniment preventiu: 959,64 €/any, més 201,52 €/any en concepte 
d’IVA, totalitzant un preu de 1.161,16 €/any.  
Prestació 3 Manteniment correctiu i garantia total: 785,16 €/any, més 164,88 
€/any en concepte d’IVA, totalitzant un preu de 950,04 €/any. 
La suma dels imports de les tres prestacions és de 22.901,39 €/any. 
L’acta de recepció de l’obra d’instal·lació de la caldera de biomassa i xarxa de 
calor de la piscina coberta i el Pavelló triple municipal, és signada en data 25 de 
juliol de 2019. 
Segons el PCAP , el punt O, especifica que els imports de la prestació P1 poden 
variar un 60%  a l’alça o a la baixa, a causa d’un augment del consum per major 
ús horari o més ocupació o increment d’usuaris de les instal·lacions. 
Vistos els pactes del conveni signat entre Ajuntament de Cassà de la Selva i 
Diputació de Girona que consta a l’expedient, l’ajuntament assumeix el 
compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària les prestacions 1, 2 i 3 durant els 
5 anys següents a la finalització de l’obra d’instal·lació.  
Per procedir a realitzar els pagaments de les factures corresponents a les 
prestacions P1, P2 i P3 esmentades, cal autoritzar i disposar la despesa a 
l’empresa Watt Energia SL amb CIF B25727322, pels imports i partides 
següents, de les que es detalla també el número d’operació de les retencions de 
crèdit efectuades:  
 
anualitat Partida Núm. RC Import a autoritzar i 

disposar 
2021 402 3420 22107 220210001964 11.094,83 € 
2022 402 3420 22107 220219000040 22.901,39 € 
2023 402 3420 22107 220219000040 22.901,39 € 



2024 402 3420 22107 220219000040 13.359,14 € 
 

FONAMENTS DRET.  

1. Atès l’art. 53.1.g) de la Llei 2/2003, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 

2. Atès l´art. 22 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local. 
 

3. Vistos els pactes del conveni signat entre Ajuntament de Cassà de la Selva i 
Diputació de Girona que consta a l’expedient, l’ajuntament assumeix el compromís 
d’abonar a l’empresa adjudicatària les prestacions 1, 2 i 3 durant els 5 anys següents 
a la finalització de l’obra d’instal·lació. 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al subministrament i 
manteniments preventiu i correctiu, segons l’establert al conveni signat amb la Diputació 
de Girona per a la instal·lació d’una caldera de biomassa per a la piscina coberta i 
pavelló triple municipal, concretament als pagaments de les factures de a les prestacions 
P1, P2 i P3, a l’empresa WATT ENERGIA S.L., amb NIF: B-25727322, amb càrrec a la 
partida, número d’operació i pels imports descrits a la taula següent:  
 

anualitat Partida Núm. RC Import a autoritzar i 
disposar 

2021 402 3420 22107 220210001964 11.094,83 € 
2022 402 3420 22107 220219000040 22.901,39 € 
2023 402 3420 22107 220219000040 22.901,39 € 
2024 402 3420 22107 220219000040 13.359,14 € 

 
SEGON. -  Traslladar aquest acord als serveis tècnics i a la intervenció i tresoreria 
municipals.  
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès i 
Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

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

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



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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
6.- REGULARITZACIÓ I AJUST DE LA DISPOSICIÓ DE DESPESA PER 
ANUALITATS PER ERROR MATERIAL EN L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE JARDINERIA, MANTENIMENT I NETEJA DE PARCS, JARDINS, 
ARBRAT VIARI I CONTROL D'HERBES A LA VIA PÚBLICA 
 
Relació de fets 
 
El 28 de gener de 2021 el Ple Municipal de l’Ajuntament de Cassà de la Selva va 
adjudicar el contracte de servei de jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, 
arbrat viari i control d’herbes a la via pública a la Fundació Mas Xirgu, amb NIF núm. 
G55121909. 
 
El contracte administratiu del servei de jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, 
arbrat viari i control d’herbes a la via pública entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i 
la Fundació Mas Xirgu es va signar el dia 5 de març de 2021. 
 
La disposició de la despesa en l’esmentada adjudicació, en el punt segon de la part 
dispositiva, és la següent: 
 

Preus d'adjudicació 
Anualitat Import sense  IVA Import amb IVA Aplicació 

2021 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 
2022 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 
2023 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 
2024 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 

      
TOTALS 344.288,36 406.246,64   

 
Atès que s’ha comprovat que hi ha hagut un error material en el càlcul de les anualitats 
consistint l’error en haver imputat al corrent any 2021 l’import de l’anualitat íntegra quan 
només s’hi havia d’imputar 10 mesos de contracte, i els dos mesos restants, han de ser 
a l’any 2025. La distribució correcta és la següent: 
 

Modificació de la disposició ajustada als mesos de servei 
Anualitat Mesos Import sense  IVA Import amb IVA Aplicació 

2021 10 71.726,74 84.634,72 601 1710 22799 
2022 12 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 
2023 12 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 
2024 12 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 
2025 2 14.345,35 16.926,94 601 1710 22799 

       
TOTALS 48 344.288,36 406.246,64   

 
Atès que no es modifica el total adjudicat del contracte. 
 



Vist que la despesa de l’any 2025 s’incrementa en 16.926,94 euros amb IVA inclòs,  i 
tenim crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 601 1710 22799, número de retenció 
de crèdit 2202090000101. 
 
Fonaments de dret 
 
Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 
l’article 156 del mateix cos legal. 
Conforme l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques: “Les administracions públiques poden 
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els 
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes” 
 

- En aquest sentit, la jurisprudència de la Sala del Tribunal Suprem, estableix en la 
Sentència del Tribunal Suprem de 2 de juny de 1995 (RJ 1995/4619), que: “En efecte, 
la doctrina jurisprudencial d’aquesta Sala, plasmada, entre altres, en les sentències de 
18 de maig de 1967 (RJ 1967/2488) 24 de març de 1977 (RJ 1977/1809), 15 i 31 
d'octubre i 16 de novembre de 1984 (RJ 1984/5099, RJ 1984/5172 i RJ 1984/5776), 30 
7/10 de maig i 18 de setembre de 1985 (RJ 1985/2325 i RJ 1985/4196), 31 de gener, 13 
i 29 de març, 9 i 26 d'octubre i 20 de desembre de 1989 (RJ 1989/619, RJ 1989/2655, 
RJ 1989/2353, RJ 1989/7247 i RJ 1989/8981), 27 de febrer de 1990 ( RJ 1990/1521), 16 
i 23 de desembre de 1991 (RJ 1991/9760) i 28 de setembre de 1992 (RJ 1992/8022), té 
establert que l'error material o de fet es caracteritza per ser ostensible, manifest i 
indiscutible, implicant, per si només, l'evidència del mateix, sense necessitat de majors 
raonaments, i exterioritzant prima facie per la seva sola contemplació (enfront del 
caràcter de qualificació Jurídica, seguida d'una declaració basada en ella, que ostenta 
l'error de dret), per el que, per poder aplicar el mecanisme procedimental de rectificació 
d'errors materials o de fet, es requereix que concorrin, en essència, les següents 
circumstàncies: 

1) que es tracti de simples equivocacions elementals de noms, dates, operacions 
aritmètiques, o transcripcions de documents;  
2) que l'error s'apreciï tenint en compte exclusivament les dades de l'expedient 
administratiu en què s'adverteix;  
3) que l'error sigui patent i clar, sense necessitat d'acudir a interpretacions de normes 
jurídiques aplicables;  
4) que no es procedeixi d'ofici a la revisió d'actes administratius ferms i consentits;  
5) que no es produeixi una alteració fonamental en el sentit de l'acte (ja que no existeix 
error material quan el seu apreciació impliqui un judici valoratiu o exigeixi una operació 
de qualificació jurídica);  
6) que no pateixi la subsistència de l'acte administratiu (és a dir, que no generi l'anul·lació 
o revocació d'aquest, com a creador de drets subjectius, produint-ne un de nou sobre 
bases diferents i sense les degudes garanties per a l'afectat, ja que l'acte administratiu 
rectificador ha de mostrar idèntic contingut dispositiu, substantiu i resolutori que l'acte 
rectificat, sense que pugui l'Administració, sota pretext de la seva potestat ratificatòria 
d'ofici, encobrir una autèntica revisió, perquè això comportaria un fraus Legis constitutiu 
de desviació de poder); i,  
7) que s'apliqui amb un profund criteri restrictiu.”  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- ESMENAR l’error material del punt segon de l’acord d’adjudicació, i on diu: 



 
“SEGON.- DISPOSAR la despesa de 406.246,64 euros IVA inclòs amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 601 1710 22799 “Serveis de manteniment zones verdes”: 

Anualitat Import sense  IVA Import amb IVA Aplicació 

2021 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 

2022 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 

2023 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 

2024 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 

    

TOTALS 344.288,36 406.246,64  
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització es subordina al crèdit 
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. “ 
 

Ha de constar: 
 

“SEGON.- DISPOSAR la despesa de 406.246,64 euros IVA inclòs amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 601 1710 22799 “Serveis de manteniment zones verdes”: 
 

Anualitat Mesos Import sense  IVA Import amb IVA Aplicació 
2021 10 71.726,74 84.634,72 601 1710 22799 
2022 12 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 
2023 12 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 
2024 12 86.072,09 101.561,66 601 1710 22799 
2025 2 14.345,35 16.926,94 601 1710 22799 

       

TOTALS 48 344.288,36 406.246,64   
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització es subordina al crèdit 
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.”  

 
SEGON.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i traslladar-lo a l’àrea d’intervenció. 
 
TERCER.- Publicar el present acord al perfil del contractant de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva, al Diari Oficial de la Unió Europea i al portal de transparència del mateix. 
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès i 
Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

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

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

ABSTENCIONS (8): 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  



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

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
7.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA 
SELVA AL CONSORCI DEL TER 
 
FETS  
 
Vist l’acord de Ple la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 28 de gener de 2021 que 
aprova inicialment l’adhesió de l’ajuntament de Cassà de la Selva al Consorci del Ter.  
 
Vist certificat de Secretària de data 13 d´abril de 2021 que transcrit literalment 
assenyala:  
 

“C E R T I F I C O:  
 
Que segons consta en aquestes dependències municipals, resulta que durant el 
període d’informació pública de l’aprovació inicial de l'adhesió del Municipi de 
Cassà de la Selva al Consorci del Ter aprovada pel Ple Municipal en sessió 
celebrada en data 28 de gener de 2021, que va ser exposat amb edictes 
publicats al BOP núm. 8349, el dia 24 de febrer de 2021, pàgina web i taulell 
anuncis de l’Ajuntament des del 10 de febrer al 10 de març de 2021, no s’ha 
presentat cap al·legació ni suggeriment, per la qual cosa esdevindria definitiu.  
 
I per a què així consti, expedeixo la present certificació d’ordre amb el vist i plau 
de l’Alcalde de l’Ajuntament, a Cassà de la Selva”  

 
Atès el que disposa l’informe del Secretari de data 13/01/2021 sobre el procediment per 
a l’adhesió al Consorci del Ter. 
 
Vist que es disposa de retenció de crèdit amb número RC220209000269 i per un import 
de 1.613,78 €, corresponent a la quota anual del Consorci del Ter. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. Articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS).  
2. Article 47.2.g) de la LRBRL, l’article 114 del Decret Legislatiu 2/2003.  
3. Article 54.1 b) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986.  
4. Estatuts del Consorci del Ter  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar definitivament l'adhesió del Municipi de Cassà de la Selva al Consorci 
del Ter.  
 



SEGON. Aprovar i Disposar la despesa corresponent a la quota de membres del 
Consorci del Ter per un import de 1.613,78 €, segons la retenció de crèdit núm. 
RC220209000269 amb càrrec a la partida 200-1700-48002. 
 
TERCER: Notificar-ho al Consorci del Ter i donar trasllat a l´àrea d´intervenció i medi 
ambient municipal.  
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès i 
Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC AMPLIACIÓ RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA SANT JOSEP 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atesa la petició de SUMAR, gestora per mitjà propi municipal de la Residència 
Geriàtrica Sant Josep perquè s’aprovi el “PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA”, de data febrer de 2021, redactat per l’Estudi 
CCB24.cat. 
 
Atès l’informe tècnic i jurídic de l’arquitecte municipal i del cap de serveis jurídics de data 
15 d’abril de 2021 que disposa: 
 
“INFORME TÈCNIC I JURÍDIC PER A L’APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE 
D’AMPLIACIÓ DE RESIDÈNCIA GERIÀTRICA”, de data febrer de 2021, redactat per l’Estudi 
CCB24.cat 
 
En Joan Bataller i Garriga, cap de serveis jurídics, i en Jordi Fabrellas i Surià, arquitecte 
municipal, col·legiat en el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, amb el núm. 24825-8, en 
relació amb el “PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE RESIDÈNCIA GERIÀTRICA”, de data febrer de 
2021, redactat per l’Estudi CCB24.cat, emetem el següent  



 
I N F O R M E :  
 
Vist el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament el 4/3/2009 per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona amb un text refós verificat per l’ajuntament i aprovat per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de 15 de juliol de 2009, i publicat al DOGC en data 11/11/2009 
i la normativa sectorial en relació a les obres d’urbanització.  
 
Vist el “PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE RESIDÈNCIA GERIÀTRICA”, de data febrer de 2021, 
redactat per l’Estudi CCB24.cat. 
 
La proposta consisteix en realitzar una ampliació, situada en el pati de l’edifici situat al quadrant 
nord-est. En aquest espai, hi trobem la rampa d’accés a la “zona de pas-3” des del pati, segons 
plànols d’ordenació de la residència, una altra rampa que comunica la “zona de pas-1” amb el 
pati a través d’un replà intermedi. A més, també hi trobem diferents zones enjardinades . 
En aquest petit replà, és on es situarà l’ampliació, just davant de l’actual galeria tancada amb una 
vidriera, la qual s’haurà d’enderrocar per tal de fer-hi els fonaments i el forjat sanitari per tal de 
complir les actuals normatives. L’espai resultant de l’ampliació s’unirà amb l’actual galeria, creant 
un espai unitari. 
 
El projecte es desenvolupa en dues fases. Una fase corresponent a l’ampliació garantint la sortida 
cap al pati dels usuaris, i una segona fase corresponent a la urbanització del pati, eliminant 
barreres arquitectòniques tot solucionant els diferents accessos: accés rodat, accés a edifici 
principal, i accés a l’ampliació. 
 
L’actuació es realitza en l’àmbit del sòl urbà consolidat. 
 
L’actuació que es proposa realitzar té la consideració d’obra municipal ordinària de nou 
establiment, d’acord amb la classificació establerta a l’article 12.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS),aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), i els articles 24 al 33 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS), 
estableixen el contingut mínim dels Projectes.  
 
L’article 235.2 de la LMRLC i l’article 37.1 del ROAS disposen que “la tramitació dels projectes 
d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord d’aprovació inicial; b) 
Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c) Aprovació definitiva”.  
 
Atès l’article 37 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que 
disposa: 
 
“Procediment 
37.1 La tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: 
 
a) Acord d’aprovació inicial. 
b) Informació pública i notificació individual, si s’escau. 
c) Aprovació definitiva. 
 
37.2 La informació pública del projecte és de trenta dies com a mínim, durant els quals es pot 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. Simultàniament, s’ha de sotmetre a informe o 
autorització d’altres administracions, només quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons 
el tipus d’obra de què es tracti, i s’ha de notificar individualment a les persones directament 
afectades que figurin en la relació a què es refereix l’article 31 d’aquest Reglament. 
 
37.3 Els plànols i documents sotmesos al tràmit d’informació pública són diligenciats pel secretari 
de la corporació, i hi ha de constar que han estat aprovats inicialment per aquesta. 



 
37.4 En la tramitació dels projectes en la qual hagi d’intervenir una altra administració, perquè 
així ho exigeixi la legislació sectorial, s’han de complir els tràmits que aquesta legislació imposi. 
La no emissió dels informes dins dels terminis concedits donarà lloc al seguiment de les 
actuacions, sempre que no siguin determinants per a l’aprovació del projecte. 
 
37.5 El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos a comptar de l’aprovació 
inicial. La manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat del procediment i l’arxiu 
de les actuacions dins els trenta dies següents a l’acabament d’aquell. 
 
37.6 Per a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions 
complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient que l’òrgan competent de la 
corporació aprovi la documentació a què es refereixen els articles 34 i 35 d’aquest Reglament, 
sens perjudici del que disposa l’article 46 d’aquest, en allò que sigui aplicable.” 
 
Atès  que l’obra no està prevista en el pressupost municipal de l’exercici 2021. 
 
Segons l’article 21.1. o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, correspon l’Alcalde l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui 
competent per a la seva contractació o concessió, com és el cas, el qual té delegada 
aquesta competència a la Junta de Govern Local, no obstant en no estar prevista la seva 
execució en el pressupost de l’exercici 2021, pendent de la corresponent consignació 
pressupostària, d’acord amb l’article 52.2.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya la 
competència és del Ple municipal. 
 
Per tot això, 
 
INFORMEM  FAVORABLEMENT I PROPOSEM  a la Comissió Informativa General que 
emeti dictamen favorable als següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR  INICIALMENT EL “PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA”, de data febrer de 2021, redactat per l’Estudi 
CCB24.cat, amb un pressupost de: 
 

Fase 1:   97.683,68 € IVA inclòs 
Fase 1 estructura fusta: 15.383,89 € IVA inclòs   
Fase 2:     32.093,42 € IVA inclòs 
Total.      145.160,99 € IVA inclòs 

 
SEGON.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovats 
durant un termini de TRENTA DIES HÀBILS, comptats a partir del dia següent hàbil de 
l’última publicació de l’ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Tauler 
d’Edictes Municipal i a la pàgina Web municipal, termini durant el qual es podrà examinar 
el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb 
l’article 37 del Reglament esmentat, en el ben entès que de no formular-se reclamacions 
i al·legacions durant el període d’informació pública,  caldrà sotmetre’l a la seva 
aprovació definitiva i, en compliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny,  
aquesta es publicarà del projecte al Butlletí Oficial de la Província Girona, al Diari Oficial 
de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
TERCER.- Notificar a SUMAR aquest acord. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a la 
tramitació de la proposta.” 



 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 12.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS),aprovat pel Decret 179/1995, de 13 
de juny.  
 
L’article 235 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), i els articles 24 al 33 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
Ens Locals (ROAS), estableixen el contingut mínim dels Projectes 
 
L’article 235.2 de la LMRLC i l’article 37.1 del ROAS disposen que “la tramitació dels 
projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord 
d’aprovació inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c) Aprovació 
definitiva”.  
 
Atès l’article 37 del Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals . 
 
L’article 52.2.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
 
L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local  
respecte la necessitat d’adopció de l’acord per majoria simple dels membres presents 
del Ple.   
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR  INICIALMENT EL “PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA”, de data febrer de 2021, redactat per l’Estudi 
CCB24.cat, amb un pressupost de: 
 

Fase 1:   97.683,68 € IVA inclòs 
Fase 1 estructura fusta: 15.383,89 € IVA inclòs   
Fase 2:     32.093,42 € IVA inclòs 
Total.      145.160,99 € IVA inclòs 

 
SEGON.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el projecte inicialment aprovats 
durant un termini de TRENTA DIES HÀBILS, comptats a partir del dia següent hàbil de 
l’última publicació de l’ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Tauler 
d’Edictes Municipal i a la pàgina Web municipal, termini durant el qual es podrà examinar 
el projecte i formular-hi les al·legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb 
l’article 37 del Reglament esmentat, en el ben entès que de no formular-se reclamacions 
i al·legacions durant el període d’informació pública,  caldrà sotmetre’l a la seva 
aprovació definitiva i, en compliment del que disposa l’article 38.2 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny,  
aquesta es publicarà del projecte al Butlletí Oficial de la Província Girona, al Diari Oficial 
de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
TERCER.- Notificar a SUMAR aquest acord. 
 
QUART.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels actes que siguin necessaris per a la 
tramitació de la proposta. 
 



L’arquitecte municipal Jordi Fabrellas i l’alcalde expliquen la proposta. Intervenen els 
regidors Martí Vallès i Marià Montsuñer. 
  
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
9.- ESMENA D'ERROR MATERIAL DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 
 
Antecedents de fet 
 
El Ple de l’Ajuntament de Cassà de la Selva en data 22 de desembre de 2020 va aprovar 
inicialment el pressupost general el qual va quedar aprovat definitivament mitjançant 
anunci al BOP nº 19 en data 29/01/2021. 
 
Posteriorment s'ha detectat error material en tres de les seves aplicacions 
pressupostaries en el fitxer Excel adjunt a l’expedient i a on s’especificava totes aquelles 
aplicacions que es volien aprovar. 
 
Fonaments de dret  
 
Atès l’article 109 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, de revocació d’actes i rectificació d’errors en el que 
s’estableix en el segon punt “Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, 
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes”. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Esmenar l’error material en el pressupost de l'exercici 2021 de l'Ajuntament 
de cassa de la selva, en el sentit següent: 
 
Allà on diu: 
 
Org. Prog. Eco. Descripció  Crèdits inicials 



103 110 91300 Amortització de préstecs 276.000€ 
103 110 35200 Interessos de demora 3.000€ 
103 110 31000 Interessos de préstecs 30.000€ 

 
Ha de dir: 
 
Org. Prog. Eco. Descripció  Crèdits inicials 
103 0110 91300 Amortització de préstecs 276.000€ 
103 0110 35200 Interessos de demora 3.000€ 
103 0110 31000 Interessos de préstecs 30.000€ 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció municipal.  
 
El regidor Joan Ignasi Gispert explica la proposta. Intervenen els regidors Martí 
Vallès i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

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

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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
10.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 1/2021 SERVEIS SOCIALS I CIUTADANIA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que s’ha iniciat l’ expedient de modificació de crèdit 3SC 1/2021 en el pressupost 
de despeses del l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’enguany per atendre despeses 
que no poden demorar-se fins l’exercici següent i per a les quals el crèdit per atendre-
les és insuficient o per les quals no existeix crèdit. 
 
Per part de l’àrea d’Intervenció s’han concretat les aplicacions pressupostaries, així com 
l’existència de finançament necessari per atendre les despeses d’acord amb l’article 36 
del Reial Decret 500/1900. 
 



Atès l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL) disposa que, quan 
s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar a l’exercici següent, i que 
no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o no sigui suficient, el president 
ordenarà la incoació de l’expedient de suplement de crèdit. 
Així doncs, s’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3SC 1/2021 del pressupost 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per tal de suplementar el crèdit per poder realitzar 
aquestes despeses. 
 
Per part dels serveis econòmics s’han concretat les aplicacions pressupostàries, així 
verificat l’existència de finançament necessari per atendre les despeses d’acord amb 
l’article 36 del Reial Decret 500/1990. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
D’acord amb l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d‘estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 
De conformitat amb l’article 40.3 del Reial Decret 500/1990, l’òrgan competent per 
l’aprovació d’aquestes modificacions de crèdit és el Ple de la Corporació. 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció i a proposta del la Regidora de serveis socials i 
ciutadania. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit 3SC 1/2021 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 47.000  euros, finançat amb 
Romanent Líquid de Tresoreria, segons el detall següent: 
 

Org. Prog. Econ. Descripció Import
500 2310 46700 Al consorci del Benestar social Girona-Salt 30.000,00 € 
501 1521 22706 Mediació Comunitària 7.000,00 €   
501 2310 22609 Despeses diverses ciutadania 10.000,00 € 

47.000,00 € 

Descripció Import
Romanent  de Tresoreria 47.000,00 € 87000

SUPLEMENT DE CRÈDIT 3SC 2/2020
PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

PRESSUPOST D'INGRESSOS
Aplicació

 
 
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’esser resoltes pel Ple de la corporació en 
el termini d’1 mes. En el cas que no hi hagi reclamacions, la modificació pressupostària 
esdevindrà definitivament aprovada. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert explica la proposta. Intervenen els regidors Martí 
Vallès, l’alcalde,  Núria Salvans i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 



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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
11.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 2/2021 PAGAMENT INTERESSOS 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que s’ha iniciat l’ expedient de modificació de crèdit 3SC 2/2021 en el pressupost 
de despeses del l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’enguany per atendre despeses 
que no poden demorar-se fins l’exercici següent i per a les quals el crèdit per atendre-
les és insuficient o per les quals no existeix crèdit. 
 
Per part de l’àrea d’Intervenció s’han concretat les aplicacions pressupostaries, així com 
l’existència de finançament necessari per atendre les despeses d’acord amb l’article 36 
del Reial Decret 500/1900. 
 
Atès l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL) disposa que, quan 
s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar a l’exercici següent, i que 
no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o no sigui suficient, el president 
ordenarà la incoació de l’expedient de suplement de crèdit. 
Així doncs, s’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3SC 2/2021 del pressupost 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per tal de suplementar el crèdit per poder realitzar 
aquestes despeses. 
 
Per part dels serveis econòmics s’han concretat les aplicacions pressupostàries, així 
verificat l’existència de finançament necessari per atendre les despeses d’acord amb 
l’article 36 del Reial Decret 500/1990. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
D’acord amb l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d‘estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 
De conformitat amb l’article 40.3 del Reial Decret 500/1990, l’òrgan competent per 
l’aprovació d’aquestes modificacions de crèdit és el Ple de la Corporació. 
 



Vist l’informe favorable d’Intervenció i a proposta del la Tresorera de l’ajuntament de 
cassà. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit 3SC 2/2021 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 2.019,92 euros, finançat amb 
Romanent Líquid de Tresoreria, segons el detall següent: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 3SC 2/2020 
PRESSUPOST DE DESPESES 

Org. Prog. Econ. Descripció Import 
103 0110 35200 Interessos de demora     2.019,92 €  

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT     2.019,92 €  
     

PRESSUPOST D'INGRESSOS 
Aplicació Descripció Import 

87000 Romanent  de Tresoreria      2.019,92 €  
 
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’esser resoltes pel Ple de la corporació en 
el termini d’1 mes. En el cas que no hi hagi reclamacions, la modificació pressupostària 
esdevindrà definitivament aprovada. 
 
El regidor Joan Ignasi Gispert explica la proposta. Intervenen els regidors Martí 
Vallès i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (9): 

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

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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
12.- DONAR COMPTE INFORMES CONTROL FINANCER - EXERCICI 2020 



 
Dació de compte dels informes de control financer definitius realitzats durant 

l’exercici 2020 10/06 
 
D’acord amb els articles 213 i 220.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) 
i 36.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha de remetre els 
informes definitius de control financer al gestor directe de l’activitat economicofinancera 
controlada i al president de l’entitat local, així com, a través d’aquest últim, al ple per al 
seu coneixement, amb la finalitat d’informar a la corporació dels informes de control 
financer definitius derivats de les actuacions de control permanent i de cadascuna de 
les auditories, així com del control financer de subvencions. 
 
En data 10 de juny de 2020 la Intervenció general va elaborar el Pla anual de control 
financer per a l’exercici 2020 i se’n va donar compte al ple en la sessió de 25 de juny de 
2020. En aquest s’hi estableixen les actuacions de control permanent planificables i de 
cadascuna de les auditories, així com del control financer de subvencions, a realitzar, si 
s’escau, durant l’esmentat exercici. 
 
En compliment del requerit pels articles 213 i 220.4 del TRLRHL i per l’article 36.1 del 
RCIL, els informes definitius de control financer realitzats al llarg de l’exercici 2020 han 
de ser remesos, a través del president de l’entitat local, al ple per al seu coneixement. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Únic.- Donar-se per assabentat dels informes de control financer realitzats durant 
l’exercici 2020 per la Intervenció general, d’acord amb la informació que es transcriu tot 
seguit: 
 

- Informe d’auditoria de comptes de Gestió de Serveis Municipals, SL exercici 

2019 

- Informe d’auditoria de comptes de l’Organisme Autònom Residencia Geriàtrica 

Sant Josep exercici 2019 

- Informes d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat 

previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 

- Informe de control sobre la legalitat dels expedients de contractes menors de 

l’Ajuntament de l’exercici 2019 

- Auditoria operativa sobre la gestió del usuaris de les instal·lacions de la piscina 

municipal coberta. 

- Informes de control financer de beneficiaris sobre les subvencions nominatives 

de l’àrea de serveis culturals i serveis esportius, de l’exercici 2019. 

 
El regidor Ignasi Gispert explica conjuntament les propostes núm. 12, 13 i 14. 
Intervenen els regidors Martí Vallès i Marià Montsuñer. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 



13.- DONAR COMPTE DE L'INFORME RESUM ANUAL DELS RESULTATS DEL 
CONTROL INTERN - EXERCICI 2020 
 
Dació de compte de l’Informe resum anual de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2020 
 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local 
(RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació 
del compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala 
l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
 
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de 
cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de 
control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. L'expressió de 
l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", ha de ser 
interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins 
del procés d'elaboració, formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió 
al ple i a la IGAE de l'informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de exercici 
següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que s'inclouen en el 
citat informe resum. 
 
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, fent ús de les facultats atribuïdes 
per l’article 37.3 del RCIL, va dictar la Resolució de 2 d’abril de 2020, per la que 
s’estableixen les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el 
format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de 
discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes 
anuals de les entitats del sector públic local. 
 
En compliment del requerit pels articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL, la Intervenció ha 
elaborat l’informe resum amb els resultats més significatius derivats de les actuacions 
de control intern realitzades durant l’exercici 2020, en les modalitats de funció 
interventora, control permanent, auditoria pública i control financer de subvencions. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe resum anual de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva emès per part de la Intervenció general en data 15 d’abril de 2021, dels resultats 
del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, de l’exercici 2020, el contingut del qual es transcriu tot seguit: 
 

INFORME RESUM ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA DELS 
RESULTATS DEL CONTROL INTERN DE L’EXERCICI 2020 

 
I. INTRODUCCIÓ 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local 
(RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació 
del compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala 
l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 



 
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de 
cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de 
control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. L'expressió de 
l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", ha de ser 
interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins 
del procés d'elaboració, formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió 
al ple i a la IGAE de l'informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de l’exercici 
següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que s'inclouen en el 
citat informe resum. 
 
L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat ha de dictar les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i 
el format de l’informe resum, i ha de crear un inventari públic que reculli els informes 
rebuts de les entitats locals. Fent ús d’aquesta facultat, es dicta la Resolució de 2 d’abril 
de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la que s’estableixen 
les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe 
resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la 
remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats 
del sector públic local. 
 
En relació a la funció interventora, per acord de Ple es va configurar el model a aplicar 
en aquesta entitat, informant sobre l’aplicació del règim de control intern  ordinari,  amb 
l’aprovació de la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la 
tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, 
l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics 
sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora i, finalment, 
l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març 
de 2018 (BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018), i a les seves posteriors modificacions, 
referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia aplicable als ens locals adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals. 
 
En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants 
novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en l'àmbit 
local. Aquesta modalitat de control financer té per objecte verificar el funcionament dels 
serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el 
compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la seva 
gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels 
recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la 
transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El 
control financer, així definit, comprèn les modalitats de control permanent i d'auditoria 
pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del TRLRHL. 
 
Finalment, s’exerceix el control financer de subvencions sobre entitats col·laboradores i 
beneficiaris de subvencions i ajudes concedides per les entitats que integren el sector 
públic institucional d’aquesta entitat local, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum de que d’acord amb la Resolució del 2 
d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per la que 
s’estableixen les instruccions a les que s’ha d’ajustar el contingut, estructura i format del 
informe resum, aquest informe no inclou la totalitat de les conclusions derivades de les 
diferents actuacions realitzades i que han estat oportunament tramitades i trameses als 



seus destinataris, d’acord amb el procediment establert en la normativa vigent, sinó que 
conté els aspectes més significatius, ja sigui per la seva importància quantitativa o 
qualitativa, per produir-se de forma reiterada o per la representativitat de l'àrea o 
procediment analitzat, derivats de les actuacions de control intern realitzades durant 
l’exercici 2019, en les modalitats de funció interventora, control permanent, auditoria 
pública i control financer de subvencions, amb l’objectiu de donar compliment al que 
s’estableix en els articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL. 
 
II. ABAST DE L’INFORME RESUM 
 
II.1 ABAST  
 
Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2020, agrupades en funció de 
la seva modalitat, i que constitueixen la base per a l’elaboració d’aquest informe resum, 
són les següents: 
 
1. FUNCIÓ INTERVENTORA 
 
S’han emès 1.126 informes de fiscalització o d’intervenció, 840 corresponen a 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i 286 a l’organisme autònom Residència Geriàtrica 
Sant Josep. 
 
Així mateix, s’han emès 195 informes d’omissió de la funció interventora, 
 
S’han emès 18 informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de caixa 
fixa, sent tots de conformitat. 
 
I en haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a 
la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en 
l’exercici de la funció interventora. 
 
2. CONTROL FINANCER 
 

S’han emès 65 informes de control permanent no planificables, tots informats 
favorablement.  
 
S’han emès els següents informes de control financer planificable: 
 
• Auditoria de comptes de Gestió de Serveis Municipals, SL exercici 2019 

• Auditoria de comptes de l’Organisme Autònom Residencia Geriàtrica Sant 

Josep exercici 2019 

• Avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst a 

l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 

• Avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst a 

l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de l’Organisme Autònom Residencia Geriàtrica. 

• Control financer sobre la legalitat dels expedients de contractes menors de 

l’Ajuntament de l’exercici 2019 

• Auditoria operativa sobre la gestió del usuaris de les instal·lacions de la piscina 

municipal coberta. 



• Control financer de beneficiaris sobre la subvenció nominativa a  Alter Sinèrgies 

SL de l’exercici 2019. 

• Control financer de beneficiaris sobre la subvenció nominativa a  Amics de la 

Sardana de l’exercici 2019. 

• Control financer de beneficiaris sobre la subvenció nominativa a  Unió 

Deportiva Cassà de l’exercici 2019. 

 
II.2 MITJANS DISPONIBLES 
 
Donat que els mitjans personals actualment disponibles en la Intervenció d’aquesta 
entitat no són suficients per afrontar la realització de les actuacions previstes en el Pla, 
i que aquestes actuacions tampoc es podran realitzar a través del corresponent 
procediment de contractació de firmes privades d’auditoria, es fa constar que no s’han 
pogut dur a terme les actuacions previstes en el PACF20 per estar en una situació de 
mitjans insuficients per a poder-les realitzar. 
 
És per això que, als efectes d’allò previst en els articles 4.3 i 34.1 del RCIL es fa constar 
que per poder realitzar les actuacions indicades en el Pla seria necessària l’ampliació 
de personal de la Intervenció amb un tècnic mig en control intern per realitzar de forma 
directa més actuacions. 
 
En conseqüència, no s’han pogut realitzar les següents actuacions de control que 
constaven en el Pla anual de control financer de l’exercici 2020, per tal de desenvolupar 
el model de control eficaç al qual fa referència l’article 4.3 del RCIL: 

 
- L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables 

de factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 
25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden 
retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures 
electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de 
les fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013. 

- La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o 
béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 
413, només per aquelles entitats excloses d’auditoria financera), d’acord amb 
la DA 3. de la LO 9/2013, de control del deute comercial en el sector públic. 

- Actuació de control sobre la gestió́ del servei públic municipal d'aparcament en 
superfície, en règim de concessió́ administrativa. 

 
 

III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 
III.1 CONCLUSIONS 
 
De l’anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2019, se 
n’obtenen les següents conclusions: 
 
1. FUNCIÓ INTERVENTORA 
 
a) Despeses realitzades amb omissió de la funció interventora. 
 
De l’exercici de la funció interventora, es conclou que hi ha un percentatge (14% del 
numero total d’actuacions sotmeses a funció interventora) de despeses que en la seva 



tramitació s’ha aflorat una omissió de la funció interventora l’origen de les quals es la 
manca de tramitació del corresponent expedient de licitació o contractació de personal, 
i autorització i disposició de la despesa. 
 
2. CONTROL PERMANENT 

 
2.1 Control financer sobre la legalitat dels expedients de contractes menors de 
l’Ajuntament de l’exercici 2019. 
 
a) Falta d’integritat informació sobre contractes menors. 

Falta d’integritat de la informació publicada sobre els contractes menors tramitats per 
l’Ajuntament, tant en el web de l’Ajuntament i en el perfil del contractant, ja que no 
s’informa de la durada dels contractes ni es publiquen al perfil del contractant els 
contractes trimestralment, tal i com requereix la normativa. 
 
b) Tramitació extemporània de l’expedient de contractació menor. 

Un 31% de l’import dels expedients analitzats en la mostra (143 expedients que  
representen un 21,90% del total dels expedients i un 54,35% de l’import total adjudicat), 
s’han tramitat de forma extemporània a la realització efectiva de l’objecte del contracte. 
c) Incorrecte utilització de l’expedient de contractació menor 

 
S’ha detectat la utilització de la contractació menor per algun servei que és recurrent en 
el temps o bé que, considerat en conjunt,  supera els límits de la contractació menor 
establerts.  
 
També amb caràcter puntual s’ha detectat l’adjudicació d’alguns contractes menors a 
un mateix tercer que, si bé es podria considerar que tenen un objecte propi, els principis 
de llibertat d’accés a les licitacions públiques i la no discriminació i igualtat de tracte, 
aconsellarien planificar l’activitat contractual i licitar un contracte tramitat d’acord amb el 
procediment de contractació adient.  

 
2.2 Avaluació del compliment de la normativa de morositat de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva. Exercici 2019 
a) Manca de requeriments periòdics: 
No hi ha constància de que l’Ajuntament hagi realitzat requeriments periòdics de factures 
pendents de reconeixement d’obligació durant l’exercici 2019 d’acord amb el que 
estableix l’article 10.1 de la L25/2013.b)  
b) Manca seguiment factures no tramitades: 
L’Ajuntament no ha elaborat trimestralment l’informe amb la relació de les factures 
respecte a les quals havia transcorregut més de tres mesos des que havien sigut 
anotades i no s’havia efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents 
d’acord amb el que estableix l’article 10.2 de la L25/2013 de 27 de desembre, d’impuls 
de la factura electrònica i creació del registres comptable de factures en el Sector Públic. 
 
2.3 Avaluació del compliment de la normativa de morositat de l’Organisme 
Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep . Exercici 2019 
a) Manca de requeriments periòdics: 



No hi ha constància de que l’Ajuntament hagi realitzat requeriments periòdics de factures 
pendents de reconeixement d’obligació durant l’exercici 2019 d’acord amb el que 
estableix l’article 10.1 de la L25/2013.b)  
b) Manca seguiment factures no tramitades: 
L’Ajuntament no ha elaborat trimestralment l’informe amb la relació de les factures 
respecte a les quals havia transcorregut més de tres mesos des que havien sigut 
anotades i no s’havia efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents 
d’acord amb el que estableix l’article 10.2 de la L25/2013 de 27 de desembre, d’impuls 
de la factura electrònica i creació del registres comptable de factures en el Sector Públic. 
 
3. CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
 
Respecte el control financer de subvencions no s’ha detectat cap incidència en el 
transcurs dels treballs realitzats. 
 
4. AUDITORIA PÚBLICA 
 
4.1 Auditoria de comptes de Gestió de Serveis Municipals, SL exercici 2019 
 
a) La societat no compleix amb l’objecte social que va motivar la seva creació.  
Les operacions que es recullen a dia d’avui en el compte de pèrdues i guanys de la 
Societat es limiten a ingressos per raó de transferències corrents de l’Ajuntament per tal 
de fer efectiu el cost del personal en plantilla que gestiona la instal·lació de la piscina 
coberta municipal, sense assumir-ne la Societat els ingressos derivats de la prestació 
d’aquest servei ni altres despeses de funcionament diferents de les de personal 
(compres, consums, treballs de tercers, subministraments, tributs, amortitzacions de 
l’immobilitzat, etc.) que suporta directament el pressupost municipal. En aquest sentit, 
els estatuts de la Societat estableixen l’objecte social de HP en la gestió, promoció i 
col·laboració en activitats econòmiques i social, per tal de contribuir en la millora de 
l’entorn socio-econòmic del municipi, potenciant-ne iniciatives generadores de riquesa i 
ocupació, llunyanes a les operacions descrites. 
b) La societat es troba en causa legal de dissolució. 
D’acord amb l’apartat e) de l’article 303.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, a 31 de desembre 
de 2018 i també al tancament de l’exercici anterior, com a conseqüència de pèrdues 
acumulades que han situat el patrimoni net en valor negatiu,la Societat es troba incursa 
en causa legal de dissolució, llevat que el capital social s’augmenti o es redueixi en la 
mesura suficient fins a posicionar el valor del patrimoni net en una xifra igual o superior 
a la meitat del capital social. 
 
4.2 Auditoria de comptes de l’Organisme Autònom Residencia Geriàtrica Sant 
Josep exercici 2019 
a) Manca d’inventari jurídic 
L’organisme no disposa d’un inventari jurídic de béns i drets, requerit d’acord amb el que 
preveu el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals. La manca de l’inventari comporta no poder constatar la classificació dels 
béns registrats en comptes (ús públic o patrimonials), el seu règim d’ús, ni tampoc la 
identificació i la realitat física dels béns. 
4.3 Auditoria operativa sobre la gestió dels usuaris de les instal·lacions de la 
piscina coberta municipal. 



De l’anàlisi de les conclusions no s’ha detectat cap incidència destacable sobre la gestió 
del usuaris de les instal·lacions de la piscina municipal coberta. (altes/baixes, accés a 
les instal·lacions, gestió econòmica de les quotes). 
 
III.2 RECOMANACIONS 
 
Les recomanacions que es creuen pertinents per a resoldre les deficiències detectades 
i/o per a introduir millores en la gestió, a través d’actuacions concretes a adoptar pel 
propi gestor de l’expedient i/o actuació controlada, són les següents: 
 
a) Despeses realitzades amb omissió de la funció interventora. 
 
Es recomana que cada departament realitzi un anàlisi de totes les despeses fixes i 
periòdiques que s’estan executant sense la cobertura contractual legalment prevista, per 
tal d’incoar els corresponents expedients de licitació, i procedir a la regularització de la 
situació. (Recomanació ja recollida en el informe resum 2019) 
 
b) Incidències en la gestió de la contractació menor de l’Ajuntament. 
 
Es recomana que, per tal de poder corregir les incidències detectades en la gestió dels 
contractes menors, es procedeixi a revisar: 
 

- La publicació de la informació sobre la contractació menor 
- El procediment de gestió del contracte menor, establint processos interns i 

formació del personal per tal de complir les previsions de l’article 118 de la LCSP. 
- Planificació de l’activitat contractual, per tal d’evitar contracte menors recurrents. 

 
d) Avaluació del compliment normativa de morositat. 

 
Es recomana implementar el procediment per a efectuar els requeriments periòdics de 
factures pendents de reconeixement d’obligació durant l’exercici d’acord amb el que 
estableix l’article 10.1 de la L25/2013.b) 

 
d) Gestió de Serveis Municipals, SL no compleix amb l’objecte social que va motivar la 
seva creació, i es troba en causa legal de dissolució. 
Es recomana analitzar la subsistència dels motius que van justificar la seva creació, així 
com la seva sostenibilitat financera i que es formuli una proposta raonada en quan al 
seu manteniment, transformació o extinció. (Recomanació ja recollida en el informe 
resum 2019) 
 
e) Incidències detectades en l’Organisme Autònom Residencia Geriàtrica Sant Josep. 
 
No s’efectuen recomanacions per aquesta entitat en tant que el Consell Rector de 
l’Organisme Autònom de 5 de juny de 2020 ha acordat la incoació de l’expedient de 
dissolució d’aquesta entitat. 
 

 
IV. DEFICIÈNCIES  QUE REQUEREIXEN DE L’ADOPCIÓ DE MESURES 

CORRECTORES A TRAVÉS D’UN PLA D’ACCIÓ 
 
En els apartats anteriors, s’han detallat els aspectes més significatius derivats de les 
actuacions de control intern realitzades durant l’exercici 2019. A continuació s’indiquen 
les incidències que caldria corregir de forma prioritària i per tant requereixen l’adopció 
de mesures correctores a través de la formalització del Pla d’acció establert a l’article 38 



del RCIL, tot això sense perjudici de la necessitat que els responsables de les àrees i 
entitats subjectes a control adoptin les mesures adequades per a la correcció de les 
debilitats i deficiències que es posen de manifest en els informes definitius de control 
financer que els hi han estats degudament comunicats. 
 
El pla d’acció, que s’haurà d’elaborar per part del president de la Corporació en el termini 
màxim de 3 mesos des de la remissió de l'informe resum a Ple, haurà de determinar les 
mesures a adoptar per esmenar les debilitats indicades a continuació, el responsable 
d'implementar-les i el calendari d'actuacions a realitzar, relatius tant a la gestió de la 
pròpia Corporació, com a la dels organismes i entitats públiques adscrites o dependents.  
 
El pla d'acció serà remès a la Intervenció general de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
que valorarà la seva adequació per solucionar les deficiències assenyalades. Igualment, 
de forma anual, farà el corresponent seguiment per a valorar els resultats obtinguts i 
informar al Ple sobre la situació de la correcció de les debilitats posades de manifest 
anteriorment, permetent així que el Ple faci un seguiment periòdic de les mesures 
correctores implantades per a la millora de les gestió econòmic financera. En la tramesa 
anual a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat de l'informe resum dels 
resultats del control intern s'informarà, així mateix, sobre la correcció de les debilitats 
posades de manifest. 
 
 
CODI  DESCRIPCIÓ 

PA 20/01 Incidències en la gestió de la contractació menor: 

- Publicació de la informació sobre la contractació menor 

- Procediment de gestió del contracte menor,  

- Planificació de l’activitat contractual.  

PA 20/02 Procediment per a efectuar els requeriments periòdics de factures 

pendents de reconeixement d’obligació 

 
 
V. SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ 2019 I LES MESURES CORRECTORES 
 

5.1 Aprovació del Pla d’acció 2019 i avaluació del seu contingut 
Aprovació del Pla d’acció 2019 
S’ha constatat que, en data 14 de desembre de 2020, mitjançant decret 
2020DECR002361 (expedient  X2020000706), l’Alcalde de la corporació va aprovar el 
Pla d’acció de 2019.  
Contingut del Pla d’acció 2019 
S’ha constatat que el Pla d’acció 2019 conté de forma clara i identificable mesures 
correctores per a esmenar totes les debilitats, deficiències, errors i incompliments que 
es van posar de manifest en l’informe resum de 2019.  



Es considera que les mesures correctores proposades en el Pla d’acció 2019 són 
adequades per a corregir les debilitats, deficiències, errors i incompliments indicades en 
l'informe resum de 2019. 
El Pla d’acció 2019 identifica per cada debilitat, deficiència, error o incompliment posada 
de manifest, un responsable i un calendari raonable per adoptar les mesures 
correctores. 

5.2 Avaluació de les mesures correctores aprovades en el Pla d’acció 
L’avaluació de les mesures correctores aprovades en el Pla d’acció 2019 es realitza en 
base a la informació i/o documentació facilitada pels responsables. Analitzada aquesta 
informació i/o documentació, les debilitats, deficiències, errors o incompliments que 
consten al Pla d’Acció quedaran emmarcades en alguna de les categories següents: 

a) Esmenada: 

- Esmenada totalment: L’entitat acredita que ha adoptat les mesures correctores 
que permeten considerar que l’observació o recomanació ha quedat esmenada 
totalment, no quedant pendent de resolució cap qüestió d’importància significativa.  

- No vàlida en el marc actual: Observacions o recomanacions que no poden aplicar-
se en el context actual al no donar-se les circumstàncies o la casuística existents 
en el moment que es van posar de manifest. 

b) No esmenada: 

- No esmenada: L’entitat no acredita que hagi adoptat les mesures correctores que 
permeten considerar que l’observació o recomanació hagi quedat esmenada 
totalment.  

- Esmenada parcialment: L’entitat acredita que ha realitzat actuacions encaminades 
a corregir les deficiències, debilitats o insuficiències que es van posar de manifest, 
però únicament en un estat inicial, en una part d’elles o només en alguns aspectes, 
el que no permet considerar que l’observació s’hagi esmenat completament. 

Analitzada la informació i/o documentació facilitada, les debilitats detallades al Pla 
d’acció 2019 resten en la situació següent: 
 
CODI INCIDENCIES MESURES SITUACIÓ 

ACTUAL 

PA 

19/01 

Despeses realitzades 

amb omissió de la 

funció interventora 

- Anàlisi de totes les despeses 

fixes i periòdiques que s’estan 

executant sense la cobertura 

contractual legalment 

prevista. 

- Incoació dels corresponents 

expedients de contractació 

ESMENADA 

PARCIALMENT 



PA 

19/02 

Incidències en el 

Servei Municipal 

d’Aigua 

- Creació de la Comissió de 

Seguiment i Control del Servei 

que preveu la Clàusula 2a del 

PCEA   

- Anàlisi de les incidències 

detectades, i proposta de 

solucions. 

NO 

ESMENADA 

PA 

19/03 

Manca de control en la 

justificació de 

subvencions 

- Pla de formació específica 

sobre la concessió i 

justificació de subvencions 

pels  tècnics responsables de 

la gestió de subvencions.  

ESMENADA 

PA 

19/04 

Gestió de Serveis 
Municipals, SL no 
compleix amb l’objecte 
social que va motivar 
la seva creació, i es 
troba en causa legal de 
dissolució. 

- Estudi jurídic sobre la cessió 

del personal de la societat 

ESMENADA 

 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
14.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER - EXERCICI 2021 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist el Pla de control financer per l’exercici 2021, de data 13 d’abril de 2021 que 
determina el marc de les actuacions de control financer corresponents a l’exercici 2021. 
 
En matèria de control financer el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula 
el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RCIL), incorpora 
importants novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en 
l'àmbit local. Aquesta modalitat de control financer té per objecte verificar el 
funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per 
comprovar el compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en 
general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant 
que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, 
l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de control 
permanent i d'auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en 
l'article 213 del TRLRHL. 
 



FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb l’article 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan 
interventor ha d’elaborar un Pla anual de control financer (PACF) que recollirà totes les 
actuacions de control permanent i d’auditoria pública a realitzar durant l’exercici. 
 
D’acord amb l’article 29.2 del RCIL, el control permanent s'exercirà sobre l'entitat local i 
els organismes públics en què es realitzi la funció interventora.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 29.3 del RCIL, l’òrgan interventor de l'entitat local 
realitzarà anualment l'auditoria dels comptes anuals dels organismes autònoms locals, 
de les entitats públiques empresarials locals, de les fundacions del sector públic local 
obligades a auditar-se per la seva normativa específica i dels consorcis adscrits. 
 
D’acord amb l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, complementàriament als controls formals que els centres gestors duen a 
terme sobre els comptes justificatius que rendeixen els beneficiaris de subvencions, es 
durà a termes un control financer sobre una mostra dels mateixos. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
ÚNIC.- Donar-se per assabentat del Pla anual de control financer de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva per a l’exercici 2021, emès per part de la Intervenció general, en data 
13 d’abril de 2021, que determina el marc de les actuacions de control financer 
corresponents a l’exercici 2021, i que es transcriu a continuació: 
 
PLA ANUAL CONTROL FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 

I EL SEU SECTOR INSTITUCIONAL - EXERCICI 2021 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 
En data 12 de maig de 2017 es va publicar el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es 
regula el règim jurídic de control intern a les entitats del sector públic local (RCIL) que té per 
objecte el desplegament reglamentari previst a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), l’entrada 
en vigor del qual es va posposar fins a 1 de juliol de 2018. 
 
El règim de control intern establert en el RCIL es regula sobre la base de l'experiència en l'exercici 
d'aquesta funció per part de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE)  
configurant, per tant, un model consistent amb l'establert per al sector públic estatal. Amb aquests 
efectes, s’incorporen regles, tècniques i procediments d'auditoria amb la finalitat d’aconseguir 
millores substancials en l'exercici del control intern en les entitats locals. El control intern de 
l'activitat economicofinancera del sector públic local l'ha d'exercir l'òrgan interventor mitjançant 
l'exercici de la funció interventora i el control financer. 
 
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 24 de maig de 2018 es va configurar 
el model a aplicar en aquesta entitat amb l’aprovació de la substitució de la fiscalització prèvia 
dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat, l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics 
sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora i, finalment, l’adhesió a 
l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 (BOP núm. 
70 de 11 d’abril de 2018), i a les seves posteriors modificacions, referent a l’aprovació dels 
requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals 
adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals. 
 



En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants novetats a 
causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en l'àmbit local. Aquesta modalitat 
de control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en 
l'aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa i de les directrius que 
els regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, 
comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, 
l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de control permanent i 
d'auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del TRLRHL. 
 
Igualment, l’òrgan interventor exercirà el control financer de subvencions sobre entitats 
col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides pels subjectes que integren el 
sector públic local, que es trobin finançades amb càrrec als seus pressupostos generals, d’acord 
amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
L'objectiu final és assegurar un model eficaç de control intern que asseguri amb mitjans propis o 
externs el control efectiu d’almenys el 80% del pressupost general consolidat de l'exercici 
mitjançant l'aplicació de les modalitats de funció interventora i de control financer. En el transcurs 
de tres exercicis consecutius i en base a una anàlisi prèvia de riscos, haurà d'haver assolit el 
100% d'aquest pressupost. Per assolir aquests objectius s'hauran d'habilitar els mitjans 
necessaris i suficients a l'òrgan interventor. 
 
Amb la finalitat de planificar l’execució d’aquesta modalitat de control, l’article 31 del RCIL 
estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de control financer (PACF) que 
recollirà totes les actuacions planificables de control permanent i d’auditoria pública a realitzar 
durant l'exercici, és a dir, amb excepció de les actuacions que derivin d’una obligació legal que 
s’hagi de realitzar amb caràcter previ a l’adopció dels corresponents acords. 
 
Per tant, aquest PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació (actuacions 
obligatòries planificades) i les que anualment es seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos 
consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per cada 
exercici i els mitjans disponibles (actuacions planificades). 
 
Per a realitzar l’avaluació de riscos s’han pres en consideració diversos factors com ara el model 
de control adoptat per aquesta corporació, els resultats d’actuacions de control intern anteriors, 
el volum de pressupost gestionat, així com la necessària regularitat i rotació de les actuacions a 
realitzar. 
 
En el cas de les entitats dependents, l'objectiu és aconseguir que, en un termini de tres anys, la 
totalitat de les entitats que integren el sector públic local hagin estat objecte, d’almenys, una 
actuació de control financer per part d’aquesta Intervenció. 
 
En compliment d’aquest precepte legal, s’ha elaborat aquest Pla que determina el marc de les 
actuacions de control financer corresponents a l’exercici 2021. 
 
Finalment, s’incorpora en aquest Pla el control a realitzar sobre els beneficiaris i, si s’escau, sobre 
les entitats col·laboradores, per raó de les subvencions i ajudes concedides per l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva i les entitats dependents o adscrites, que es trobin finançades amb càrrec als 
seus pressupostos generals, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
2. ACTUACIONS A REALITZAR 
 
2.1. En matèria de control permanent 
 
2.1.1. Àmbit subjectiu 
 
D’acord amb l’article 29.2 del RCIL, el control permanent s'exercirà sobre l'entitat local i els 
organismes públics en què es realitzi la funció interventora. Per tant, l’àmbit subjectiu en aquesta 
matèria s’estén a la pròpia entitat i a l’Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep. 



 
 
2.1.2. Actuacions a realitzar de caràcter obligatori 
 
Amb caràcter obligatori es realitzaran les actuacions previstes en les normes pressupostàries i 
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor que 
s’indiquen a continuació. Aquestes actuacions es realitzaran amb caràcter posterior i mitjançant 
tècniques d’auditoria. 
 
a) L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de factures 

compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de 
desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes factures presentades al punt 
general d'entrada de factures electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva 
entitat, en cap de les fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013. 

 
b) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst a 

l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 
 
c) La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns 

realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413, només sobre 
entitats no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3ª de la Llei orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
 

2.1.3. Actuacions seleccionades 
 
Atenent els criteris exposats anteriorment i analitzades les àrees de risc, es proposa realitzar les 
actuacions següents: 
 
− Actuació de control sobre els aspectes bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Cassà 

de la Selva. 
− Actuació de control nomines de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

 
2.2. En matèria d’auditoria pública 
 
2.2.1. Àmbit subjectiu 
 
L’àmbit subjectiu d’aquestes actuacions està conformat per dos grans grups d’entitats: 
 
1. Els organismes autònoms queden sotmesos exclusivament a l’auditoria de comptes. 
 
2. Les entitats del sector públic local no sotmeses a control permanent i que, en l’àmbit 

d’aquesta entitat és la Societat Mercantil Gestió de Serveis Municipals Cassà, SL, a la quals 
se li aplicarà, en els termes reglamentàriament previstos, totes les modalitats d’auditoria 
pública establertes en el RCIL, és a dir, l’auditoria de comptes, l’auditoria de compliment i 
l’auditoria operativa. 

 
2.2.2. Actuacions a realitzar de caràcter obligatori 
 
a) Auditories de comptes 
 
D’acord amb el que disposa l’article 29.3 del RCIL, l’òrgan interventor de l'entitat local realitzarà 
anualment l'auditoria del comptes anuals dels organismes autònoms locals, de les entitats 
públiques empresarials locals, de les fundacions del sector públic local obligades a auditar-se 
per la seva normativa específica i dels consorcis adscrits. 
 
Per aquest motiu s’ha d’incloure en aquest Pla, l’auditoria de comptes de les entitats següents: 
 
− Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep, exercici 2020. 
− Societat Mercantil Gestió de Serveis Municipals Cassà, SL, exercici 2020 
 



b) Compliment de la normativa de morositat 
 

Igualment, amb les adaptacions que corresponguin, s’haurà d’avaluar a totes les entitats 
compreses en aquest àmbit subjectiu, el compliment de la normativa en matèria de morositat en 
virtut del previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 
 
2.2.3. Actuacions seleccionades 
 
Atenent els criteris exposats anteriorment i analitzades les àrees de risc, es proposa realitzar les 
actuacions següents:  
 
− Auditoria de legalitat nomines Societat Mercantil Gestió de Serveis Municipals Cassà, SL 

 
2.3. Control financer de les subvencions i ajuts concedits 
 
2.3.1. Àmbit subjectiu 
 
El control financer de subvencions s'exercirà respecte dels beneficiaris i, si s’escau, de les entitats 
col·laboradores per raó de les subvencions que pugui concedir l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva. 
 
2.3.2. Actuacions a realitzar 
 
Complementàriament als controls formals que els centres gestors duen a terme sobre els 
comptes justificatius que rendeixen els beneficiaris de subvencions, es durà a terme un control 
financer sobre una mostra dels mateixos en els termes i procediments establerts a l’article 44 i 
següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’abast d’aquests treballs per a l’exercici 2020 inclourà:  
 
− Control financer de beneficiaris sobre les subvencions nominatives de l’àrea de serveis 

educatius i socials, de l’exercici 2020 (una mostra de 2 subvencions). 
 
3. MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ  
 
Abans de començar les actuacions descrites anteriorment, la Intervenció podrà aprovar una 
memòria de planificació dels treballs concretant, entre d’altres, l’abast i objectius del treball, el 
règim jurídic aplicable, l’equip de treball, el calendari previst per a l’execució de les diferents fases 
del treball i, si s’escau, el sistema de determinació de mostres i els programes de treball a utilitzar.  
 
4. MOMENT, FORMA I TERMINI PER A L’EXERCICI DE LES ACTUACIONS DE CONTROL 

FINANCER 
 
L’execució dels treballs de control financer, ja siguin en la modalitat de control permanent o 
d’auditoria pública, inclosos en el present Pla, es realitzaran per l’òrgan interventor, de forma 
continua o amb posterioritat, d’acord amb el que preveuen el RCIL i les normes tècniques de 
control financer i auditoria pública dictades per la IGAE, amb les particularitats establertes per la 
Llei general de subvencions, en matèria de subvencions i ajudes públiques. 
 
5. MITJANS DISPONIBLES 
 
Donat que els mitjans personals actualment disponibles en la Intervenció d’aquesta entitat no 
són suficients per afrontar la realització de totes les actuacions previstes en el present Pla, 
aquestes es realitzaran a través del corresponent procediment de contractació de firmes privades 
d’auditoria. Si s’escau, la contractació es podrà realitzar mitjançant l’adhesió d’aquesta entitat a 
un sistema de contractació centralitzada o acord marc. En tot cas, tots els treballs seran dirigits i 
supervisats per la Intervenció.  
 



Amb els mitjans personals disponibles a la intervenció es realitzaran els treballs de control 
permanent obligatoris, així com el control de la concessió de la gestió de la zona blava. 
 
Als efectes d’allò previst en els articles 4.3 i 34.1 del RCIL es fa constar que, per a la realització 
de les actuacions de control financer previstes en el present Pla, en el pressupost d’aquesta 
entitat s’ha de consignar un import anual de 30.000 euros. 
 
Igualment, als efectes assenyalats a l’article 4.3 del RCIL es fa constar que, per poder realitzar 
les actuacions indicades en aquest Pla seria necessària l’ampliació de personal de la Intervenció 
amb un tècnic mig de control financer. 
 
6. MODIFICACIÓ DEL PLA 
 
La Intervenció podrà modificar el present PACF com a conseqüència de l’execució de controls, 
en virtut de sol·licitud o mandat legal, per variacions en l'estructura de les entitats objecte de 
control, per insuficiència de mitjans o per altres raons degudament ponderades. 
 
7. INFORMACIÓ AL PLE 
 
Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n donarà compte al ple de la 
corporació. 
 
Dels treballs i actuacions realitzades s’emetrà el corresponent informe per la Intervenció i es 
tramitarà d’acord amb el procediment establert en les normes tècniques de control financer i 
auditoria dictades per la IGAE. 
 
D’acord amb els articles 220.3 del TRLRHL i 36.1 del RCIL, els informes definitius que resultin 
de les actuacions incloses en el present Pla, conjuntament amb les al·legacions efectuades per 
les entitats auditades, seran enviats, a través del president, al ple de la corporació per al seu 
coneixement.   
 
Igualment, de conformitat amb l’article 36.2 del RCIL, la informació comptable de les entitats del 
sector públic local i, si s’escau, els informes d’auditoria de comptes anuals, s’hauran de publicar 
a la seu electrònica. 
 
8. PUBLICITAT DEL PLA 
 
Aquest Pla serà publicat en el Portal de transparència de l’entitat, en virtut del que estableix 
l’article 6 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
 

 RESUM ACTUACIONS PACF 2021 

CODI ACTUACIÓ ENS  TIPUS MITJANS 
PACF 21/1 L’auditoria de sistemes per verificar 

que els corresponents registres 
comptables de factures compleixen 
amb les condicions de 
funcionament que preveu la Llei 
25/2013 

Ajuntament de 
Cassà 
 

Obligatòria 
 

Recursos 
propis 

PACF 21/2 L’informe d’avaluació del 
compliment de la normativa en 
matèria de morositat previst a 
l’article 12.2 de la Llei 25/2013. 

Ajuntament de 
Cassà. 
 

Obligatòria 
 

Recursos 
propis 

PACF 21/3 La verificació de l’existència 
d'obligacions derivades de 
despeses realitzades o béns 
realitzats, o béns i serveis rebuts 
sense imputació pressupostària 
(compte 413) 

Ajuntament de 
Cassà 
 

Obligatòria 
 

Recursos 
propis 



PACF 21/4 Actuació de control sobre els 
aspectes bàsics de ciberseguretat 
de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva. 
 

Ajuntament de 
Cassà 

Seleccionada Contractació 
firmes 
privades 

PACF 21/5 Actuació de control sobre les 
nomines de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva 2020. 
 

Ajuntament de 
Cassà 

Seleccionada Contractació 
firmes 
privades 

PACF 21/6 Auditoria financera de l’empresa 
municipal Gestió de Serveis 
Municipals, exercici 2020 

Gestió de Serveis 
Municipals 
Cassà, SL 

Obligatòria 
 

Contractació 
firma privada 
auditoria 

PACF 21/7 Auditoria financera de l’Organisme 
Autònom, Residencia Geriàtrica 
Sant Josep, exercici 2020 

Organisme 
Autònom 
Residència 
Geriàtrica Sant 
Josep 

Obligatòria 
 

Contractació 
firma privada 
auditoria 

PACF 21/8 Auditoria de legalitat de les 
nomines Gestió de Serveis 
Municipals Cassà, SL  

Gestió de Serveis 
Municipals 
Cassà, SL 

Seleccionada Contractació 
firma privada 
auditoria 

PACF 21/9 Control financer de beneficiaris 
sobre les subvencions nominatives 
de l’àrea de serveis culturals i 
serveis esportius, de l’exercici 
2020. 

Ajuntament de 
Cassà 
 

Seleccionada Contractació 
firma privada 
auditoria 

 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
15.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC A FAVOR DEL PROJECTE DEL TREN 
DE LA COSTA BRAVA 
 

Projecte del Tren de la Costa Brava 
 
“La Costa Brava es configura com el territori més poblat de Catalunya sense 
ferrocarril. L’any 2008, des de la Diputació de Girona es va fer l’esforç d’encarregar 
un estudi de viabilitat per implantar aquesta infraestructura, però el projecte finalment 
va quedar guardat al calaix i es va donar prioritat a la mobilitat per carretera, 
desdoblant carreteres, fomentant la mobilitat privada, perpetuant així el quasi 
monopoli de la carretera i un paupèrrim sistema de transport públic basat en l’autocar. 
No cal fer grans anàlisis per poder afirmar amb tota contundència que avui el dret a 
la mobilitat no està prou garantit a la Costa Brava. Si bé es disposa d’un servei de 
bus operat per un operador privat gairebé en règim de monopoli, el servei és molt 
deficient quant a qualitat i freqüències de pas, per no parlar del cost que té actualment 
el bitllet. Això aboca residents i visitants a haver de buscar sempre l’alternativa del 
vehicle privat, amb la despesa econòmica que això suposa, tant d’inversió com del 
manteniment, malbaratament energètic, contaminació de l’aire i accidentalitat. 
El model de tren que proposa la Comissió Promotora Tren de la Costa Brava és el 
tren-tram, un ferrocarril que en entrar en els pobles i ciutats es converteix en un 
tramvia i fora d’elles circula com un ferrocarril. Es tracta d’un producte provat arreu 
d’Europa i per això es configura com una alternativa viable, sostenible, assequible, 
accessible i extremadament eficient en termes mediambientals i energètics. A més, 
té emissions zero. És el mode de transport que pot garantir l’exercici en majúscules 
del dret a la mobilitat a la Costa Brava. 
La ciutadania que viu a les poblacions que inclou aquest territori per on passaria el 
tren-tram podrien anar a estudiar, a treballar, a visitar familiars i amics, a l’hospital, a 
gaudir de la cultura, de l’oci i la restauració, d’una manera assequible, sostenible i 
segura. Unes 300.000 persones ens veuríem beneficiades, si tenim en compte també 



la població de Girona i rodalies per on hauria de passar el tren. Per no parlar també 
dels milions de persones que cada any ens vénen a visitar. 
I és que segons dades de l’Idescat, les comarques gironines són el segon territori de 
Catalunya, rere l’Alt Pirineu i Aran, amb major número de vehicles per cada 1.000 
habitants, 859. Això és una mostra clara de la falta d’una mobilitat col·lectiva i 
sostenible que sigui eficient, que és l’alternativa real de mobilitat per fer front a mitjà 
termini a l’emergència climàtica. 
Aquest 2021 és l’any europeu del ferrocarril. Ara és el moment del tren. La crisi 
climàtica ens constreny i sabem que el petroli de fàcil extracció ha arribat al seu zenit 
i això encarirà molt el preu dels combustibles fòssils. Grans inversions en energies 
renovables es preparen per complir els acords de París i això generarà una gran 
oferta d’energia elèctrica de la que es beneficiarà el ferrocarril i, en conseqüència, 
també el medi ambient.” 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
Primer.- Valorar positivament la iniciativa presentada per la Comissió Promotora del 
Tren de la Costa Brava i reclamar l’inici dels estudis de viabilitat necessaris per fer 
possible la millora del dret de mobilitat que aquest projecte d’emissions zero suposa 
per a la ciutadania d’aquest municipi. 
 
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya i a la delegació a Catalunya del 
Govern de l’Estat Espanyol l’estudi i l’acord per la previsió dels recursos i la inversió 
necessària per fer possible el projecte de Tren de la Costa Brava. 
 
Tercer.- Prendre el compromís de facilitar les gestions que competencialment li 
corresponguin per fer realitat el projecte. 

 
El regidor Martí Vallès explica la proposta. Intervé l’alcalde i el regidor Marià 
Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (8): 

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

ABSTENCIONS (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) 

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 



 
 
16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER A L'APLICACIÓ DEL VOT 
TELEMÀTIC A CASSÀ DE LA SELVA 
 
Aplicació vot telemàtic a Cassà de la Selva 
 

Un dels compromisos republicans és el de trencar barreres per garantir la igualtat 
d'oportunitats per totes les persones en l'accés als espais de presa de decisions, 
especialment feminitzar la política, i garantir un accés equitatiu de les dones als espais 
de presa de decisions i governança. La política municipal, suposa una gran oportunitat 
per avançar en l'assoliment d'aquest objectiu, el de garantir que els representants locals 
representin la diversitat sociodemogràfica del nostre municipi. La situació a la que ens 
ha conduït la pandèmia del Covid ha extès la necessitat d’ampliar la utilització de la via 
telemàtica als òrgans de decisió de l’Ajuntament. En previsió d’una finalització de la 
pandèmia i retorn a la normalitat del funcionament de les nostres institucions de govern 
creiem important avançar-nos en els instruments de gestió i decisió de l’Ajuntament. 
Tot i haver avançat molt en aquest aspecte, encara hi ha situacions que suposen una 
clara barrera i es converteixen en una clara desigualtat, especialment per les dones, en 
el moment de fer un pas endavant. I quan el fan, moltes decideixen no repetir mandat 
per la dificultat de combinar la vida política, laboral i familiar, que en el cas de les dones 
és encara més accentuat. 
Per aquest motiu, la inclusió del vot telemàtic ens permetria donar resposta a la realitat 
social i personal que els nostres càrrecs electes es poden trobar al llarg del mandat. La 
seva responsabilitat de representació no pot ser limitada pel fet de patir una malaltia de 
llarga durada o pel fet de gaudir d'un permís de maternitat o paternitat. 
Entenem que la normativa, tant la Llei Municipal com la Llei de Bases han de ser 
modificades per tal de recollir i garantir la possibilitat de fer reunions dels òrgans de 
govern i del vot telemàtic, però mentre aquests procediments legislatius no es formulin 
hem de fer ús de la capacitat autoorganitzativa que ostenten les corporacions locals 
mitjançant els seus Reglaments Orgànics Municipals per tal d'incloure aquesta eina. 
Altres Ajuntaments i ens supramunicipals ja han inclòs als seus reglaments la 
possibilitat d'exercir el vot de forma telemàtica. 
Fer ús d'eines que poden acreditar que l'electe segueix el ple a temps real, com és una 
teleconferència, un accés a una intranet mitjançant claus personalitzades o qualsevol 
que permeti acreditar de forma fefaent que està seguint el ple, li permet de participar de 
forma activa en tots els aspectes d'aquests, i per tant s'haurà de considerar que hi ha 
assistit a efectes de quòrum i de drets inherents a l'assistència. 
Realitzar doncs un canvi al ROM, incorporant la possibilitat d’utilitzar la via telemàtica i, 
en especial, el vot telemàtic, és una acció que ens ajuda a trencar una de les majors 
barreres que es troben les dones en l’accés als espais de representació municipal, 
especialment les dones joves. També ens permet millorar la incorporació dels homes 
als espais de cura, permetent-los combinar la paternitat i les seves funcions com a 
regidors. I facilitar, en el cas de malaltia greu, la continuïtat dels electes, afegir garanties 
en la preservació dels seus drets polítics, i la no alteració de les majories existents. Es 
tracta d’una mesura que aporta millores en la garantia dels drets democràtics dels 
electes locals, modernitza l’administració, la feminitza, i millora la conciliació entre 
l’esfera familiar i la política. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Demanar la creació de d’una comissió per modificar el Reglament Orgànic 
Municipal per tal d’incloure la via telemàtica en els òrgans de govern i el vot telemàtic, 
amb la finalitat de poder-los habilitar de forma efectiva a l’ajuntament de Cassà de la 
Selva. 



 
SEGON. Acordar treballar totes aquelles accions necessàries per millorar la conciliació 
familiar i política dels càrrecs electes locals del municipi, racionalitzant els horaris i 
establint mecanismes telemàtics en tots aquells tràmits que sigui possible.  
 
La regidora Sílvia Soliguer explica la proposta. Intervé l’alcalde i els regidors Martí 
Vallès i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
17.- MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS X CASSÀ I PSC A 
FAVOR DE L'ESTABLIMENT DE MESURES PER FER FRONT A LES OCUPACIONS 
D'HABITATGES 
 
El dret a l’habitatge ocupa un lloc central entre les preocupacions ciutadanes. Les 
conseqüències de la crisi econòmica, que va deixar moltes famílies sense habitatge i 
sense recursos per obtenir-ne, encara no s’han superat; és més, s’han vist agreujades 
per l’esclat de la pandèmia. 
 
Ara més que mai, totes les administracions hem de destinar recursos i treballar 
coordinades per afrontar les necessitats habitacionals de tantes famílies en situació de 
vulnerabilitat. Només amb més recursos, una acció coordinada i la implicació del sector 
privat, podrem trobar la solució al problema de l’habitatge. 
 
I quan parlem del sector privat, no podem deixar de referir-nos als grans tenidors, perquè 
l’habitatge ha de complir la seva funció social i no pot ser objecte d’especulació. Per 
tant, cal que més enllà de l’actuació i dels recursos públics, l’àmbit privat, i en especial 
els grans tenidors, assumeixin la seva responsabilitat social i posin al mercat el seu parc 
d’habitatges. 
 
No és tolerable que hi hagi habitatges buits, mentre una part de la població no te accés 
a l’habitatge, accés reconegut com a dret a la constitució. 
 



 
L’ocupació d’habitatges és un fenomen divers, que a Catalunya té una gran incidència i 
que afecta en molts casos la convivència als barris dels nostres pobles i ciutats. Un 
fenomen que des dels ajuntaments ens correspon encarar, en moltes ocasions mancats 
de les eines necessàries, sense les quals es pot fracassar a l’hora de poder oferir 
habitatges per a col·lectius vulnerables i d’assolir seguretat i eficàcia policial i judicial per 
lluitar contra les ocupacions. 
 
No obstant això, els Ajuntaments no ens podem trobar sols gestionant situacions molt 
complexes que, a més, poden derivar en conflictes veïnals.  
 
Per aquests motius volem posar de relleu que, ara més que mai, cal: 
 
-Lluitar per eradicar la conflictivitat social i de convivència que comporten les ocupacions 
d'immobles vinculades a organitzacions delictives i màfies que se'n lucren. 
 
-Lluitar contra l'existència d'habitatges buits de grans tenidors. Sense habitatges buits 
no hi hauria habitatges ocupats. 
 
-Impulsar polítiques d’habitatge eficaces per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica i les mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial. Davant la situació d´emergència social que ens 
trobem, prioritzar i incrementar els recursos buscant la implicació del sector privat. 
 
-Reforçar la coordinació de les administracions: els ajuntaments necessitem que el 
Govern de la Generalitat i el de l’Estat actuïn i que ho facin en coordinació amb els ens 
locals. 
 
- Cal lluitar de manera efectiva contra les màfies que s'aprofiten i fan negoci de la 
necessitat de les famílies. 
 
-Celebrar que la Fiscalia General de l'Estat hagi donat instruccions clares i precises, per 
les quals unifica criteris per a l'adopció de mesures cautelars en els delictes d’usurpació 
de béns immobles i violació de domicili (nº 1/2020 del 15 de setembre) a les Fiscalies 
Superiors de les Comunitats Autònomes per tal que unifiquin criteris sobre les 
ocupacions delictives. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, els grups municipals Junts x Cassà, PSC i ERC a 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva proposen l’adopció dels següents acords: 
 

1. Que el Govern de la Generalitat actuï davant de l’increment evident de casos 
d’ocupacions a Catalunya i contra els problemes de convivència que aquesta realitat 
genera. Que ho faci elaborant un Pla Interdepartamental contra l’ocupació des de l’àmbit 
social, de les polítiques d’habitatge, de seguretat i de justícia. En l’àmbit de la seguretat 
s'imposa la coordinació efectiva dels diversos cossos policials, a través de les juntes de 
seguretat locals. Només amb la coordinació es podrà lluitar amb eficàcia contra les 
màfies organitzades que afavoreixen les ocupacions il·legals. 
 

2. Modificar el Decret Llei 17/2019 de mesures urgents per a l'accés a l'habitatge, per dotar 
de més competències als governs municipals per actuar de manera eficaç contra la 
delinqüència i les ocupacions il·legals. Massa sovint es deixa tot el pes de les situacions 
que generen les ocupacions de caire delictiu (problemes de convivència veïnal, 
precarietat habitacional, necessitat de gestió social...) als ajuntaments. Per això cal 
impulsar convenis amb els municipis, amb delegació de tasques i recursos de proximitat 
per afrontar les ocupacions amb celeritat i diligència. 



3. Instar al Govern d'Espanya a promoure les reformes legislatives necessàries per 
abordar de forma ràpida i eficaç la problemàtica derivada de les ocupacions il·legals 
d'immobles relacionades amb la delinqüència i/o que generen greus problemes de 
convivència. 
 

4. Que es prenguin mesures en l'àmbit de l'administració de justícia per tal d'agilitzar la 
resolució dels assumptes la demora dels quals incideix més negativament en la 
percepció de seguretat i en la convivència de la ciutadania. 
 

5. Traslladar els presents acords a la delegació del Govern Central a Catalunya, al Govern 
de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats 
municipalistes catalanes. 
 
L’alcalde Robert Mundet explica la proposta. Intervé la regidora Helga Nuell i els 
regidors Marià Montsuñer i Martí Vallès. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

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

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

 
RESULTAT: APROVAT AMB ESMENA PER UNANIMITAT 
 
 
18.- PROPOSTES URGENTS 
 
L’alcalde anuncia la inclusió d’un nou punt en l’ordre del dia i n’explica la motivació. 
 
VOTACIONS DE LA URGÈNCIA 
 
A FAVOR (17): 

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

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



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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
18.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA I ELS AJUNTAMENTS 
DE CAMPLLONG, DE CASSÀ DE LA SELVA, DE FORNELLS DE LA SELVA, DE 
SANT ANDREU SALOU I DE LLAMBILLES PEL COFINANÇAMENT I LES 
CONDICIONS D’EXECUCIÓ, DIRECCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES DEL 
PROJECTE VIA VERDA CASSÀ DE LA SELVA - CAMPLLONG - FORNELLS - 
LLAMBILLES RELACIONAT AMB LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER 
FOMENTAR L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DE VIES CICLISTES DE LES ENTITATS 
LOCALS I DETERMINATS CONSORCIS SUSCEPTIBLES DE FINANÇAMENT 
PROCEDENT DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) 
(ORDRE TES/61/2018, DE 7 DE JUNY, I RESOLUCIÓ TES/1849/2018, DE 24 DE 
JULIOL) 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats 
consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament 
procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), publicat al DOGC 
núm. 7640, el 12 de juny de 2018. 
 
Vist l’ORDRE TES/129/2018, de 24 de juliol, de modificació de l’Ordre TES/61/2018, de 
7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l’execució d’actuacions 
de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), publicat al DOGC núm. 7675, el 31 de juliol de 
2018. 
 
Vist la RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol, de convocatòria de subvencions 
per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats 
consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 410257), publicada al DOGC núm. 
7677, de 2 d’agost de 2018, on es poden presentar actuacions en els següents eixos: 

 
OE 4.5.1. Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat 
quotidiana 
OE 6.3.2. Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d’interès natural o cultural destinades 
principalment a un ús turístic. 
 



Vist el punt 3.2 de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, on s’estableix que els 
ajuntaments de poblacions de menys de 20.000 habitants no poden optar directament a 
les subvencions regulades en aquestes bases i que les actuacions que afectin els seus 
termes municipals hauran de ser presentades per un ens supramunicipal o per un 
consorci de què formin part aquests ajuntaments i que tingui com a objecte i finalitat el 
manteniment, desenvolupament i millora de vies ciclistes i la promoció del seu ús. 
 
Vist el punt 3.3 de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, on s’estableix que la persona 
beneficiària ha de ser, amb caràcter general, l’executora de l’actuació aprovada. 
 
D’acord amb la Resolució definitiva TES/3340/2019, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya publicada en el DOGC el 9 de desembre de 
2019, en la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals i determinats 
consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament 
procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en la qual es 
concedeix una subvenció en el següent terme:  

 
Vist els acords de Ple dels ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells 
de la Selva i de Llambilles, presentats per registre d’entrada del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona (en endavant CVV), on autoritzen el CVV a presentar la sol·licitud de 
subvenció i on es comprometen, entre altres, i en el supòsit que la petició sigui 
incorporada en la proposta de resolució de concessió definitiva, en aportar el 
cofinançament del projecte Via verda Cassà de la Selva – Campllong – Fornells – 
Llambilles, així com de la totalitat de l’IVA corresponent al total del cost del projecte. 
 
Vist que una vegada redactat el projecte executiu i d’acord amb la Memòria de les 
modificacions del projecte, redactada per l’enginyer de camins Xavier Frigola Mercader, 
hi han hagut canvis en el traçat de la via verda inicial, que una part del traçat previst que 
passava pel municipi de Cassà de la Selva ara passarà pel municipi de Sant Andreu 
Salou i, per tant, aquest últim municipi es compromet a aportar la part del cofinançament 
corresponent al seu tram de via verda, així com de la totalitat de l’IVA corresponent al 
total del cost del seu projecte. 
 
Vista la Memòria justificativa i  l’informe conjunt del Cap de serveis jurídics i del Secretari 
municipals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El present conveni de col·laboració i de finançament es regirà pel que disposen els 
article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que estableix 
la possibilitat de la transferència de competències entre Administracions Públiques i els 
articles. 47 i següents del mateix text legal, l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i els articles 31.2, 31.3, 116.5 i 323.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic i l’article 8 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP. 
 

Codi de 
l’opera
ció 

Projecte Beneficiari 
subvenció 

Ajut 
FEDER 

Cost total 
subvencionable 

Taxa de 
cofinança
ment 
resultant 

PO01-
012710 

Via verda Cassà de la Selva – 
Campllong – Fornells – Llambilles 

Consorci de les 
Vies Verdes de 
Girona 

750.000,00 € 1.500.000,00 € 50% 



En relació a la publicitat del conveni, el CVV ha de publicar el text íntegre del conveni al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, a la web del Registre de convenis de 
col·laboració i de cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els articles 110.3 i 112.2 de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
Tenint en compte que és d’aplicació l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, en relació a la 
competència del Ple per a l’adopció de l’acord de delegació de funcions per majoria 
absoluta, ja que el CVV durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en part, 
ve cofinançat pels cinc municipis esmentats anteriorment. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Delegar al Consorci de Vies Verdes de Girona la competència municipal de 
la contractació i realització, segons el conveni de col·laboració següent, de les obres 
dels Projectes d’Obra Local Ordinària de la Via Verda del Tram 1 i del Tram 2,3,4 i 5 de 
Cassà de la Selva. 
 
SEGON.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consorci de les Vies 
Verdes de Girona i els ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de 
la Selva, de Sant Andreu Salou i de Llambilles pel cofinançament i les condicions 
d’execució, direcció i lliurament de les obres del projecte relacionat amb la convocatòria 
de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats 
locals i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER) (Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, i Resolució 
TES/1849/2018, de 24 de juliol), el literal del qual diu: 
 

 
“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU 
   
 
Girona, a data de la última signatura amb certificat digital 
 
PARTS 



 
D’una part, Eduard Llorà Cullet, president del Consorci de les Vies Verdes de Girona (en 
endavant CVV), d’acord amb les competències que li atribueix l’article 15 dels Estatus 
del Consorci, facultat per resolució de la Presidència de la Diputació de Girona de 23 de 
juliol de 2019 i per l’acord de l’Assemblea General de 3 de setembre de 2019, i facultat 
per aquest acte per resolució de Presidència de [data], assistit pel secretari general, 
Jordi Batllori i Nouvilas, el qual dona fe d’aquest acte. 
 
D’altra part, Lluis Freixas Vilardell, alcalde president de l’Ajuntament de Campllong, 
d’acord amb les competències que li atribueix l’article 21.1.b i f de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; facultat 
per aquest acte per resolució/acord de la Junta de Govern Local de [data] / acord del 
Ple de [data], assistit pel/per la secretari/a general de la corporació, Anna Fugarolas 
Viñolas, el/la qual dona fe d’aquest acte. 
 
D’altra part, Robert Mundet Anglada, alcalde president de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, d’acord amb les competències que li atribueix l’article 21.1.b i f de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; facultat 
per aquest acte per resolució/acord de la Junta de Govern Local de [data] / acord del 
Ple de [data], assistit pel/per la secretari/a general de la corporació, Ignacio López 
Salvador, el/la qual dona fe d’aquest acte. 
 
D’altra part, Sònia Gràcia Xuclà, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Fornells de 
la Selva, d’acord amb les competències que li atribueix l’article 21.1.b i f de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; facultat 
per aquest acte per resolució/acord de la Junta de Govern Local de [data] / acord del 
Ple de [data], assistit pel/per la secretari/a general de la corporació, Joaquim Caritg 
Padrosa, el/la qual dona fe d’aquest acte. 
 
D’altra part, Josep M. Vidal i Vidal, alcalde president de l’Ajuntament de Llambilles, 
d’acord amb les competències que li atribueix l’article 21.1.b i f de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; facultat 
per aquest acte per resolució/acord de la Junta de Govern Local de [data] / acord del 
Ple de [data], assistit pel/per la secretari/a general de la corporació, Carles Patiño i 
Bartomeu, el/la qual dona fe d’aquest acte. 
 
D’altra part, Francesc Xavier Casanovas Busquets, alcalde president de l’Ajuntament de 
Sant Andreu Salou, d’acord amb les competències que li atribueix l’article 21.1.b i f de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya; facultat per aquest acte per resolució/acord de la Junta de Govern Local de 
[data] / acord del Ple de [data], assistit pel/per la secretari/a general de la corporació, 
Montserrat Pérez García, el/la qual dona fe d’aquest acte. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

1. Vist l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats 
consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament 



procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), publicat al 
DOGC núm. 7640, el 12 de juny de 2018. 
 

2. Vist l’ORDRE TES/129/2018, de 24 de juliol, de modificació de l’Ordre TES/61/2018, 
de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a 
l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), publicat al DOGC núm. 
7675, el 31 de juliol de 2018. 
 

3. Vist la RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol, de convocatòria de subvencions 
per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i 
determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 410257), publicada al DOGC núm. 
7677, de 2 d’agost de 2018, on es poden presentar actuacions en els següents eixos: 
 
OE 4.5.1. Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat 
quotidiana 
OE 6.3.2. Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d’interès natural o cultural destinades 
principalment a un ús turístic. 
 

4. Vist el punt 3.2 de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, on s’estableix que els 
ajuntaments de poblacions de menys de 20.000 habitants no poden optar directament 
a les subvencions regulades en aquestes bases i que les actuacions que afectin els 
seus termes municipals hauran de ser presentades per un ens supramunicipal o per 
un consorci de què formin part aquests ajuntaments i que tingui com a objecte i 
finalitat el manteniment, desenvolupament i millora de vies ciclistes i la promoció del 
seu ús. 
 

5. Vist el punt 3.3 de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, on s’estableix que la persona 
beneficiària ha de ser, amb caràcter general, l’executora de l’actuació aprovada. 
 

6. Que dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria pública de 
subvencions esmentada en el punt 3, el Consorci de les Vies Verdes de Girona (en 
endavant CVV), d’acord amb el punt 3.2 de les bases, va presentar, entre altres, el 
projecte Via verda Cassà de la Selva – Campllong – Fornells – Llambilles (codi PO01-
012710). 

 
7. D’acord amb la Resolució definitiva TES/3340/2019 del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, publicada en el DOGC el 9 de desembre 
de 2019, en la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals i determinats 
consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament 
procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en la qual es 
concedeix una subvenció en el següent terme:  

 
8. Vist que en el punt 3 de la convocatòria s’estableix que l’import subvencionable és 

del 50 % del total de la despesa subvencionable, d’acord amb la base 6 de l’Ordre 

Codi de 
l’opera

ció 
Projecte Beneficiari 

subvenció 
Ajut 

FEDER 
Cost total 

subvencionable 

Taxa de 
cofinança

ment 
resultant 

PO01-
012710 

Via verda Cassà de la Selva – 
Campllong – Fornells – Llambilles  

Consorci de les 
Vies Verdes 750.000,00 € 1.500.000,00 € 50% 



TES/61/2018, de 7 de juny, modificada per l’Ordre TES/129/2018, de 24 de juliol, i 
que la resta anirà a càrrec dels ens locals o consorcis que executin el projecte.  
 

9. Vist que en el punt 4.1.a de les bases reguladores s’estableix que per obtenir la 
condició de beneficiari de la subvenció s’ha de tenir la tresoreria necessària per poder 
assumir el pagament del cost total imputable a l’actuació i que generarà el dret de 
rebre el finançament procedent del FEDER. 
 

10. Vist que el cost total previsible del projecte presentat amb la sol·licitud (IVA inclòs) és 
de 2.300.129,00 € i que el cost total subvencionable és de 1.500.000,00 €. 
 

11. Vist els acords de Ple dels Ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de 
Fornells de la Selva i de Llambilles, presentats per registre d’entrada del CVV, on 
autoritzen el CVV a presentar la sol·licitud de subvenció i on es comprometen, entre 
altres, i en el supòsit que la petició sigui incorporada en la proposta de resolució de 
concessió definitiva, en aportar el cofinançament del projecte Via verda Cassà de la 
Selva – Campllong – Fornells – Llambilles, així com de la totalitat de l’IVA 
corresponent al total del cost del projecte. 

 
12. Vist que una vegada redactat el projecte executiu i d’acord amb la Memòria de les 

modificacions del projecte, redactada per l’enginyer de camins Xavier Frigola 
Mercader, hi han hagut canvis en el traçat de la via verda inicial, que una part del 
traçat previst que passava pel municipi de Cassà de la Selva ara passarà pel municipi 
de Sant Andreu Salou i, per tant, aquest últim municipi es compromet a aportar la 
part del cofinançament corresponent al seu tram de via verda, així com de la totalitat 
de l’IVA corresponent al total del cost del seu projecte. 
 

13. Vista la resolució definitiva del Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya de la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de 
subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment 
territorial del turisme (en endavant PLANS FOMENT TURRISME 2019), on se li 
concedeix al CVV una subvenció d’import 400.000,00 € pel projecte de millora de la 
connectivitat i ampliació de la xarxa de vies verdes de les comarques gironines, que 
inclou tres dels projectes cofinançats a la convocatòria de subvencions per fomentar 
l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis 
susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER). L’import d’aquesta subvenció es repartirà a tots els projectes en 
funció del cost total subvencionable de cada projecte, on als Ajuntaments de 
Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, de Llambilles i de Sant 
Andreu Salou li correspondria un import de 87.047,40 €. 
 

14. La Diputació de Girona manifesta la voluntat de fer una aportació extraordinària, 
d’import 1.523.199,00 €, per cofinançar els projectes per a l’execució d’actuacions de 
vies ciclistes amb finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER), on les seves condicions s’establiran a través d’un conveni amb 
el CVV. Als Ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, 
de Llambilles i de Sant Andreu Salou li correspondria un import de 331.476,30 €. 

 
15. Vist que el cost previsible de la coordinació tècnica de seguretat i salut de les obres 

del projecte és d’import 10.637,20 €. 
 

16. D’acord amb els antecedents, es creu convenient signar un conveni amb els 
ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, de 
Llambilles i de Sant Andreu Salou per regular les condicions pel cofinançament, 



l’execució, direcció i el lliurament de l’obra del projecte Via verda Cassà de la Selva 
– Campllong – Fornells – Llambilles, presentat a la convocatòria de subvencions per 
fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes. 
 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessàries per formalitzar aquest 
conveni, d’acord amb els següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
El present conveni de col·laboració té per objecte: 
 

a) Que els ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la 
Selva, de Llambilles i de Sant Andreu Salou, entitats signants d’aquest conveni, 
autoritzin el Consorci de les Vies Verdes (en endavant CVV) a realitzar la 
contractació, l’adjudicació i execució de les obres del projecte Via verda Cassà 
de la Selva – Campllong – Fornells – Llambilles.  

b) Regular les condicions d’execució, direcció i lliurament de les obres del projecte 
esmentat, abans de l’inici del procediment de contractació.  

c) Que els ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la 
Selva, de Llambilles i de Sant Andreu Salou assumeixin el compromís d’abonar 
al CVV el cost derivat de la coordinació tècnica de seguretat i salut de les obres, 
atès que aquestes despeses no han estat previstes inicialment amb la 
presentació de la sol·licitud. 

d) Que els ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la 
Selva, de Llambilles i de Sant Andreu Salou assumeixen el compromís d’abonar 
al CVV l’import del cofinançament detallat en els Annexos I i II d’aquest conveni, 
als efectes del que disposen els articles 31.2, 31.3, 116.5 i 323.5 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’article 8 del Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la 
Llei de Contractes de les AAPP.  

e) Establir la forma de pagament de l’import cofinançat del projecte Via verda Cassà 
de la Selva – Campllong – Fornells – Llambilles, detallat en els Annexos I i II 
d’aquest conveni, als efectes del que disposen els articles 31.2, 31.3, 116.5 i 
323.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i 
l’article 8 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP. 

 
A efectes indicatius, el pressupost d’execució del projecte que servirà per establir el preu 
de licitació del contracte, a més de l’import de l’IVA,  i la distribució de finançament entre 
les parts és la següent:  
 

PROJECTE 
PRESSUPOST 

EXECUCIÓ PER 
CONTRACTE 

IMPORT  
IVA 

PREVISIÓ COST 
COORDINACIÓ 
SEGURETAT I 

SALUT 

Ajut FEDER 
AJUT PLANS 

FOMENT 
TURISME 2019 

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ DE 

GIRONA 
COFINANÇAMENT 

AJUNTAMENTS 

Via verda Cassà 
de la Selva – 
Campllong – 

Fornells – 
Llambilles (codi 
PO01-012710) 

1.677.387,96 € 352.251,47 € 10.637,20 € 750.000,00 € 87.047,40 € 331.476,30 € 871.752,93 € 

 
Segon. Obligacions econòmiques 
 



Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, els ajuntaments de Campllong, 
de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, de Llambilles i de Sant Andreu Salou 
hauran d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, d’acord amb les 
dades detallades en l’Annex II, en els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant 
els certificats de l’acord d’autorització i compromís de la despesa, així com els 
corresponents documents comptables expedits per la Intervenció municipal.  
 
El detall de l’aportació econòmica és el que figura en els Annexos I i II d’aquest conveni. 
Aquests imports són provisionals i seran revisats al final de l’execució de l’obra d’acord 
amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors despeses per 
a la realització dels projectes indicats degudament tramitades conforme a la normativa 
de contractació, aquestes seran assumides pels ajuntaments de Campllong, de Cassà 
de la Selva, de Fornells de la Selva, de Llambilles i de Sant Andreu Salou en proporció 
a les respectives aportacions fixades a l’Annex II. En el cas que es produeix una menor 
despesa es procedirà d’igual forma. 
 
El CVV s’obliga a destinar l’aportació total realitzada pels ajuntaments de Campllong, de 
Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, de Llambilles i de Sant Andreu Salou al 
finançament del contracte objecte d’aquest conveni.  
 
Els Ajuntaments es comprometen a notificar al CVV la generació d’ingressos nets 
d’acord amb el que estableix l’article 61 del Reglament (UE) 1303/2013. 
 
Tercer. Terminis de pagament 
 
En el termini de dos mesos des de la data de publicació de l’anunci de licitació o de la 
formalització del contracte en el Perfil del contractant del CVV, els ajuntaments de 
Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, de Llambilles i de Sant Andreu 
Salou hauran d’abonar al CVV la quantitat corresponent a la primera anualitat (any 2021) 
en virtut dels pactes primer i segon d’aquest conveni. Els imports corresponents a la 
segona i tercera anualitat (2022 i 2023) hauran de ser ingressats al CVV durant el primer 
trimestre de cada any.  
 
El CVV notificarà als ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de 
la Selva, de Llambilles i de Sant Andreu Salou sobre la data de publicació de l’anunci de 
licitació o de la formalització del contracte. Aquesta data es podrà comprovar també al 
Perfil del contractant del CVV.  
 
Quart. Titularitat 
 
D’acord amb el punt 19.1.t de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, la qual dona 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, el CVV serà titular de l’obra 
detallada a la clàusula primera durant un termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà 
de la recepció de l’obra. 
 
El CVV haurà de reflectir l’obra en el seu inventari de béns d’acord amb el Manual de 
Normes i Procediments. Criteris per la gestió de béns del Sistema de Gestió Patrimonial 
de la Diputació de Girona.  
 
Els ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, de 
Llambilles i de Sant Andreu Salou posaran a disposició del CVV, lliure de càrregues i 
gravàmens, els terrenys necessaris per executar l’obra i, també, els permisos necessaris 
per dur a terme aquest projecte d’execució d’obra. 
 



Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, el CVV cedirà l’obra als municipis 
signants del conveni, fent constar que l’han d’afectar de forma necessària a l’ús de via 
verda i en ús al CVV. Aquesta operació, si cal, s’haurà de reflectir en el corresponent 
inventari de béns municipal.  
 
Pel que fa al manteniment i a la conservació d’aquest tram, fins que el CVV no en 
traspassi la titularitat als ajuntaments, el manteniment el portarà a terme el CVV, 
aplicant-hi les mateixes operacions que a la resta de via verda, per la qual cosa 
s’ajustarà a la quota ordinària que aporta cada ajuntament en funció dels quilòmetres 
nous de via verda que tindrà de més. 
 
Una vegada transferida la titularitat als Ajuntaments, el CVV proposarà que aquest nou 
tram passi a gestionar-se conjuntament i amb les mateixes condicions que la resta de 
trams que formen part del CVV i aplicant en tot moment els estatuts vigents d’aquest 
organisme.  
 
Cinquè. Expropiacions 
 
En el cas que els terrenys afectats estiguin objecte d’expropiació, el cost total de les 
expropiacions seran a càrrec dels ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de 
Fornells de la Selva, de Llambilles i de Sant Andreu Salou. 
 
Hi ha la possibilitat de sol·licitar l’assistència tècnica al Servei d’Expropiacions de la 
Diputació de Girona per tramitar administrativament l’expedient de les expropiacions 
dels terrenys. 
 
Sisè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica 
 
En fase d’execució de la contractació, el CVV serà l’òrgan de contractació que ostenta 
la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, penalitzar i acordar-
ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta. 
 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, els 
ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, de Llambilles 
i de Sant Andreu Salou nomenaran un interlocutor i el CVV nomenarà un responsable 
del contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb els 
interlocutors municipals, serà l’encarregat, amb caràcter general, de supervisar 
l’execució del contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi 
d’assegurar la correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme 
d’execució convenient així com reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar 
la solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva realització. 
 
El CVV encarregarà per mitjà d’un contracte extern la coordinació tècnica de seguretat 
i salut de les obres i la direcció tècnica de l’execució de les obres, al Servei d’Enginyeria 
de la Diputació de Girona. La direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància 
de la correcta realització.  
 
La direcció tècnica i el responsable del contracte en el marc de les seves respectives 
competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a les 
estipulacions contingudes en el plec de clàusules administratives particulars i al projecte 
que serveix de base al contracte. 
 
Setè. Seguiment 
 



El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el CVV.  
 
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com a 
finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no tindrà 
personalitat jurídica.  
 
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general del CVV o funcionari/ària de carrera en 
que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president del CVV, quan algun dels seus 
membres ho sol·liciti. Els acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris 
d’aquest conveni. 
 
Vuitè. Termini de vigència i pròrrogues 
 
El present conveni de col·laboració entrarà en vigor des del moment de la seva signatura 
i fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada inicial 
prevista és pels anys 2021-2024.  
 
El conveni es podrà prorrogar al cap de 4 anys de la seva signatura, per un període 
màxim de 4 anys més, per tal de donar compliment a allò establert al pacte quart, i 
sempre que s’acordi de manera expressa per totes les parts, amb caràcter anual. El 
període de preavís per fer la pròrroga serà de dos mesos d’antelació de la finalització 
del conveni.  
 
Novè. Règim de modificació de conveni 
 
Les modificacions substancials del present conveni es realitzaran mitjançant addenda i 
per acord de totes les parts. 
 
Desè. Normativa legal 
 
El present conveni de col·laboració i de finançament es regirà pel que disposen els 
articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, articles 
303 i següents del ROAS (Decret 179/1995) i els articles 31.2, 31.3, 116.5 i 323.5 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’article 8 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la Llei de 
Contractes de les AAPP.  
 
Onzè. Publicitat del conveni 
 
El CVV ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de cooperació de la 
Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Dotzè. Formes d’extinció del Conveni 
 
El present conveni de col·laboració interadministratiu de finançament s’extingirà per les 
següents causes:  

a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
b) Per finalització de la seva vigència. 



c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni. 
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-

se a la pròrroga. 
e) Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis. 

 
Tretzè. Minoració, compensació i reintegrament 
 
Si una vegada justificades les despeses de les actuacions del projecte objecte d’aquest 
conveni, l’import de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) és objecte de minoració d’acord amb el punt 5.3 i 18.2 de l’ l’ORDRE 
TES/61/2018, de 7 de juny, els ajuntaments implicats en el projecte hauran de fer-se 
càrrec d’aquest import en funció del % de cofinançament que han aportat, excepte si 
aquest fet és responsabilitat imputable al CVV. 
 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer o en el primer 
apartat del present pacte, no s’ha fet el pagament corresponent, el CVV podrà 
compensar el deute pendent amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o 
pugui tenir, per qualsevol concepte, amb el CVV o amb la Diputació de Girona. 
 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són objecte 
d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per part de 
l’autoritat de l’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes de control 
previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa 
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració, 
d’acord amb el grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquesta nova obligació 
econòmica així com de la corresponent sanció, establerta en els capítols I i II del Títol 
IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n pugui 
derivar. 
 
Catorzè. Litigis 
 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa 
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop 
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta. 
 
Abans d’acudir a la jurisdicció contenciosa administrativa, caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Quinzè. Clàusula d’atribució de competències  
 
En relació a aquest conveni aprovat per resolució de Presidència del CVV i per acord de 
Ple Municipal/Junta de Govern de cada ajuntament, quan s’hagi de procedir a realitzar 
a posteriori, correccions d’errades materials, aritmètiques i modificacions no 
substancials, es podran resoldre per resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de 
celeritat i simplificació del procediment administratiu. 
 
 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració en 
el lloc i la data que s’assenyalen a les signatures d’aquest document. 
 
Girona, 
Pel Consorci de les Vies Verdes,      
        
 



Eduard Llorà Cullet     Jordi Batllori i Nouvilas 
President      Secretari 
 
 
Campllong 
Per l’Ajuntament de Campllong  
 
 
Lluis Freixas Vilardell     Anna Fugarolas Viñolas  
Alcalde      Secretaria 
 
 
Cassà de la Selva 
Per l’Ajuntament de Cassà de la Selva   
 
 
Robert Mundet Anglada    Ignacio López Salvador 
Alcalde      Secretari 
 
 
Fornells de la Selva, 
Per l’Ajuntament de Fornells de la Selva   
 
Sònia Gràcia Xuclà     Joaquim Caritg Padrosa 
Alcaldessa      Secretari 
Llambilles, 
Per l’Ajuntament de Llambilles  
 
 
Josep M. Vidal i Vidal     Carles Paiño i Bartomeu 
Alcalde      Secretari 
 
 
Sant Andreu Salou, 
Per l’Ajuntament de Sant Andreu Salou  
 
 
Francesc Xavier Casanovas Busquets  Montserrat Pérez García  
Alcalde      Secretaria 



 
Annex I 
 

PROJECTE 
PRESSUPOST 

EXECUCIÓ PER 
CONTRACTE 

IMPORT  
IVA 

PREVISIÓ COST 
COORDINACIÓ 
SEGURETAT I 

SALUT 

Ajut FEDER 
AJUT PLANS 

FOMENT 
TURISME 2019 

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ DE 

GIRONA 
COFINANÇAMENT 

AJUNTAMENTS 

Via verda Cassà 
de la Selva – 
Campllong – 

Fornells – 
Llambilles (codi 
PO01-012710) 

1.677.387,96 € 352.251,47 € 10.637,20 € 750.000,00 € 87.047,40 € 331.476,30 € 871.752,93 € 

  



 
 
Annex II 
 
Distribució del finançament del projecte: 
Via verda Cassà de la Selva – Campllong – Fornells – Llambilles (codi PO01-012710)  
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

AGENT FINANÇADOR   IMPORTS 

FEDER D’acord amb la resolució definitiva 750.000,00 € 
PLANS FOMENT TURISME 2019 D’acord amb la resolució definitiva (part proporcional) 87.047,40 € 
DIPUTACIÓ DE GIRONA D’acord amb el compromís de l’aportació de finançament 331.476,30 € 
AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA 
SELVA 

COFINANÇAMENT AJUNTAMENT/S que consta en la Taula de 
l’Annex I d’aquest document  324.245,15 € 

AJUNTAMENT DE CAMPLLONG COFINANÇAMENT AJUNTAMENT/S que consta en la Taula de 
l’Annex I d’aquest document 167.969,62 € 

AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA 
SELVA 

COFINANÇAMENT AJUNTAMENT/S que consta en la Taula de 
l’Annex I d’aquest document 184.311,10 € 

AJUNTAMENT DE LLAMBILLES COFINANÇAMENT AJUNTAMENT/S que consta en la Taula de 
l’Annex I d’aquest document 132.870,67 € 

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU 
SALOU 

COFINANÇAMENT AJUNTAMENT/S que consta en la Taula de 
l’Annex I d’aquest document 62.356,39 € 

TOTAL INGRESSOS 2.040.276,63 € 

       
 

AJUNTAMENT   ANUALITATS 
TOTAL 2021 2022 2023 

Sant Andreu Salou 62.356,39 € 31.178,20 € 31.178,19 € 0,00 € 
Llambilles 132.870,67 € 44.290,22 € 44.290,22 € 44.290,23 € 
Cassà de la Selva 324.245,15 € 108.081,72 € 108.081,72 € 108.081,71 € 
Campllong 167.969,62 € 55.989,87 € 55.989,87 € 55.989,88 € 
Fornells de la Selva 184.311,10 € 61.437,03 € 61.437,03 € 61.437,04 € 

TOTAL 871.752,93 € 300.977,04 € 300.977,03 € 269.798,86 € 



 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
601-1700-700000 “Vies verdes quota 2021” i 601-1700-600001 “Vies verdes 
expropiacions” amb les retencions de crèdit 220219000064, 2020219000063, 
202019000062 i 220219000061 i segons es detalla a la taula següent: 
 

Any Import
2021 75.000,00 €                                        
2022 75.000,00 €                                        
2023 75.000,00 €                                        

Any Import
2021 33.081,72 €                                        
2022 33.081,72 €                                        
2023 33.081,72 €                                        

601-1700-70000 "Vies verdes quota 2021"

601-1700-60001 "Vies Verdes expropiacions"

 
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització es subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.  
 
QUART.- Traslladar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona, als 
ajuntaments de Campllong,  de Fornells de la Selva, de Llambilles i de Sant Andreu 
Salou i a la Intervenció de la Corporació. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord d’acord amb allò previst en l’article 9.3 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
L’alcalde explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (17): 

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

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



 
 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
19.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
L’alcalde Robert Mundet tracta els assumptes següents: 
 
- Condol als familiars i amics de les víctimes del passat 16 d’abril. 
- Lloguer Sala de la Coma 
- Ampliació Sala de la Residència Geriàtrica 
- Informe financer Global Audit de gestió escombraries 
- Edificis municipals energèticament més sostenibles 
- Compra habitatge per lloguer social 
- Dades Covid 
- Jubilació Teresa Bota 
 
La regidora Carla Matilla tracta els assumptes següents: 
 
- Grups confinats als centres escolars 
- Cribratge als centres escolars 
- Preinscripcions centres escolars 
- El PTT guanya premi d’emprenedoria dels Impuls FP 
- Geoamagatalls literaris 
- Projecte A-Taca 
- Agraïment col·laboradors Premis Literaris 
 
El regidor Joan Casabó tracta els assumptes següents: 
 
- Agenda cultural 
- Subvencions entitats culturals 
- Sant Jordi 
- Premis Literaris 
- Ajudes per la Covid 
- Tècnic extern de Promoció Econòmica 
- Fira del Tap i del Suro 
- Campanya suport al comerç local 
- Espai Feina 
 
La regidora Lourdes Martín traca els assumptes següents: 
 
- Resultats analítiques piscina coberta 
- Millores de les instal·lacions esportives 
- Cursos online formació entitats esportives 
- Obertura piscina estiu 
- Actes aniversari 10 anys obertura piscina coberta 
 
El regidor Christian Cortès tracta els assumptes següents: 
 
- Obres carril bici 
- Il·luminació carril bici c. Germà Agustí 



 
 
- Substitució llumeneres ctra. Marina 
 
La regidora Núria Salvans tracta els assumptes següents: 
 
- Activació servei psicològic incident 16 d’abril 
- Vacunacions 
- Habitatge social 
- Difusió i ajuda subvencions per Habitatge  
- Programa 70 i més 
- Casals per a famílies vulnerables 
- Activitats Centre diürn 
- Aparca bicicletes al Parc dels Fruiters 
- Campanya contra la violència masclista 
- Programa d’acompanyament de persones sense feina 
- Calendari de dates d’important rellevància 
- Activitats dels Jubilats 
 
La regidora Carla Matilla tracta els assumptes següents: 
 
- Manual d’entitat corporativa 
- Agenda municipal 
- Web www.cassa.tv 
- Segell transparència 
- Pressupostos Participatius 
- Festa Major 
- Aplicació panell d’informació 
 
El regidor Marià Montsuñer tracta els assumptes següents: 
 
- Incident c. Raval 
- Controls de velocitat 
- Formació agents  
- Xerrada emergències i urgències 
- Reunions amb Serveis Socials i Promoció Econòmica 
 
 
20.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor Martí Vallès tracta els assumptes següents: 
 
- Projecte enderroc Can Parera. Respon l’alcalde. 
- Ampliació inventari Residència Geriàtrica. Respon l’alcalde. 
- Dimissió personal Comitè d’empresa. Respon l’alcalde. 
- Subvencions AMPES socialització llibres. Respon l’alcalde, el regidor Joan Ignasi 
Gispert i la regidora Sílvia Martí. 
- Conveni policies. Respon el regidor Marià Montsuñer. 
- Regidoria responsable del mercat. Respon l’alcalde i el regidor Marià Montsuñer. 
 
El regidor Pau Presas tracta els assumptes següents: 
 
- Gestió escombraries porta a porta. Respon l’alcalde. 

http://www.cassa.tv/


 
 
- Campanya comerç local. Respon el regidor Joan Casabó. 
 
La regidora Meritxell Rabionet tracta els assumptes següents: 
 
- Públic en els plens. 
- Declaracions a la ràdio del regidor Marià Montsuñer de tasques de regidors. Respon 
el regidor Marià Montsuñer, la regidora Núria Salvans i l’alcalde. Intervé el regidor 
Martí Vallès. 
 
El regidor Joan Cañigueral tracta els assumptes següents: 
 
- Queixa de no rebre resposta a les preguntes formulades al ple (C. Molí i C. Vinovell). 
Respon l’alcalde. 
- Camins veïnals asfaltats en mal estat (Pineda Fosca i Can Ravitxo). Respon l’alcalde. 
- Ressalt c. Marina. Respon l’alcalde. 
- Obres Reliable. Respon l’alcalde. 
- Aplicació deixalleria no funciona. Respon l’alcalde. 
- Pl. Ca la Marcela. Respon el regidor Marià Montsuñer. 
- Senyera malmesa a la residència. Respon l’alcalde. 
- Faroles ajuntament vell. Respon l’alcalde. 
 
L’alcalde dona la paraula a la regidora Carla Matilla per tractar els temes següents: 
 
- Local de Joventut 
- Perfil Instagram 
- Casal Jove 
 
Pren la paraula el regidor Martí Vallès respecte pl. Ca la Marcela. Respon el regidor 
Marià Montsuñer. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Signat i datat electrònicament, 
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