
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 DE JUNY DE 
2022 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2022000007  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 30 de juny de 2022 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 20:31 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents:  
Robert Mundet Anglada (JxC), alcalde 
Regidors/es: 
Joan Casabó Fuguet (JxC)  
Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  
 
Ignacio López Salvador, secretari 
 
Absents: 
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Núria Josa Arbonés, interventora 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI DE 26/05/2022 
 
2.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 16/06/2022 
 
3.- DONAR COMPTE DEL DECRETS D'ALCADIA NÚM. 2022/1211 AL 2022/2500 
 
4.- ADDENDA AL DOCUMENT D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI SIGNAT ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA I SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ 
SOCIAL DE CATALUNYA, SL, PER LA GESTIÓ DE LA RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN 
I CENTRE DE DIA “SANT JOSEP” DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
5.- DECLARACIÓ DE CONCURRÈNCIA DE BONIFICACIONS ICIO 
 



 
 
6.- SUPLEMENT DE CRÈDIT 3SC 4/2022 PER CONSORCI DEL TRANSPORT, 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESPESES FINANCERES, ELECTRICITAT, ESTUDIS I 
TREBALLS TÈCNICS, CULTURA I RECOLLIDA DE RESIDUS 
 
7.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3CE 4/2022 
 
8.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 
 
9.- ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ PER A L’OBTENCIÓ D’HABITATGES DE CASSÀ DE 
LA SELVA, MITJANÇANT CONTRACTE DE MANDAT, PER A SER DESTINATS EN 
L’ÀMBIT DE L’HABITATGE SOCIAL A TRAVÉS DEL PROCEDIMENT OBERT 
 
10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER A L’APROVACIÓ DEL MANIFEST DE 
L’ACORD SOCIAL PER L’AMNISTIA I L’AUTODETERMINACIÓ 
 
11.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Havent comprovat el quòrum d’assistència necessària establert a l’article 90.1 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’alcalde declara oberta la sessió. 
 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI DE 26/05/2022 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 
26/05/2022, signada pel secretari de l’òrgan. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

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

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

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

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

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

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

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

mecanogràfics a les corporacions locals. 
 



 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR l’acta de la sessió plenària ordinària de data 26/05/2022, 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. 
 
INTERVENCIONS: Martí Vallès. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

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

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

 
RESULTAT: APROVAT AMB ESMENA PER UNANIMITAT 
 
 
2.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 16/06/2022 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

2. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del ple de 
data 16/06/2022, signada pel secretari de l’òrgan. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

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

j. 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). 



 
 

k. 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. 

l. 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). 

m. Art. 33 i ss. del Text refós del Reglament Orgànic Municipal (TRROM). 
n. 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). 
o. Art. 20 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
p. 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 extraordinària del ple de data 16/06/2022, 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 (15): 

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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
3.- DONAR COMPTE DEL DECRETS D'ALCADIA NÚM. 2022/1211 AL 2022/2500 
 



 
 
Es dona compte al ple municipal els decrets d’alcaldia que consten a l’expedient. 
 
INTERVENCIONS: Martí Vallès i Robert Mundet. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
4.- ADDENDA AL DOCUMENT D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI SIGNAT ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA I SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ 
SOCIAL DE CATALUNYA, SL, PER LA GESTIÓ DE LA RESIDÈNCIA PER A GENT 
GRAN I CENTRE DE DIA “SANT JOSEP” DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
Antecedents de fet 
 
Atès que el Ple municipal, en la sessió extraordinària celebrada el dia 12 de juny del 
2020, va aprovar el conveni per formalitzar l’encàrrec de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva al  mitjà propi SUMAR, serveis públics d’acció social de Catalunya, SL, per la 
gestió de la residència per a gent gran i centre de dia Sant Josep del municipi de Cassà 
de la Selva. 
 
Atès que en data 22 de juny de 2020 es va signar entre les parts el conveni d’encàrrec 
de gestió de la residència de gent gran Sant Josep del municipi de Cassà de la Selva 
en tant que SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L és mitjà propi del 
consistori. 
Atès que el pacte 5.1.a) del Conveni esmentat, preveu una revisió del cost anual del 
servei mitjançant l’aprovació d’una addenda. 
Atès que en aquest mateix pacte 5.1a) s’establia un cost anual del servei de 
1.924.047,43€. 
Vist el document presentat per SUMAR respecte a l’addenda que s’ha d’aprovar, el qual 
especifica que fruit de la revisió de despeses del servei efectuada al mes de setembre 
del 2021 el cost anual per l’exercici 2022 serà de 2.090.497,90€ 
Vista l’AD núm. 220219000391 per import de 2.062.177,89€ 
 
Vista la memòria d’alcaldia de data 18 de maig de 2022, que transcrit literalment diu 
 

“MEMÒRIA D'ALCALDIA EXPLICATIVA DE L’ADDENDA 
 
Atès que en data 22 de juny de 2020 es va signar entre les parts conveni d’encàrrec de gestió 
de la residència de gent gran Sant Josep del municipi de Cassà de la Selva en tant que SUMAR, 
Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.( en endavant SUMAR) és mitjà propi del 
consistori. 
 
Atès que el pacte 5.1.a) del Conveni esmentat, preveu una revisió del cost anual del servei 
mitjançant l’aprovació d’una addenda. 
 
Vist que la repercussió econòmica de l’Addenda per aquest 2022 és de 2.090.497,90€. 
 
Vist que l’addenda no té natura contractual atès que modifica un conveni de encomana de gestió. 
 
Resulta necessari aprovar una addenda per tal de revisar el cost de la gestió de la residència de 
gent gran Sant Josep del municipi de Cassà de la Selva.” 

 
Vist l’informe de secretaria de data 20 de maig de 2022 que transcrit literalment diu:  



 
 

 
“INFORME DE SECRETARIA 

 
Ignacio López Salvador, secretari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, informo en relació als 
següents:  
 
FETS 
 
Únic.- En data 18 de maig l’Alcalde signa la memòria justificativa del addenda per tal de revisar 
el cost, per l’exercici 2022, del conveni d’encàrrec de gestió de la residència de gent gran Sant 
Josep del municipi de Cassà de la Selva a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, 
S.L. que va ser signat en data 22 de juny de 2020 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- El tenor de la susdita addenda no vulnera la legalitat vigent. 
 
Segona .- L’expedient d’aprovació de l’addenda s’integra per la següent documentació 
 

1. D'acord amb l'article 50.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector 

públic, el conveni s'acompanyarà d'una memòria justificativa on s'analitzi la seva  

necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic i el caràcter no contractual de l'activitat 

en qüestió, així com el compliment del que preveu aquesta llei. 

 
2. D'acord amb l'article 3.3 c) de Reial Decret 128/2018 de règim dels FLHN, el Secretari 

ha d’emetre informe jurídic.  

 
3. AD núm. 220219000391 corresponen a la anualitat pressupostada per al 2022, per 

import de 2.062.177,89€. Caldrà aprovar un nou AD per la diferència.  
 
 
A la data del present informe tots aquest documents consten l’expedient. 
 
Tercera.- El procediment a seguir és el següent: 
 

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

 
2. Signatura del conveni. L’òrgan competent és l’alcalde, atès que és el titular de la 

representació legal de l'Ajuntament, en virtut de l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, 

de 2 d'abril, Llei Reguladora de les Bases del Règim Local. 

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

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

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

Generalitat de Catalunya, en virtut de l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 26 

d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes. 

 
Quarta.- L'òrgan competent  és el Ple municipal per majoria absoluta en virtut de l’article 47.2 h) 
 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
CONCLUSIÓ  
 



 
 
Informo favorablement l’aprovació de l’addenda per tal de revisar el cost, per l’exercici 2022, del 
conveni d’encàrrec de gestió de la residència de gent gran Sant Josep del municipi de Cassà de 
la Selva a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L. 
 

Vista la retenció de crèdit núm: 220220004720 per import de 28.320,01€ 
 

Fonaments de dret. 
 

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

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

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

Sector Públic. 
 

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

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

procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).  
 

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

Per tot això, 
PROPOSO l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Aprovar l’addenda al document d’encàrrec a mitjà propi signat entre 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i SUMAR, serveis públics d’acció social de Catalunya, 
SL, per la gestió de la residència per a gent gran i centre de dia “Sant Josep” del municipi 
de Cassà de la Selva, el text de la qual es troba a l’Annex. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa derivada de l’addenda per import de 
28.320,01€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 501 3120 22706 de l’exercici 2022. 
 
TERCER.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació escaient per 
a l’execució del present acord, atès que és el titular de la representació legal de 
l'Ajuntament, en virtut de l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei Reguladora 
de les Bases del Règim Local. 
 
QUART - Notificar aquest acord SUMAR, serveis públics d’acció social de Catalunya, 
SL. 
 
CINQUÈ.- Trametre l’acord a la Direcció General d'Administració Local del Departament 
de Governació de la  Generalitat, en aplicació de l'article 309.1 del ROAS. 
 



 
 
SISÈ - Publicar al DOGC i al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat de Catalunya, en virtut de l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 26 d'agost, de 
règim jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes. 
 
SETÈ.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció per al seu coneixement i efectes. 
 
ANNEX: 
 
ADDENDA AL DOCUMENT D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI SIGNAT ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA I SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ 
SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., PER LA GESTIÓ DE LA RESIDÈNCIA PER A GENT 
GRAN  I CENTRE DE DIA “SANT JOSEP” DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA. 

 
A Girona, a data de signatura amb certificat digital 
 

REUNITS 
Per l’Ajuntament de Cassà de la Selva, 
 
L’Il·lm. Sr. Robert Mundet Anglada, alcalde, que actua en nom i representació de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en ús de les facultats que li són atribuïdes per l’article 
53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L.,  
 
El Sr. Josep Maria Vidal Vidal, president, que actua en nom i representació de l’entitat, 
amb CIF B55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís 
Monturiol, BLOC B -tercera planta, Carrer Emili Grahit, núm. 91, 17003-GIRONA, que 
actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de les facultats que li són 
atribuïdes que li atorga l’article 30 dels Estatuts Socials de SUMAR, S.L., modificats i 
degudament aprovats per acord de la Junta General en la sessió del 6 de maig de 2021. 
 
Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat que intervenen, la capacitat legal 
necessària per atorgar aquest encàrrec a mitjà propi i a aquest efecte, 
 

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

PACTE 



 
 
 
ÚNIC.- Fruit de la revisió de les despeses del servei realitzada per ambdues parts el 
passat mes de setembre, s’acorda que el cost anual del servei per a l’exercici 2022 
ascendeixi a la quantitat de 2.090.497,90.-€ (DOS MILIONS NORANTA MIL CUATRE-
CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS D’EURO) en el ben entès 
que aquest import no inclou les despeses de gestió a meritar per SUMAR i que es 
refereix únicament a l’actualització de les despeses del servei realitzada de conformitat 
amb el previst al pacte 5.1.a) del conveni original signat entre ambdues parts. 
 
Ambdues parts acorden també mantenir íntegrament la vigència de tots els pactes del 
conveni de 22 de juny de 2020 que no vinguin expressament modificats mitjançant el 
cos de la present addenda. 
 
Del que en deixen constància en mostra de conformitat a la data de la signatura digital. 
 
L’Il·lm. Sr. Robert Mundet Anglada                       Sr. Josep Maria Vidal Vidal 
 
 
Alcalde        President 
Ajuntament de Cassà de la Selva      SUMAR, Serveis Públics  
        d’Acció Social de Catalunya, S.L. 
 
Sr. Ignacio López Salvador 
 
 
Fedatari Públic 
Ajuntament de Cassà de la Selva 
 
 
INTERVENCIONS: Robert Mundet i Martí Vallès. 
 
S’acorda per unanimitat retirar la proposta de l’ordre del dia per fer consulta a la 
interventora. 
 
RESULTAT: RETIRAT PER UNANIMITAT 
 
 
5.- DECLARACIÓ DE CONCURRÈNCIA DE BONIFICACIONS ICIO 
 
RELACIO DE FETS  
 

 Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2021002159 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. XX són les instal·lar un rètol a la façana 
del local situat a la Plaça de la Coma, 24 baixos perquè vol instal·lar una pizzeria-
kebab. 
 



 
 

Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“Edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva, 
document annex al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cassà de 
la Selva, i edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de la Selva 
com a casc antic (Clau A)…  
…Les obres complementàries de les anteriors: Les d’adequació de patis     
comunitaris de l’edifici i les dels locals de negoci.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 

 Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2021002282 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.1.2 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. XX són les de construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al Carrer Marià Fortuny, 6. 
 
Atès que l’article 5.1.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“5.1.2. Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció d’aquells habitatges propietat de joves 
menors de 35 anys (en cas de parelles almenys un haurà de ser menor de 35 
anys) i que siguin o esdevinguin el seu habitatge habitual”. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar 
mitjançant model normalitzat que es facilitarà a l’efecte adjuntant el certificat 
d’empadronament que acrediti que és el seu habitatge habitual.  
 
Per a les obres de nova construcció caldrà aportar certificat 
d’empadronament una vegada finalitzades les obres.  
En cas de no esdevenir l’habitatge habitual l’import de la bonificació haurà de ser 
retornat.”  
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament, mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 
Atès el DNI del Sr. XX la data de naixement és el 14/12/1986 
 



 
 

Recordar al Sr. XX que haurà d’empadronar-se al municipi un cop acabades 
les obres i obtinguda la llicència de primera ocupació 
 

 Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2022000584 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 5.1.1 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. XX són les de modificar la façana i 
canviar la distribució interior de l’habitatge situat a la Baixada de la Coma, 1. 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“Edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva, 
document annex al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cassà de 
la Selva, i edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de la Selva 
com a casc antic (Clau A), sempre que s’acrediti que: 
a) Han transcorregut almenys 15 anys des de la data d’expedició del certificat 
final d’obra. 
b) Presenten manca o deteriorament de serveis, instal·lacions o elements de 
l’edifici, a valorar pels serveis tècnics municipals. 
c) Que es tracti d’obres incloses en els següents casos: 
1. Les necessàries perquè l’habitatge obtingui l’adequació d’habitabilitat. 
2. Les d’adequació per estalviar consum energètic o per adaptar l’habitatge a la 
normativa vigent en matèria d’aigua, gas, electricitat, protecció antiincendis, 
sanejament o supressió de barreres arquitectòniques. 
3. Les d’ampliació de l’espai habitable de l’habitatge fins a 200 m2, com a màxim, 
d’acord amb el planejament urbanístic establert. 
4. Les de remodelació de l’edifici o dels habitatges: Les obres per a modificar la 
superfície útil dels habitatges o modificar el nombre d’aquests, sense que en cap 
cas els habitatges tinguin més de 200 m2. En aquest supòsit s’inclouen les obres 
d’habitabilitat dels habitatges. 
5. Les d’adequació estructural de l’edifici: Les obres que proporcionin les 
condicions òptimes dels accessos, d’estanquitat a la pluja i humitat, d’aïllament 
tèrmic, de xarxes generals d’aigua, gas, electricitat, telèfon, sanejament, serveis 
generals, seguretat davant accidents i sinistres i supressió de barreres 
arquitectòniques. 
6. Les obres complementàries de les anteriors: Les d’adequació de patis 
comunitaris de l’edifici i les dels locals de negoci.”. 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 

 

 Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2022001054 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 



 
 

5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. XX són les de rehabilitar la façana de  
l’habitatge del C. de les Barraquetes, 38. 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“Obres de rehabilitació de les façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el 
terme municipal, sempre que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data 
d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat de deteriorament, a 
valorar pels serveis tècnics municipals.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 

 Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2022001382 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 
5.1.1. de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE 
L’EDIFICI VILARET-BONAVISTA, 1 són les de reparació i pintat de les façanes 
principals de l’edifici del C. Bonavista, 1 cantonada Passeig Vilaret. 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“Obres de rehabilitació de les façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el 
terme municipal, sempre que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data 
d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat de deteriorament, a 
valorar pels serveis tècnics municipals.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 

 Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2022001436 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.1.5 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 



 
 

Atès que les obres que vol realitzar el Sr. XX són les de canviar la banyera per 
un plat de dutxa a l’habitatge del C. Doctor Flèming, 37 Bx. C. 
 
Atès que l’article 5.1.5 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“...construccions, instal·lacions o obres, l’objecte exclusiu de les quals sigui 
l’eliminació de barreres arquitectòniques o afavorir les condicions d’accés i 
habitabilitat de persones majors de 65 anys, de mobilitat reduïda o altres 
limitacions, en els edificis no obligats per la normativa en el moment de la seva 
construcció. L’aplicació d’aquesta bonificació s’aplicarà sobre la part del 
pressupost relativa a la instal·lació per a l’adequació a les condicions d’accés i 
habitabilitat dels discapacitats. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar 
mitjançant model normalitzat que es facilitarà a l’efecte acreditant la condició de 
major de 65 anys, de mobilitat reduïda o altres limitacions.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 
Atès el DNI del Sr. XX la data de naixement és el 31/03/1948. 
 

 Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2022001526 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 50% establerta a l’article 5.1.2 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la Sra. XX són les de reforma del bany de 
l’habitatge de la Baixada de la Coma, 11 2n 1a 
 
Atès que l’article 5.1.2 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 50% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“5.1.2. Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció d’aquells habitatges propietat de joves 
menors de 35 anys (en cas de parelles almenys un haurà de ser menor de 35 
anys) i que siguin o esdevinguin el seu habitatge habitual”. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar 
mitjançant model normalitzat que es facilitarà a l’efecte adjuntant el certificat 
d’empadronament que acrediti que és el seu habitatge habitual.  
 
Per a les obres de nova construcció caldrà aportar certificat d’empadronament 
una vegada finalitzades les obres.  



 
 

En cas de no esdevenir l’habitatge habitual l’import de la bonificació haurà de ser 
retornat.”  
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament, mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 
Atès el DNI de la Sra. XX la data de naixement és el 10/10/1991 
 

 Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2022001395 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 5.1.1 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE 
L’EDIFICI LA COMA són les de substituir les canonades dels muntants d’aigua i 
les bateries de comptadors del C. major, 2 i del C. de la Mel,8. 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“Edificis inclosos en el Catàleg de Béns Protegits de Cassà de la Selva, 
document annex al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cassà de 
la Selva, i edificis ubicats en la zona definida pel POUM de Cassà de la Selva 
com a casc antic (Clau A), sempre que s’acrediti que: 
a) Han transcorregut almenys 15 anys des de la data d’expedició del certificat 
final d’obra. 
b) Presenten manca o deteriorament de serveis, instal·lacions o elements de 
l’edifici, a valorar pels serveis tècnics municipals. 
c) Que es tracti d’obres incloses en els següents casos: 
1. Les necessàries perquè l’habitatge obtingui l’adequació d’habitabilitat. 
2. Les d’adequació per estalviar consum energètic o per adaptar l’habitatge a la 
normativa vigent en matèria d’aigua, gas, electricitat, protecció antiincendis, 
sanejament o supressió de barreres arquitectòniques. 
3. Les d’ampliació de l’espai habitable de l’habitatge fins a 200 m2, com a màxim, 
d’acord amb el planejament urbanístic establert. 
4. Les de remodelació de l’edifici o dels habitatges: Les obres per a modificar la 
superfície útil dels habitatges o modificar el nombre d’aquests, sense que en cap 
cas els habitatges tinguin més de 200 m2. En aquest supòsit s’inclouen les obres 
d’habitabilitat dels habitatges. 
5. Les d’adequació estructural de l’edifici: Les obres que proporcionin les 
condicions òptimes dels accessos, d’estanquitat a la pluja i humitat, d’aïllament 
tèrmic, de xarxes generals d’aigua, gas, electricitat, telèfon, sanejament, serveis 
generals, seguretat davant accidents i sinistres i supressió de barreres 
arquitectòniques. 
6. Les obres complementàries de les anteriors: Les d’adequació de patis 
comunitaris de l’edifici i les dels locals de negoci.”. 
 



 
 

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

 Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2021001394 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 5.1.1 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar la COMUNITAT DE PROPIETARIS 
HOSPITAL, 76 són les de pintar la façana de l’edifici del C. Hospital, 76. 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents:  
 
“Obres de rehabilitació de les façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el 
terme municipal, sempre que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data 
d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat de deteriorament, a 
valorar pels serveis tècnics municipals.” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 
 

 Atès l’acord d’autorització de la llicència d’obres núm. d’expedient X2022001162 
pel qual es sol·licitava acollir-se a la bonificació del 95% establerta a l’article 5.1.1 
de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
Atès que les obres que vol realitzar el Sr. XX són les de reforma de l’habitatge 
situat al Grup Sant Josep, 22. 
 
Atès que l’article 5.1.1 de la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, instal·lacions i obres recull una bonificació del 95% sobre 
l’ICIO quan es donin les circumstàncies següents: 
 
“1.1 Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitacions següents: 
(...) 
- Habitatges dels conjunts urbanístics Clau B del POUM” 
 
Atès que l’esmentat article detalla que per tal de gaudir d’aquesta bonificació 
caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte passiu i la declaració pel Ple de 
l’Ajuntament,  mitjançant acord per majoria simple dels seus membres, que la 
obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris d’interès especial o utilitat 
municipal. 



 
 

 
FONAMENT DE DRET  
 
Atès l’article 103.2.a del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Ordenança Fiscal municipal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la concurrència de situació d’especial interès de les obres 
autoritzades amb els expedients: X2021002159, X2021002282, X2022000584, 
X2022001054, X2022001162, X2022001382, X2022001394, X2022001395, 
X2022001436 i X2022001526. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a Xaloc per tal que revisin les liquidacions d’ICIO i 
regularitzar si s’escau els imports liquidats.  
 
INTERVENCIONS: Robert Mundet i Martí Vallès. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
6.- SUPLEMENT DE CRÈDIT 3SC 4/2022 PER CONSORCI DEL TRANSPORT, 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESPESES FINANCERES, ELECTRICITAT, ESTUDIS I 
TREBALLS TÈCNICS, CULTURA I RECOLLIDA DE RESIDUS 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que s’ha iniciat l’ expedient de modificació de crèdit 3SC 4/2022 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 4/2022 del pressupost 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per tal de suplementar el crèdit per poder realitzar 
aquestes despeses. 
 
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. 
 
D’acord al capítol II de les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva en el que es regulen les modificacions de crèdit. 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció i a proposta del regidor d’hisenda. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit 3SC 4/2022 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 287.615,91 euros, finançat amb 
Romanent Líquid de Tresoreria, segons el detall següent: 
 



 
 

 
 
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. 
 
INTERVENCIONS: Robert Mundet, Pau Presas i Joan Ignasi Gispert. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (7): 

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

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

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)  

Org. Pro. Eco. Descripció IMPORT

108 9200 22100 Energia elèctrica 59.500,00 €   

601 1650 22100 Subministrament energia elèctrica de l'enllumenat 40.000,00 €   

200 1621 22799 Recollida de residus 113.415,91 € 

102 4311 22698 Despeses diverses promoció econòmica 2.000,00 €     

102 4330 48002 Aportació Unió de Botiguers de Cassà dinamització comercial 3.000,00 €     

108 1330 46700 Al Consorci del Transport Públic de l'àera de Girona 26.700,00 €   

103 0110 31000 Interessos de prèstecs 5.000,00 €     

103 0110 35200 Interessos de demora 5.000,00 €     

103 0110 35900 Despeses financeres 10.000,00 €   

103 0110 91300 Amortització de préstecs a llarg termini 15.000,00 €   

103 9310 22706 Estudis i treballs tècnics serveis econòmics 8.000,00 €     

287.615,91 € 

Concepte IMPORT

87000 287.615,91 € 

287.615,91 € TOTAL

EXPEDIENT 3SC 4/2022

PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Descripció 

Romanent de Tresoreria



 
 
 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA SIMPLE 
 
 
7.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3CE 4/2022 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que s’ha iniciat l’ expedient de modificació de crèdit 3CE 4/2021 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 3CE 4/2022 del pressupost 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per tal de suplementar el crèdit per poder realitzar 
aquestes despeses. 
 
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. 
 
D’acord al capítol II de les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva en el que es regulen les modificacions de crèdit. 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció i a proposta del regidor d’hisenda. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari 3SC 4/2022 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 3.000 euros, finançat amb 
Romanent Líquid de Tresoreria, segons el detall següent: 
 



 
 

 
 
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. 
 
INTERVENCIONS: Joan Ignasi Gispert i Martí Vallès. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
8.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 
 
Antecedents 
 
Vistos diversos expedients d’omissió de la funció  interventora. 
 
Vistos els informes de secretaria i intervenció que conclouen la necessitat de procedir a 
l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit. 

Org. Pro. Eco. Descripció IMPORT

105 3340 48000 Subvenció GREC 3.000,00 €     

3.000,00 €     

Concepte IMPORT

87000 3.000,00 €     

3.000,00 €     TOTAL

EXPEDIENT 3CE 4/2022

PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Descripció 

Romanent de Tresoreria



 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. Articles 47.1,106 i 110 de la Llei 39/2015 de PAC 
 
2. Principi d’interdicció de l’enriquiment injust. 
 
3. L’Informe de fiscalització 1.415 del Tribunal de Cuentas que recomana: 
 
a) Reconèixer l’obligació, mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit, de les 
despeses derivades d’actuacions administratives nul·les que en virtut de l’article 110 de 
la Llei 39/2015 de PAC no son susceptibles de revisió d’ofici. 
 
b) Que sigui el ple qui aprovi la resolució de l’esmentat expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdit.  
 
4. La Base d’execució 20 del pressupost de Cassà de la Selva de 2022 que 
assumeix les susdites recomanacions del Tribunal de Cuentas.  
 
D’acord amb els antecedents i fonaments de dret indicats, l’Alcalde proposa a la 
Comissió Informativa que dictamini favorablement i proposi al ple de la Corporació 
l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Únic.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les següents obligacions, per 
import total de 36.608,39 €: 
 

 
 
INTERVENCIONS: Joan Ignasi Gispert i Martí Vallès. 

Expedient
Nº Registre

 Factura
Document  Import Concepte

Aplicació 

pressupostària

X2022001886 F/2022/1030 A 3823 1.058,15 €     B17449638
GRN SERVEIS 

TELEMÀTICS S.L.

AOC:123086550 EXP.: X2019003078  

PARTIDA: 100 9200 22200 / 

TELEFONIA FIXA / Periode de 

2022 108 9200 22200

X2022001886 F/2022/1348 A 4302 1.104,85 €     B17449638
GRN SERVEIS 

TELEMÀTICS S.L.

AOC:125165434 Consum mobil 

periode 01-04-2022 a 30-04-2022 / 

Consum mobil periode 01-04-2022 

2022 108 9200 22200

X2022001837 F/2022/1303 A100169749780522 878,19 €        A82009812
ORANGE ESPAGNE 

S.A.U (FRANCE 

AOC:124959313 Cuotas  / CARGOS  

/ servicios asociados tarifa  / 
2022 108 9200 22200

X2022001852 F/2022/1273 60-E298-004760 1.068,54 €     A82018474
TELEFONICA DE 

ESPAÑA S.A.

AOC:124766308 FACTURACION 

CONCERTADA VARIABLE 

MODALIDAD: CONCURS - 

Abono/Ref.Factura: 038809201 - 

2022 108 9200 22200

X2022000822 F/2022/904 FIXA.MARÇ 12.056,26 €    Q1700548I

CONSORCI DE 

BENESTAR SOCIAL 

GIRONÈS-SALT

APORTACIÓ FIXA - MES DE MARÇ 2022 500 2310 46700

X2022000822 F/2022/965 VAR.SAD FEBRER 3.743,81 €      Q1700548I

CONSORCI DE 

BENESTAR SOCIAL 

GIRONÈS-SALT

VAR.SAD FEBRER 2022 2022 500 2310 46700

X2022000822 F/2022/1219 VAR.SAD MARÇ 4.642,33 €      Q1700548I

CONSORCI DE 

BENESTAR SOCIAL 

GIRONÈS-SALT

SERVEI ATENCIO DOMICILI MES 

MARÇ
2022 500 2310 46700

X2022000822 F/2022/1222 FIXA.ABRIL 12.056,26 €    Q1700548I

CONSORCI DE 

BENESTAR SOCIAL 

GIRONÈS-SALT

FIXA ABRIL 2022 500 2310 46700

Tercer



 
 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (7): 

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

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

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 SIMPLE 
 
 
9.- ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ PER A L’OBTENCIÓ D’HABITATGES DE 
CASSÀ DE LA SELVA, MITJANÇANT CONTRACTE DE MANDAT, PER A SER 
DESTINATS EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE SOCIAL A TRAVÉS DEL 
PROCEDIMENT OBERT 
 
Antecedents de fet 
 
El Ple ordinari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva va aprovar en data 30 de març l’inici 
de la licitació mitjançant contracte de mandat, per a l’obtenció de dos habitatges de 
Cassà de la Selva per a ser destinats a necessitats en l’àmbit de l’habitatge de caràcter 
social a través de procediment obert. 
 
L’anunci de licitació i la documentació relativa a aquesta licitació es va publicar al perfil 
del contractant de l’Ajuntament de Cassà de la Selva en data 29 d’abril de 2022. 
 
El termini màxim per a presentar-hi proposició era el dia 12 de maig de 2022. 
 
Dins el termini concedit, es van presentar dues propostes. 
 
1.- XX 
     DNI 77****19Y 
     R.E. E2022003973 de 5 de maig de 2022. 
 
2.- XX  
     NIF: 40****96R 
     R.E. E2022004254 de 12 de maig de 2022. 
 



 
 
La mesa de contractació es va constituir en data 19 de maig per a l’obertura de les 
ofertes rebudes. 
 
Segons consta a l’acta de la mesa, les dues propostes van ser les següents: 
 

1. XX: presenta oferta econòmica per l’habitatge de propietat ofert situat al carrer 
Rosselló, 17, planta baixa, per 400 euros mensuals. 

2. XX presenta oferta econòmica per l’habitatge de propietat ofert situat al carrer 
del Mig, 17 per 400 euros mensuals. 

 
La mesa de contractació va requerir documentació acreditativa als licitadors, com consta 
a l’acta de la mateixa, que va ser aportada puntualment. 
 
En data 2 de juny de 2022 la mesa es va tornar a reunir per examinar la documentació 
rebuda. Un cop examinada, la mesa va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació 
de la contractació als dos licitadors en els següents termes: 
 

“PRIMER. Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació de la licitació de la contractació 
mitjançant contracte privat de mandat, per a l’obtenció d’habitatges de Cassà de la Selva, 
per a ser destinats a necessitats en l’àmbit de l’habitatge de caràcter social a través del 
procediment obert a les persones següents: 

- XX, amb NIF XXXXXX96R, amb domicili a Veïnat la Verneda, 3, de Cassà de la 
Selva 17244, per l’habitatge ofert situat al carrer del Mig, número 17, de Cassà de la 
Selva, per quatre-cents euros (400,00 euros) mensuals. 

- XX, amb NIF XXXXXX19Y i domicili al carrer Marc Antoni, 2, de Llagostera 17240, 
per l’habitatge ofert situat al carrer Rosselló, 17, planta baixa, per import de quatre-
cents euros (400,00 euros) mensuals.” 

 
Atès que durant el procediment portat a terme fins ara no existia obligació de pagament, 
sinó que aquest neix amb la vigència de l’arrendament formalitzat entre el propietari i 
l’arrendatari, es genera la reserva de crèdit que es detalla a continuació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 500 2310 23300 Indemnitzacions de lloguer social: 

 

Aplicació pressupostària  500 2310 23300 Indemnitzacions lloguer social 

Anualitats Mesos 
Habitatge EPA 

import 
mensual 

Habitatge ASM 
import mensual 

Total anual  

2022 6 400,00 400,00 4.800,00 

2023 12 400,00 400,00 9.600,00 

2024 12 400,00 400,00 9.600,00 

2025 12 400,00 400,00 9.600,00 

2026 12 400,00 400,00 9.600,00 

2027 12 400,00 400,00 9.600,00 



 
 

2028 12 400,00 400,00 9.600,00 

2029 6 400,00 400,00 4.800,00 

Totals 84     67.200,00 

 
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada que consta a l’expedient. 
 
Fonaments de dret 
 
Plec de clàusules administratives que regeixen la contractació mitjançant contracte 
privat de mandat, per a l’obtenció d’habitatges de Cassà de la Selva, per a ser destinats 
a necessitats en l’àmbit de l’habitatge de caràcter social a través del procediment obert. 
 
Articles 150, 151, 153 i 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (LCSP). 
 
De conformitat amb allò establert en els punts 9 i 10 de la Disposició Addicional Segona 
de la LCSP, corresponen als Alcaldes i als Presidents de les Entitats Locals la 
competència per a la celebració dels contractes privats, així com l'adjudicació de 
concessions sobre els béns d'aquestes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes 
a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació no superi el 10 per cent 
dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com 
l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats, 
sempre que la durada no sigui superior a 4 anys. En conseqüència correspon al Ple 
municipal la competència per a la licitació i adjudicació del contracte en tractar-se d’un 
contracte de mandat de 7 anys. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
  
PRIMER. Adjudicar la licitació de la contractació mitjançant contracte privat de mandat, 
per a l’obtenció d’habitatges de Cassà de la Selva, per a ser destinats a necessitats en 
l’àmbit de l’habitatge de caràcter social a través del procediment obert a les persones 
següents: 

- xx, amb NIF xxxxxx96R, amb domicili a Veïnat la Verneda, 3, de Cassà de la 
Selva 17244, per l’habitatge ofert situat al carrer del Mig, número 17, de Cassà 
de la Selva, per 400 euros mensuals. 

- xx, amb NIF xxxxxx9Y i domicili al carrer Marc Antoni, 2, de Llagostera 17240, 
per l’habitatge ofert situat al carrer Rosselló, 17, planta baixa, per import de 
400 euros mensuals. 

 
SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat 
seleccionades les ofertes presentada pels dos adjudicataris, les següents: 

- Ofertes ajustades a allò demanat als Plecs. En aquest cas es buscaven dos 
habitatges de característiques com els que han aportat els adjudicataris. 

- Preu per habitatge que iguala al pressupost base de licitació. 
- Úniques dues ofertes rebudes. 

 
No s’han realitzat negociacions ni diàleg amb el licitadors. 
 



 
 
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa derivada del contracte. El finançament de les 
obligacions econòmiques que per a l’Ajuntament es derivin del compliment del present 
contracte, seran a càrrec de l’aplicació pressupostària” segons el següent detall: 

Aplicació pressupostària  500 2310 23300 
Indemnitzacions lloguer social 

Anualitats Mesos Total anual  

2022 6 4.800,00 

2023 12 9.600,00 

2024 12 9.600,00 

2025 12 9.600,00 

2026 12 9.600,00 

2027 12 9.600,00 

2028 12 9.600,00 

2029 6 4.800,00 

Totals 84 67.200,00 

 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina 
al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. 
 
QUART. Traslladar la present resolució a l’àrea d’Intervenció. 
 
CINQUÈ. Publicar l’adjudicació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva. 
 
SISÈ. Notificar als licitadors xx i xx, adjudicataris de la contractació de la licitació 
mitjançant contracte privat de mandat, per a l’obtenció d’habitatges de Cassà de la 
Selva, per a ser destinats a necessitats en l’àmbit de l’habitatge de caràcter social a 
través del procediment obert, la present resolució i formalitzar el present acord en 
document administratiu ajustat al contracte de mandat de l’annex III del Plec de 
Clàusules en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des l’enviament de la 
notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats. 
 
SETÈ.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels actes necessaris per a la formalització o 
qualsevol altre necessari. 
 
VUITÈ.- Publicar l’anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en el 
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut 
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic i el contracte formalitzat entre les parts. 



 
 
 
INTERVENCIONS: Robert Mundet i Martí Vallès. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

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

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER A L’APROVACIÓ DEL MANIFEST 
DE L’ACORD SOCIAL PER L’AMNISTIA I L’AUTODETERMINACIÓ 
 
Sr Martí Vallès, portaveu del Grup Municipal d’ERC de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, ve a formular per la seva aprovació la següent MOCIÓ PER L’APROVACIÓ DEL 
MANIFEST DE L’ACORD SOCIAL PER L’AMNISTIA I L’AUTODETERMINACIÓ.  

 

ANTECEDENTS I MOTIUS  

 

En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés 
democràtic, amb una mobilització persistent i singular, per decidir lliure i 
pacíficament el seu present i el seu futur. De les primeres consultes populars, a la 
manifestació contra la sentència de l’Estatut, passant per la consulta del 9N i fins arribar 
al referèndum de l’1-O, brutalment reprimit per l’Estat, i la vaga general del 3 d’octubre. 
 
Aquest octubre farà cinc anys de l’inici d’un canvi de cicle marcat per una llarga 
repressió que encara no ha acabat. La seva continuïtat –avui, ara i aquí– és un fet 
que va des de la pervivència de l’exili fins a les més de 800 persones amb causa judicial 
encara oberta. Arran d’aquells fets, més de 2.562 persones han estat investigades i les 
estimacions més acurades estimen en més de 4.500 les persones afectades, comptant 
les 1.066 persones ferides l’1-O. Per contra, cap responsable d’aquella violència policial 
ha estat condemnat sinó tot el contrari: tots han estat ascendits, guardonats i 
condecorats. 
 



 
 
Malgrat tot, rere cinc anys complexes i difícils i encara sota l’actual context de bloqueig, 
volem palesar que durant tot aquest temps el posicionament clarament majoritari de la 
societat catalana ha estat clar i inequívoc, de forma continuada i ininterrompuda, davant 
la dinàmica repressiva viscuda i respecte a la necessitat d’un marc democràtic de 
resolució del conflicte. I és això què volem posar en valor: entre el 70% i el 80% de 
la societat s’ha posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a favor d’una sortida 
democràtica. 
 
També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de 
defensa dels drets humans, múltiples instàncies judicials europees i fins al 
Consell d’Europa han constatat l’anomalia democràtica que 
vivim. L’excepcionalitat jurídica, penal, penitenciària i policial viscuda ens situa com una 
excepció. El catàleg desplegat ha estat tristament extens –de la guerra bruta a cada 
inhabilitació, de l’aplicació del 155 a recórrer a tipus penals especials (sedició, rebel·lió, 
terrorisme), de les multes milionàries a la presó, fins a arribar a l’espionatge cibernètic 
massiu. Tot plegat, mentre la suspensió de lleis catalanes, la prohibició de debatre en 
seu parlamentària qüestions com la monarquia o l’autodeterminació o la ingerència 
judicial en el model educatiu configuren l’altra cara d’una mateixa moneda. 
 
En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens 
afecta a totes i tots. Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que 
cerquen una resolució democràtica, avui insistim en que les bases de qualsevol sortida 
passen per la fi de la repressió i la construcció d’un marc democràtic de resolució. 
Difícilment hi haurà alternativa democràtica si no es resolen les conseqüències del 
conflicte ni s’aborden les arrels del mateix.  
 

Per tot l’anteriorment exposat, S’ACORDA: 

 

L’Ajuntament de Cassà de la Selva, atès l’impuls civil que promou un ampli Acord Social 

per l’Amnistia i l’Autodeterminació, expressa el seu suport a:  

 L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a 
totes les persones exiliades, encausades i represaliades. 
 

 L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució 
democràtica basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la 
societat catalana. 
 

I per a que quedi constància, als efectes oportuns, s’acorda també donar trasllat de la 
present resolució a l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.  
 
INTERVENCIONS: Martí Vallès i Robert Mundet. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (15): 

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

Sílvia Martí Suñer (JxC)  



 
 

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
11.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
L’alcalde tracta els assumptes següents: 
 
- Mesa negociadora del comitè d’empresa pel conveni col·lectiu  
- Finalització obra pista esportiva c. Ventallol-Ponent 
- Acció conjunta policies Cassà-Caldes-Llagostera 
- Reunió seguiment encomana SUMAR pel juliol 
- Declaració institucional LGBTI+ 
 
L’alcalde llegeix la declaració institucional: 
 
Declaració institucional del 28 de juny de 2022, Dia Internacional de l’Orgull o per 
a l’Alliberament LGBTI+ 
 
El dret a caminar pel carrer sense por, sense rebre insults ni patir agressions per ser qui 
som o per anar agafats de la mà de la nostra parella. El dret que el nostre lloc de treball 
sigui un espai segur, sense que la nostra orientació sexual sigui motiu de discriminació. 
El dret a expressar-nos i mostrar-nos tal com som en l’àmbit familiar, educatiu o en els 
espais d’oci. El dret al reconeixement de la nostra identitat de gènere i de la diversitat 
familiar per part de les administracions... Tots aquests drets no són drets que hagin 
vingut donats per a totes les persones. Els col·lectius LGBTI+ han hagut de lluitar durant 
dècades per aconseguir-los, tant al nostre país com arreu del món, i encara avui no 
estan plenament garantits. 
Les mobilitzacions socials en defensa dels drets de les persones LGBTI+, iniciades amb 
els fets de Stonewall l’any 1969 a Nova York i a la dècada dels setanta a casa nostra, 
han contribuït a tenir un país més just, mitjançant la conscienciació social i l’impuls d’un 
marc normatiu de protecció dels drets humans. La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia va ser un punt d’inflexió per elaborar 
polítiques públiques LGBTI+ a Catalunya, al mateix temps que ha permès atendre i 
acompanyar les persones que han vist vulnerats els seus drets a través del 
desplegament arreu del territori de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI+. 
Més recentment, la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-
discriminació reforça les mesures per assolir una protecció real i efectiva contra 



 
 
qualsevol forma o acte de discriminació o d’intolerància per motiu de l’orientació sexual, 
la identitat o l’expressió de gènere de les persones. La futura llei trans* catalana, 
actualment en elaboració, ha de continuar el camí cap a la plena garantia de drets. Com 
més drets, més justícia, més democràcia. Els nous drets no resten altres drets assolits 
ni tampoc no esborren res ni ningú. 
Fer valdre les lleis d’igualtat en tots els àmbits i desplegar-les amb la màxima potència 
és una obligació de tots els poders públics. I ho és encara més avui dia davant els 
discursos d’odi a la diferència i el qüestionament per part de l’extrema dreta dels drets 
assolits. Com va dir Judith Butler respecte d’aquests grups en l’acte de lliurament del 
Premi Internacional Catalunya el 27 d’abril d’enguany: «Quina visió de la nació és 
aquella que pot estar amenaçada per qui persegueix la igualtat, la llibertat, la justícia, la 
fi de les guerres, un futur sense violències, o el dret a caminar pel carrer sense por?». 
A Catalunya tornarem a dir tantes vegades com faci falta «No passaran!». Més que mai, 
les entitats i els poders públics del país defensarem el dret de les persones a viure en 
llibertat, i treballarem per accelerar un canvi social que només serà possible si les 
polítiques públiques feministes són transinclusives, si les polítiques LGBTI+ són 
feministes, i si totes aquestes polítiques són també antiracistes i tenen en compte l’edat 
o la discapacitat. 
Els drets de les persones LGBTI+ són part de la lluita compartida per la defensa del dret 
de totes les persones a ser i a viure lliures de discriminacions i de violències. Ja siguem 
persones cis, trans* o no-binàries i sigui quina sigui la nostra orientació sexual, aquesta 
lluita ens ha d’interpel·lar sempre, perquè els drets s’exerceixen i es garanteixen de 
manera col·lectiva. 
 
El regidor Joan Casabó tracta els assumptes següents: 
 
- Valoració de la Fira del Tap 
- Premis Càntut 
- Cinema a la fresca 
- Cicle de Jazz 
- Solfejant 
 
La regidora Sílvia Martí tracta els assumptes següents: 
 
- Oficina municipal d’escolarització 
- Línia de 1r d’ESO 
- Nou horari llar d’infants 
- Horari estiu biblioteca 
- Consell Escolar Municipal 
 
El regidor Christian Cortès tracta els assumptes següents: 
 
- Obres c. Bisbal 
- Obra pista multiesportiva 
 
La regidora Lourdes Martín tracta els assumptes següents: 
 
- Piscina d’estiu 
- Jornada d’entitats esportives 
- Premis Cassà destapa l’esport 
- Casals i tornejos entitats esportives 



 
 
- Mulla’t per l’esclerosi múltiple 
- Felicitacions Senior Femení bàsquet 
 
La regidora Carla Matilla tracta els assumptes següents: 
 
- Casal Jove 
- Taller Pressupostos Participatius 
 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor Martí Vallès tracta els assumptes següents: 
 
- Reconeixement Càntut 
- Declaració institucional LGBTI+ 
- Ampliació geriàtric. Respon l’alcalde. 
- Licitació bar llar de jubilats. Respon l’alcalde. 
- Zona blava Can Parera. Respon l’alcalde. 
- Senyal bicicletes pg. Ferrocarril. Respon l’alcalde. 
- Senyalització Via Verda. Respon l’alcalde. 
- Bar piscina d’estiu. Respon Lourdes Martín i alcalde. 
- Ajudes infants desfavorits. Respon Sílvia Martí. 
 
La regidora Sílvia Soliguer tracta els assumptes següents: 
 
- Horari estiu biblioteca. Respon Sílvia Martí. 
 
El regidor Josep Ferrer tracta els assumptes següents: 
 
- Espai supletori Can Trinxeria. Respon Joan Casabó. 
- Balls divendres estiu a la Coma. Respon Joan Casabó. 
- Valoració Festa Major. Respon Carla Matilla.  
 
La regidora Sílvia Simon tracta els assumptes següents: 
 
- Espai Coworking durant les obres. Respon Joan Casabó. 
 
El regidor Joan Cañigueral tracta els assumptes següents: 
 
- Termini obres c. Bisbal. Respon Christian Cortès i l’alcalde. 
- Aigües negres riera Seca c. Músic Coll. Respon l’alcalde. 
- Recollida contenidors de poda. Respon l’alcalde. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Datat i signat electrònicament, 


