
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE JULIOL DE 
2022 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2022000008  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 28 de juliol de 2022 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 21:35 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)  
Núria Salvans Pérez (JxC), s’incorpora a les 20:24h 
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: 
  
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- APROVAR ACTA DEL PLE MUNICIPAL DE 30/06/2022 
 
2.- DONAR COMPTE DE DECRETS NÚM. 2022/1501 A 2022/1697 
 
3.- APROVAR COMPATIBILITAT DE LA MONITORA-RECEPCIONISTA DE LA PISCINA 
MUNICIPAL 
 
4.- APROVAR COMPATIBILITAT MONITOR DE NATACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL 
 
5.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER SUBVENCIÓ CASSABIKE 
 
6.- MODIFICACIÓ SUPLEMENT DE CRÈDIT 3SC 5/2022 
 



 
 
7.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 
 
8.- ACORD DE RESOLUCIÓ CONTRACTUAL DE MUTU ACORD I PER A LA 
LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI PÚBLIC DE 
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS URBANS I DEL SERVEI DE NETEJA 
 
9.- 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 
 
10.- RATIFICAR L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT 
 
11.- CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE LES ZONES D’ESTACIONAMENT REGULAT A LA VIA PÚBLICA AL 
MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
RESERVAT, AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
12.- ADHESIÓ AL PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE 
TURISME DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS 
 
13.- ACCEPTACIÓ PROPOSTA MESA DE CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ PRIVADA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT D'UNA NAU 
INDUSTRIAL PER A MAGATZEM DE MATERIAL MUNICIPAL 
 
14.- MOCIÓ PER AL SUPORT DE LA CAMPANYA PER AL RECONEIXEMENT DE 
L'ECOCIDI COM A DELICTE 
 
15.- PROPOSTES URGENTS 
 
15.1.- SUPLEMENT DE CRÈDIT 3SC 6/2022 PER AUGMENT PARTIDA GAS 
 
16.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
17.- 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 DEL PLE MUNICIPAL DE 30/06/2022 
 
RELACIÓ DE FETS  
 
1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 30/06/2022, 
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 30/06/2022, 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 (16): 

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) 
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 DE DECRETS NÚM. 2022/1501 A 2022/1697 
 
Es dona compte al ple municipal els decrets d’alcaldia que consten a l’expedient. 
 
INTERVENCIONS: alcalde. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
3.- APROVAR COMPATIBILITAT DE LA MONITORA-RECEPCIONISTA DE LA 
PISCINA MUNICIPAL 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
La Sra. xxx presta els seus serveis a Gestió de Serveis Municipals Cassà del a Selva 
SL com a monitora-recepcionista de la piscina coberta des del dia 16 de gener de 2016. 
Per Registre d’Entrada E2022001522, de 15 de febrer de 2022, la Sra. xxx sol·licita que 
li sigui declarada la compatibilitat per a realitzar una segona activitat a l’empresa privada 
World Real Games SL, com a guionista i coordinadora d’esdeveniments de rol en viu, 
de manera puntual i temporal. 
Les activitats són les següents: 
Primera activitat (Gestió de Serveis Municipals): 
Lloc de treball: Monitora/recepcionista 
Categoria: monitora d’activitats/auxiliar administrativa 
Jornada a desenvolupar a partir de l’01/03/2022: 37 hores setmanals, el 96,10% de la 
jornada. 
Horari: rotatiu 
Segona activitat privada (World Real Games SL): 
Tasca a desenvolupar: guionista i coordinadora d’esdeveniments de rol en viu.. 
Jornada: fora de la jornada laboral. 
Horari: flexible 
Nombre d’hores: 8 hores setmanals 
Vist l’informe de la Tècnica de recursos humans.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb l’article 321 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de l’Administració local, “El règim d'incompatibilitats 
del personal al servei de les entitats locals comprès en l'àmbit d'aquest Reglament és el 
que estableix amb caràcter general per a la funció pública la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i 
el contingut en la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al 
servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya”. 
Article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat, i 12.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, que 
estableixen els casos pels quals no podrà autoritzar-se la compatibilitat. En l’exercici de 
la segona activitat sol·licitada les tasques assignades a la persona interessada no es 



 
 
relaciona directament amb aquelles que es duen a terme a l’Entitat on presta els seus 
serveis, ni regula assumptes on intervé o hagi intervingut en els dos últims anys per raó 
del lloc públic. 
Article 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat, pel qual la suma de jornades de l’activitat 
pública principal i l’activitat privada no podrà superar la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada en un 50%. En aquest cas, la suma de la jornada de 
l´activitat pública principal i de l’activitat privada no supera la jornada ordinària que té 
establerta l’entitat local incrementada en un 50%, i per tant, entra dins dels supòsits en 
els quals es pot declarar la compatibilitat segons els articles 329 del Decret 214/1990 i 
l’article 12 de la Llei 21/1987 
Així mateix, l´article 21.1 i 21.2 de la Llei 21/1987 i 14 de la Llei 53/1984 estableixen que 
els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni l’horari 
de l´interessat i resten automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector 
públic o de modificació de les condicions del lloc de treball, i que aquesta autorització 
està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter 
públic. 
D´acord amb l’art. 333 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, d’acord amb el qual correspon al 
ple de la corporació l´adopció dels acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat 
o incompatibilitat. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Sra. xxx per a compatibilitzar la seva activitat pública a l’entitat 
Gestió de Serveis Municipals Cassa de la Selva amb una segona activitat privada a 
l’empresa World Real Games SL, subjecte a les condicions i limitacions establertes a la 
legislació vigent.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la persona interessada.  
 
INTERVENCIONS: alcalde Robert Mundet i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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) 
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 
 
 
4.- APROVAR COMPATIBILITAT MONITOR DE NATACIÓ DE LA PISCINA 
MUNICIPAL 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
xxx, monitor de natació / socorrista a Gestió de Serveis Municipals Cassà de la Selva 
SL presta els seus serveis des del dia 28 de setembre de 2019. 
 
Per Registre d’Entrada E2022005631, de 16 de juny de 2022, xxx sol·licita declaració 
de compatibilitat per a realitzar una segona activitat a l’empresa privada Team3 Fitness 
a Vilablareix.  
 
Les activitats són les següents: 
 
Primera activitat (Gestió de Serveis Municipals): 
 
Lloc de treball: Monitor de piscina / Socorrista 
Categoria: Monitor/socorrista 
Jornada a desenvolupar a partir de l’01/07/2022: 21 hores setmanals, el 54,55% de la 
jornada. 
Horari: rotatiu 
 
Segona activitat privada (Team3 Fitness): 
 
Tasca a desenvolupar: Monitor 
Jornada: fora de la jornada laboral. 
Horari: flexible 
Nombre d’hores: 10 hores setmanals 
 
Vist l’informe de la Tècnica de recursos humans.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb l’article 321 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de l’Administració local, “El règim d'incompatibilitats 
del personal al servei de les entitats locals comprès en l'àmbit d'aquest Reglament és el 
que estableix amb caràcter general per a la funció pública la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i 
el contingut en la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al 
servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya”. 
Article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat, i 12.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, que 
estableixen els casos pels quals no podrà autoritzar-se la compatibilitat. En l’exercici de 
la segona activitat sol·licitada les tasques assignades a la persona interessada no es 
relaciona directament amb aquelles que es duen a terme a l’Entitat on presta els seus 



 
 
serveis, ni regula assumptes on intervé o hagi intervingut en els dos últims anys per raó 
del lloc públic. 
Article 12 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat, pel qual la suma de jornades de l’activitat 
pública principal i l’activitat privada no podrà superar la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada en un 50%. En aquest cas, la suma de la jornada de 
l´activitat pública principal i de l’activitat privada no supera la jornada ordinària que té 
establerta l’entitat local incrementada en un 50%, i per tant, entra dins dels supòsits en 
els quals es pot declarar la compatibilitat segons els articles 329 del Decret 214/1990 i 
l’article 12 de la Llei 21/1987 
Així mateix, l´article 21.1 i 21.2 de la Llei 21/1987 i 14 de la Llei 53/1984 estableixen que 
els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni l’horari 
de l´interessat i resten automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector 
públic o de modificació de les condicions del lloc de treball, i que aquesta autorització 
està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter 
públic. 
D´acord amb l’art. 333 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, d’acord amb el qual correspon al 
ple de la corporació l´adopció dels acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat 
o incompatibilitat. 
Vistos els antecedents de fet i de dret exposats, així com la documentació que consta a 
l´expedient. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Autoritzar al Sr. xxx per a compatibilitzar la seva activitat pública a l’entitat 
Gestió de Serveis Municipals Cassa de la Selva amb una segona activitat privada a 
l’empresa Team3 Fitness, subjecte a les condicions i limitacions establertes a la 
legislació vigent.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la persona interessada.  
 
INTERVENCIONS: alcalde. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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) 
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.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER SUBVENCIÓ CASSABIKE 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 

Atès que s’ha iniciat l’ expedient de modificació de crèdit 3CE 5/2022 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 3CE 5/2022 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 3CE 5/2022 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 6.000 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 Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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) 
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.- MODIFICACIÓ SUPLEMENT DE CRÈDIT 3SC 5/2022 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 

Atès que s’ha iniciat l’ expedient de modificació de crèdit 3SC 5/2022 en el pressupost 
de despeses del l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’enguany per atendre despeses 

Org. Pro. Eco. Descripció IMPORT

402 3410 48001 Subv. Escola Cassà Bike. Activitats anuals. 6.000,00 €      

6.000,00 €      

Concepte IMPORT

87000 6.000,00 €      

6.000,00 €      TOTAL

EXPEDIENT 3CE 5/2022

PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Descripció 

Romanent de Tresoreria



 
 
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 5/2022 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 5/2022 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 7.000 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 

Org. Pro. Eco. Descripció IMPORT

300 3300 22699 Despeses diverses serveis culturals 7.000,00 €

7.000,00 €

Concepte IMPORT

87000 7.000,00 €     

7.000,00 €     TOTAL

EXPEDIENT 3SC 5/2022

PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Descripció 

Romanent de Tresoreria



 
 
el termini d’1 mes. En el cas que no hi hagi reclamacions, la modificació pressupostària 
esdevindrà definitivament aprovada. 
 
INTERVENCIONS: Joan Ignasi Gispert, Martí Vallès, Joan Casabó i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (8): 

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) 
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.- 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. 
 
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 94.001,11 €: 
 

 
  

INTERVENCIONS: Joan Ignasi Gispert, Martí Vallès i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (8): 

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) 
Marià Montsuñer González (PSC) 

ABSTENCIONS (8): 

Expedient
Nº Registre

 Factura
Document  Import Tercer Concepte

Aplicació 

pressupostària

X2022002092 F/2022/1674 A 5087               1.074,75 € B17449638 GRN SERVEIS TELEMÀTICS S.L.

AOC:127220836 

Consum mobil periode 

01-05-2022 a 31-05-

2022 / Consum mobil 

periode 01-05-2022 a 

31-05-2022 / Linia 

601980

2022 108 9200 

22200

X2022002100 F/2022/1686 1/2022                  419,88 € 40272623Z
LLOGUER 2022 PART 2022 108 9200 

20200

X2022001908 F/2022/1464
A1001705582

40622
                 873,70 € A82009812

ORANGE ESPAGNE S.A.U (FRANCE 

TELECOM ESPAÑA)

AOC:126002606 Cuotas  

/ CARGOS  / servicios 

asociados tarifa  / 

descuentos y 

promociones

2022 108 9200 

22200

X2022002022 F/2022/1546
60-F298-

004734
              1.099,38 € A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

AOC:126668145 

FACTURACION 

CONCERTADA VARIABLE 

MODALIDAD: CONCURS - 

Abono/Ref.Factura: 

038809201 - Periodo 

regular de cuo

2022 108 9200 

22200

X2022002145 F/2022/1558 VAR.SAD ABRIL               4.101,15 € Q1700548I
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL 

GIRONÈS-SALT

ABRIL - PART VARIABLE 

SERVEI ATENCIO AL 

DOMICILI

2022 500 2310 

46700

X2022002145 F/2022/1567 FIXA.MAIG            12.056,26 € Q1700548I
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL 

GIRONÈS-SALT
PART FIXA SAD MAIG

2022 500 2310 

46700

X2022002111            26.620,00 € 40333264G
INDEMNITZACIÓ VIES 

VERDES

2022 601 1700 

21900

X2022002111            39.930,00 € 40332037L
INDEMNITZACIÓ VIES 

VERDES

2022 601 1700 

21900

X2022002111               7.825,99 € B17067091 GURISAT, SL
INDEMNITZACIÓ VIES 

VERDES

2022 601 1700 

21900



 
 

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

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
8.- ACORD DE RESOLUCIÓ CONTRACTUAL DE MUTU ACORD I PER A LA 
LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI PÚBLIC DE 
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS URBANS I DEL SERVEI DE NETEJA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
PRIMER.- Vist el contracte de concessió del servei públic de recollida i transport de 
residus urbans i del servei de neteja viària de Cassà de la Selva, adjudicat definitivament 
en data 1 de gener de 2018, a l’empresa SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A., 
SELSA. 
 
SEGON.- Atesa la situació actual de les normatives per a la gestió de residus urbans i 
vistos els informes tècnics que consten a l’expedient administratiu que conclouen la 
impossibilitat de la continuació del servei  amb el contracte actual i, en conseqüència, el 
compliment de la normativa i dels objectius fixats en la mateixa per a la gestió dels 
residus urbans. 
 
L’Ajuntament, en ares a l’interès públic, per donar compliment a aquestes normatives i 
objectius, ha considerat les diferents alternatives jurídiques i, en funció de les converses 
mantingudes entre l’Ajuntament i l’empresa que gestiona el servei, les parts estan 
d’acord en RESOLDRE el contracte per mutu acord. 
 
TERCER.- Vista la proposta de conveni de resolució redactada pels serveis jurídics 
municipals. 
 
QUART.- Vist l’expedient de modificació de crèdit 3SC 4/2022 en tràmit.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Articles 210, 223 c) i 286 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), d’aplicació 
en aquest procediment, respecte la resolució dels contractes administratius per raons 
d’interès públic. 
 
Atès allò disposat a la disposició addicional segona apartat 2 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic, la competència és del ple municipal per 
l’adopció d’aquest acord. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 



 
 
 
PRIMER.- APROVAR el Conveni de resolució contractual de mutu acord i per a la 
liquidació del contracte de gestió indirecta del servei públic de recollida i transport de 
residus urbans i del servei de neteja viària de Cassà de la Selva, amb el següent text:  
 

 “A Cassà de la Selva,  XXXX de 2022. 

Reunits: 

D’una part, en Robert Mundet i Anglada alcalde de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, 
assistit pel Secretari municipal el senyor Ignacio López Salvador. 
 
D’altra part, el senyor , proveït de D.N.I. núm. . 
 
Actuen: 
 
En Robert Mundet i Anglada en representació de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, 
facultat per acord del Ple municipal de data......... 
 
El senyor Martín Juanola i Cárceles, en representació de l’empresa SERVICIOS 
ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A., SELSA, amb NIF A-08/350621, amb domicili per a 
notificacions a 08820 El Prat de Llobregat,  Av/. Josep Anselm Clavé nº 142. adjudicatària 
de l’esmentat contracte, d’acord amb el poder facultatiu atorgat davant del notari de 
Madrid Sr. en data 12 de juliol de 2001, amb número 3855 
del seu protocol, que s’adjunta com a Annex I al present. 
 
MANIFESTEN: 
 
PRIMER.- Vist el contracte de concessió del servei públic de recollida i transport de 
residus urbans i del servei de neteja viària de Cassà de la Selva, adjudicat definitivament 
en data 1 de gener de 2018, a l’empresa SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A., 
SELSA. 
 
SEGON.- Atesa la situació actual de les normatives per a la gestió de residus urbans i 
vistos els informes tècnics que consten a l’expedient administratiu que conclouen la 
impossibilitat de la continuació del servei  amb el contracte actual i, en conseqüència, el 
compliment de la normativa i dels objectius fixats en la mateixa per a la gestió dels residus 
urbans. 
 
L’Ajuntament, en ares a l’interès públic, per donar compliment a aquestes normatives i 
objectius, ha  considerat les diferents alternatives jurídiques i, en funció de les converses 
mantingudes entre l’Ajuntament i l’empresa que gestiona el servei, les parts estan d’acord 
en RESOLDRE el contracte per mutu acord, amb les següent condicions econòmiques 
quant a la liquidació del mateix: 
 
1.- Amortitzacions pendents 
 
a) Maquinària. 
 
Per a la prestació del nou model de servei, l’Ajuntament no pot incorporar la maquinària 
de l’actual concessionari i en conseqüència assumir el valor residual de la maquinària de 
l’actual servei, per la qual cosa, SELSA accepta quedar-se aquesta maquinària de 
l’empresa adscrita a l’actual servei en el cas que el contracte sigui cancel·lat 



 
 

anticipadament. Per tant, no es considera en aquesta proposta la liquidació de 
l’amortització pendent de la maquinària. 
 
Segons l’oferta la maquinària adscrita al servei era la següent: 
 

MAQUINÀRIA GENER 2018 

NETEJA VIÀRIA 

Desbrossadora Stihl 

Escombradora de 2,5 m3 amb tercer braç 

Carretó porta bosses 

Vehicle bolquet de brigada 

RECOLLIDA 

Vehicle bolquet caixa oberta basculant, plataforma i grua 

 
b) Nau del servei 
 
SELSA va realitzar una sèrie d’inversions a la nau en contracte de lloguer que s’utilitza 
per prestar el servei amb l’objectiu de complir amb la normativa vigent per al 
desenvolupament de l’activitat. En aquest sentit és voluntat de l’Ajuntament poder 
disposar d’aquesta mateixa nau i poder-la adscriure (en concepte de lloguer) als nous 
serveis (en el règim de prestació que finalment es determini un cop resolt l’actual 
contracte), per aquest motiu es considera, d’acord amb SELSA, que el valor pendent 
d’amortitzar en data 31 de desembre de 2022 serà de 2.310,47 €. 
 
Aquest import és el resultat del càlcul d’amortització per un període de 8 anys i un 3,5% 
d’interès financer, tenint en compte que la legalització de la nau es va fer l’1 de gener del 
2018 per un import de 5.701,13 €. 
 
En cas que la data efectiva de resolució del contracte no sigui 31 de desembre de 2022 
aquest import haurà de ser actualitzat a la data efectiva 
 

LIQUIDACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2022 IMPORT 

Amortitzacions pendents 2.310,47 € 

21 % I.V.A. 485,20 € 

TOTAL 2.795,67 € 

 
2.- Indemnització per danys i perjudicis 
 
Respecte al càlcul dels danys i perjudicis que correspondria per la liquidació anticipada, 
s’haurà d’indemnitzar a SELSA en funció del temps que falti per l’acabament del contracte 
i en concepte de l’import del benefici industrial que deixarà de percebre des de la data 
mateixa de liquidació anticipada i fins a l’1 de gener del 2026, que és la finalització 
contractual proposada. 
 
Les dades econòmiques del contracte per aquest 2022 i a partir de les quals s’obté el 
resultat de l’import de la indemnització són les següents: 
 



 
 

BALANÇ ECONÒMIC DEL CONTRACTE PER L’ANY 2022 

Total Cost anual del servei (€/any) 560.639,58 € 

Instal·lacions i serveis comuns 25.099,50 € 

Amortització i assegurances 28.817,80 € 

IMPORT ANUAL TOTAL 614.556,88 € 

7% Despeses Generals 43.018,98 € 

6% Benefici Industrial 36.873,41 € 

IMPORT ANUAL OFERTAT SENSE IVA 694.449,27 € 

10% IVA vigent 69.444,93 € 

IMPORT ANUAL OFERTAT AMB IVA 763.894,20 € 

 
 
 
Per tant, el càlcul en data 31 de desembre de 2022 del benefici deixat de percebre seria: 
 

 2023 2024 2025 

Benefici Industrial ACTUAL 36.873,41 € 36.873,41 € 36.873,41 € 

 
 
L’import resultant en concepte d’indemnització és de 110.620,24 €. 
 
3.- Total import liquidació 
 
L’import proposat per a la liquidació de mutu acord del contracte de concessió del servei 
públic de recollida i transport de residus urbans i del servei de neteja viària de Cassà de 
la Selva serà de 113.415,91 €  en data 31 de desembre de 2022. 
 

LIQUIDACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2022 IMPORT 

Amortitzacions pendents 2.795,67 € 

Indemnització 110.620,24 € 

TOTAL 113.415,91 € 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Articles 210, 223 c) i 286 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), d’aplicació en 
aquest procediment, respecte la resolució dels contractes administratius per raons 
d’interès públic. 
 
PACTES: 
 
PRIMER.- S’acorda la resolució contractual de mutu acord amb efectes el dia 31 de 
desembre de 2022 del contracte de gestió indirecta del servei públic de recollida i 
transport de residus urbans i del servei de neteja viària de Cassà de la Selva, adjudicat 



 
 

definitivament en data 1 de gener de 2018, amb l’empresa SERVICIOS ESPECIALES 
DE LIMPIEZA, S.A., SELSA. 
 
SEGON .- S’acorda de mutu acord la següent liquidació del contracte de gestió 
indirecta del servei públic de recollida i transport de residus urbans i del servei de neteja 
viària de Cassà de la Selva, adjudicat definitivament en data 1 de gener de 2018, amb 
l’empresa SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A., SELSA: 
 
1.- Amortitzacions pendents 
 
a) Maquinària. 
 
Per a la prestació del nou model de servei, l’Ajuntament no pot incorporar la maquinària 
de l’actual concessionari i en conseqüència assumir el valor residual de la maquinària de 
l’actual servei, per la qual cosa, SELSA accepta quedar-se aquesta maquinària 
(Annex II) de l’empresa adscrita al a l’actual servei en el cas que el contracte sigui 
cancel·lat anticipadament. L’Ajuntament no haurà de pagar res per aquest concepte  
de l’amortització pendent de la maquinària. 
 
b) Nau del servei 
 
SELSA va realitzar una sèrie d’inversions a la nau amb contracte de lloguer que s’utilitza 
per prestar el servei amb l’objectiu de complir amb la normativa vigent per al 
desenvolupament de l’activitat. L’Ajuntament es subrogarà en el contracte d’arrendament 
que s’adjunta com a ANNEX III a partir del dia d’efectes de la resolució contractual i 
disposarà d’aquesta mateixa nau i poder-la adscriure (en concepte de lloguer) als nous 
serveis (en el règim de prestació que finalment es determini un cop resolt l’actual 
contracte), per aquest motiu es pacta, d’acord amb SELSA, que el valor pendent 
d’amortitzar i a satisfer en data 31 de desembre de 2022 serà de 2.795.67 € IVA 
inclòs. 
 
En cas que la data efectiva de resolució del contracte no sigui 31 de desembre de 2022 
aquest import haurà de ser actualitzat a la data efectiva 
 

LIQUIDACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2022 IMPORT 

Amortitzacions pendents 2.310,47 € 

21 % I.V.A. 485,20 € 

TOTAL 2.795,67 € 

 
2.-  Indemnització per danys i perjudicis 
 
Respecte al càlcul dels danys i perjudicis que correspondria per la liquidació anticipada, 
s’acorda d’indemnitzar a SELSA en funció del temps que falti per l’acabament del 
contracte i en concepte de l’import del benefici industrial que deixarà de percebre 
des de la data mateixa de liquidació anticipada i fins a l’1 de gener del 2026, que és 
la finalització contractual proposada, amb el següent import: 
 

 2023 2024 2025 

Benefici Industrial ACTUAL 36.873,41 € 36.873,41 € 36.873,41 € 

 



 
 

Total  en concepte d’indemnització és de 110.620,24 €. 
 
3.- Total import liquidació 
 
S’acorda que l’import total per a la liquidació de mutu acord del contracte de 
concessió del servei públic de recollida i transport de residus urbans i del servei 
de neteja viària de Cassà en 113.415,91 €  en data 31 de desembre de 2022, segons 
el següent detall: 
 

LIQUIDACIÓ A 31 DE DESEMBRE 
DE 2022 

IMPORT 

Amortitzacions pendents 2.795,67 € 

Indemnització 110.620,24 € 

TOTAL 113.415,91 € 

 
TERCER.- Abonament de la indemnització i devolució de les garanties. 
 
L’Abonament de la indemnització es farà en el termini màxim de 30 dies a comptar des 
de la data de la resolució del contracte. En el mateix període de temps, l’Ajuntament 
procedirà a la devolució de les garanties. 
 
En cas d’incompliment del termini, l’Ajuntament abonarà a SERVICIOS ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A., SELSA, des de la seva finalització, els interessos de demora al tipus de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, així com les despeses de manteniment de l’aval, 
que seran a càrrec de l’Ajuntament 
 
QUART.- Si la finalització del contracte fos posterior o anterior a 31 de desembre de 2022, 
els càlculs seran proporcionals al temps transcorregut per excés o fer defecte. 
 
CINQUÈ.- Les parts es sotmeten als jutjats i tribunals de Girona, renunciant al seu propi 
fur.” 

 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 113.415,91€ amb càrrec a la 
partida 200-1621-22799 Recollida de residus, condicionat a l’executivitat de la 
modificació de crèdit 3SC 4/2022. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa concessionària SERVICIOS 
ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A., SELSA. 
 
QUART.- FACULTAR l’Alcalde per a la realització de qualsevol acte per a la seva 
l’execució i signatura del conveni. 
 
INTERVENCIONS: alcalde, Martí Vallès i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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) 
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.- ADDENDA AL DOCUMENT D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI SIGNAT ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA I SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ 
SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., PER LA GESTIÓ DE LA RESIDÈNCIA PER A GENT 
GRAN I CENTRE DE DIA “SANT JOSEP” DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
Antecedents de fet 
 
Atès que el Ple municipal, en la sessió extraordinària celebrada el dia 12 de juny del 
2020, va aprovar el conveni per formalitzar l’encàrrec de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva al  mitjà propi SUMAR, serveis públics d’acció social de Catalunya, SL, per la 
gestió de la residència per a gent gran i centre de dia Sant Josep del municipi de Cassà 
de la Selva. 
 
Atès que en data 22 de juny de 2020 es va signar entre les parts el conveni d’encàrrec 
de gestió de la residència de gent gran Sant Josep del municipi de Cassà de la Selva 
en tant que SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L és mitjà propi del 
consistori. 
Atès que el pacte 5.1.a) del Conveni esmentat, preveu una revisió del cost anual del 
servei mitjançant l’aprovació d’una addenda. 
Atès que en aquest mateix pacte 5.1a) s’establia un cost anual del servei de 
1.924.047,43€. 
Vist el document presentat per SUMAR respecte a l’addenda que s’ha d’aprovar, el qual 
especifica que fruit de la revisió de despeses del servei efectuada al mes de setembre 
del 2021 el cost anual per l’exercici 2022 serà de 1.935.100,85€ amb unes despeses de 
gestió a meritar per SUMAR de 155.397,05€ 
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, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’addenda al document d’encàrrec a mitjà propi signat entre 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i SUMAR, serveis públics d’acció social de Catalunya, 
SL, per la gestió de la residència per a gent gran i centre de dia “Sant Josep” del municipi 
de Cassà de la Selva, el text de la qual es troba a l’Annex. 
 
SEGON.- 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.  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 1.935.100,85.-€ (UN MILIÓ NOU-CENTS TRENTA-CINC 
MIL CENT AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO) en el ben entès que aquest 
import no inclou les despeses de gestió a meritar per SUMAR (que segons pressupost 
detallat ascendeixen a la quantitat de 155.397,05€) 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. 

 
 
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: Joan Ignasi Gispert, Martí Vallès, l’alcalde i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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) 
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 
 
 
10.- RATIFICAR L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist que la Junta General del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt,  en règim de 
comissió delegada, reunida en sessió ordinària de data 24/05/2022, va aprovar la 
proposta d’aprovació de l’admissió de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.  
 
Vist que la Junta General del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, reunida en 
règim plenari el 24/05/2022, va acordar per unanimitat dels membres presents 
l ’aprovació inicial de modif icació dels estatuts del Consorci.  
 
Vist que d’ençà de la darrera modificació de 2015 s’han produït modificacions 
legislatives que aconsellen una nova adequació dels Estatuts a la legalitat vigent, i en 
concret:  

- Ajusta la competència en matèria de contractació que per Estatuts està 

distribuïda entre la Junta delegada i la Presidència, al que s’estableix a la 

Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/EU, de 26 

de febrer de 2014. 

- S’estableix la competència per l’aprovació de les modificacions del pressupost 

que s’atribueix per una qüestió d’agilitat, a la Comissió Delegada de la Junta 

General. 

- Modificació de l’article 23.5 dels Estatuts per tal de preveure el nomenament de 

personal funcionari. 

- Introducció d’una nova Disposició transitòria per obrir la possibilitat a la 

funcionarització del personal laboral que exerceixin funcions pròpies del personal 

funcionari. 

Vist que les modificacions dels estatuts proposades s’ajusten al que disposa la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases del règim local; el 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; el Decret 179/1995, de 13 de 
juny, del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, i la resta de disposicions 
legals vigents aplicables als Consorcis. 
 
Vist l’informe del secretari de la corporació de data 17 de juny de 2022. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 322 del ROAS preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord 
previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb 
les mateixes formalitats que per la seva aprovació. 
 
L’article 313.2 del ROAS preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts s’han 
d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Corporació. 
 
L’article 47.1 g) de la LLei de Bases de Règim Local 
 
Els acords, juntament amb la modificació dels Estatuts del Consorci de Benestar Social 
Gironès Salt, s’han de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant 
anunci al BOP, DOGC i tauler d’anuncis. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Primer. RATIFICAR l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt, acordada per la Junta General del Consorci de Benestar 
Social, reunida en règim plenari el 24/05/2022. 
 
Segon. DELEGAR al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt el sotmetiment de 
l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci en el BOP, DOGC i 
tauler d’anuncis, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 
313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el ROAS, a efectes de 
realitzar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents. 
 
La modificació dels estatuts s’entendrà aprovada definitivament si no s’ha formulat cap 
al·legació o reclamació en el tràmit d’informació pública. 
 
Tercer. DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci de Benestar Social Gironès-
Salt per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
INTERVENCIONS: alcalde i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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) 



 
 

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
11.- CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE LES ZONES D’ESTACIONAMENT REGULAT A LA VIA PÚBLICA 
AL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
RESERVAT, AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
Antecedents de fet 
 
El dia 30 de març de 2022 el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, va acordar la incoació de 

l’expedient per la contractació de la concessió de serveis per a la gestió i explotació de 

les zones d’estacionament regulat a la via pública al municipi de Cassà de la Selva, 
mitjançant procediment obert reservat, amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, així 

com de l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, 

convocació de la licitació, autorització de la despesa corresponent i publicació de la licitació al 

perfil del contractant de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

 
L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant el dia 7 d’abril de 2022. 
 
El termini màxim per presentar-hi oferta era el dia 3 de maig a les 14 hores, i la proposta 
rebuda va ser la següent: 
 

 
 
El dia 10 de maig de 2022 es va constituir la mesa de contractació per l’obertura dels 
sobres A i B relatius a la documentació administrativa i proposta valorable mitjançant 
judicis de valor de l’oferta presentada a la licitació. La memòria continguda al sobre B 
es va traslladar al tècnic municipal competent per a la seva avaluació. 
 
En data 26 de maig el Sergent Cap Accidental de la Policia Local emet informe de 
valoració de la memòria i organització del servei presentat en el sobre B. 



 
 
 
En data 27 de maig de 2022 la mesa de contractació es va tornar a reunir per a la 
valoració de l’informe tècnic del projecte avaluable mitjançant judicis de valor. La Mesa 
de contractació, va acordar per unanimitat dels seus membres, tal i com consta a l’acta 
que figura a l’expedient, va subscriure l’informe tècnic de valoració del Cap Accidental 
de la Policia Local que atorgava a la licitadora la puntuació de 20 punts sobre els 20 
possibles. 
 
En la mateixa sessió, la Mesa va obrir el sobre C relatiu als criteris avaluables mitjançant 
fórmules. Pel que fa a l’oferta econòmica, el resultat va ser el següent: 
 

- Preu ofert per hora ocupada i realment pagada: 0,36 euros sense IVA, que amb 
l’IVA del 21% són 0,43 euros per hora ocupada i realment pagada. 

 
Pel que fa al model d’estudi econòmic, ajustat al model annex 7 del PCAP, el licitador 
detalla el seu estudi econòmic justificatiu del preu ofert segons el següent: 
 

 
 
 



 
 

 
 
S’observa que l’import del benefici industrial i les despeses generals és de 2.350,00 
euros, que representa el 5,9588% sobre el total de despeses directes. Aquest 
percentatge és inferior al 10%, que era el màxim admès. 
 
La puntuació total de la licitadora és la següent: 
 

Licitadora Giropark SAU Puntuació 

Criteris avaluables mitjançant judicis de valor 
(memòria i organització del servei) 

20 

Criteris avaluables objectivament (preu) 80 

Total 100 

 
En ser la única oferta rebuda i obtenir la màxima puntuació, l’oferta de Giropark es 
classifica en el primer i únic lloc de les puntuacions obtingudes. 
 

Classificació de les puntuacions 

Ordre Licitador Puntuació 

1 Giropark, SAU 100 

 
 
La Mesa acorda per unanimitat proposar a la licitadora Giropark, SAU, amb NIF 
A17213539 com a adjudicatària del contracte de concessió de serveis per a la gestió i 
explotació de les zones d’estacionament regulat a la via pública al municipi de Cassà de 
la Selva. 
 



 
 
Així mateix, la mesa examina l’acreditació i compliment de la solvència tècnica i 
econòmica requerida, arribant a la conclusió que s’acredita el compliment de tots els 
aspectes requerits amb la consulta d’ofici del certificat RELI. 
 
Vist que no s’exigeix la garantia definitiva atenent a que es tracta d’un contracte reservat 
(apartat O del quadre de característiques del PCAP). 
 
Pel que fa a la condició resolutòria consistent en la no aprovació definitiva de l’expedient 
de modificació de crèdit extraordinari número X2022000907, que afectava als acords 
que es prenguessin sobre la licitació i l’autorització de la despesa, es comprova que a 
l’expedient de contractació consta l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de 
crèdit 3CE 1/2022 i 3CE 2/2022 al BOP de Girona, número 90, número d’edicte 3933, 
en data 11 de maig de 2022, pel que la condició esmentada ja no opera. 
 
Atesa l’autorització de crèdit següent: 
 

Aplicació pressupostària "zona blava" 

108 9200 22799 

Anualitat Import, euros 

2022 21.505,49 

2023 51.613,17 

2024 51.613,17 

2025 51.613,17 

2026 51.613,17 

2027 30.107,68 

Total 258.065,85 

 
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada que consta a l’expedient. 
 
Fonaments de dret 
 
Plec de clàusules administratives que regeixen la contractació de la concessió de 
serveis per a la gestió i explotació de les zones d’estacionament regulat a la via pública 
al municipi de Cassà de la Selva, mitjançant procediment obert reservat, amb una 
pluralitat de criteris d’adjudicació. 
 
Articles 150, 151 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (LCSP). 
 

La Disposició Addicional Segona, apartat segon, de la LCSP preveu que l’òrgan 
competent per aprovar el present expedient de contractació és el Ple de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en ser un contracte superior a 4 anys. 



 
 
 

La Disposició Addicional Quarta de la LCSP, sobre els contractes reservats a 
Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
  
PRIMER.- Adjudicar el contracte, en règim de concessió, per a la gestió i explotació de 
les zones d’estacionament regulat a la via pública al municipi de Cassà de la Selva, 
mitjançant procediment obert reservat, amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, a la 
mercantil Giropark, SA Societat Unipersonal, amb NIF A17213539, amb domicili a la 
Rambla Xavier Cugat, 43, baixos, de Girona, codi postal 17007, per un import per hora 
ocupada i realment pagada de 0,36 euros sense IVA, que amb l’IVA del 21% són 0,43 
euros per hora ocupada i realment pagada, per cinc anys improrrogables de 
contracte. 
 
Segons les estimacions d’ocupació de l’estudi de viabilitat, de conformitat amb el preu 
d’hora ocupada ofert es calcula el cost anual en 42.655,51 euros sense IVA, que amb 
l’IVA del 21% són 51.613,17 euros, i per cinc anys de contracte, 213.277,56 euros sense 
IVA, que amb l’IVA del 21% són 258.065,85 euros. 
 
SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagi estat seleccionada 
l’oferta presentada per l’adjudicatari Giropark, SAU, les següents: 
 

- Oferta econòmica que iguala al pressupost base de licitació.  
- Oferta no incursa en anormalitat. 
- Única oferta rebuda.  

 
TERCER. 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 “zona blava” segons el següent detall: 
 

Aplicació pressupostària "zona blava" 

108 9200 22799. Imports d'adjudicació 

Anualitat Import, euros 

2022 21.505,49 

2023 51.613,17 

2024 51.613,17 

2025 51.613,17 

2026 51.613,17 

2027 30.107,68 

Total 258.065,85 

 



 
 
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 a Giropark, SAU, adjudicatari del contracte, en règim de concessió, per 
a la gestió i explotació de les zones d’estacionament regulat a la via pública al municipi 
de Cassà de la Selva, mitjançant procediment obert reservat, amb una pluralitat de 
criteris d’adjudicació i formalitzar el present contracte en document administratiu en el 
termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des l’enviament de la notificació de 
l’adjudicació al licitador. 
  
SETÈ. 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. 
 
VUITÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del 
contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació i el desglossament 
corresponent a l’Impost Sobre el Valor Afegit. 
 
INTERVENCIONS: Marià Montsuñer, Martí Vallès i alcalde. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
12.- ADHESIÓ AL PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE 
TURISME DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS 



 
 
 

Antecedents de fet 

Vist l’informe de la tècnica i el regidor de l’àrea de Promoció Econòmica, de 
data 12 de juliol, que textualment diu:  

 
“Atès que des de l’any 2021 l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva té entre les seves línies de treball la 
posada en valor dels recursos territorials endògens de Cassà de la Selva 
amb l’objectiu de promocionar-los entre els seus habitants i atraure 
visitants al municipi. 
Atès que segons queda recollit en el Pla Estratègic de Cassà de la Selva 
2018-2025, aquestes accions estan alineades amb l’Eix de treball 2.3. 
Aprofitament d’actius locals per a posicionar el municipi i atraure 
visitants. La voluntat de potenciar el rol de centralitat i lideratge de Cassà 
de la Selva dins l’entorn territorial també passa per consolidar estratègies 
que permetin singularitzar i atraure visitants aprofitant els actius locals. 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès ofereix serveis d’assistència 
tècnica en matèria de turisme  als ajuntaments de la comarca.  
Vist que en el pla de serveis d’assistència tècnica s’ofereix el servei de 
promoció dels municipis de la comarca com a integrants de la destinació 
turística comarcal i d’interior “Gironès, Terra de Passeig” que encaixa 
amb els objectius previstos en matèria de dinamització i promoció 
turística de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.  

De la necessitat que l’Ajuntament de Cassà de la Selva s’adhereixi al Pla 
de serveis d’assistència tècnica en matèria de turisme als municipis de 
la comarca del Gironès per tal de formar part de la destinació turística 
comarcal i d’interior “Gironès, Terra de Passeig” i participar de les 
accions de promoció que posin en valor el territori i els recursos de Cassà 
de la Selva. 

I perquè així consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest informe.” 

 
Fonaments de dret 

 

Article 153 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que els ens locals tenen 
plena potestat per crear, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, 

d’acord amb la legislació vigent. 

 
Articles 25 i 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya atribueixen als 
consells comarcals la competència en matèria d’assistència i cooperació als 
municipis. 
 

Article 47.2.h de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 

 
Per tot això, S’ACORDA:  

 



 
 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cassà de la Selva al Pla de 
serveis d’assistència tècnica en matèria de turisme del Consell Comarcal del 
Gironès que recull l’Annex 1.  
 

SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès. 
 
TERCER.- Facultar l’alcaldia-presidència de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 

per a  la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució 

d’aquest acord. 

 
INTERVENCIONS: Joan Casabó, Martí Vallès i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
13.- ACCEPTACIÓ PROPOSTA MESA DE CONTRACTACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ PRIVADA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT D'UNA NAU 
INDUSTRIAL PER A MAGATZEM DE MATERIAL MUNICIPAL 
 
Antecedents de fet 
 
El Ple ordinari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva va aprovar en data 16 de juny de 
2022 l’inici de la licitació del contracte privat per l’arrendament d’una nau industrial per 
a ser destinat a magatzem de material municipal, mitjançant 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 21 de juny de 2022. 
 
El termini màxim per a presentar-hi proposició era el dia 7 de juliol de 2022 a les 14:30 
hores. 



 
 
 
De conformitat amb el certificat de l’eina digital eLicita que consta a l’expedient, no es 
va rebre cap proposta. 
 
La mercantil Tècnica de Vehicles Industrials Girona, S.L., mitjançant instància genèrica 
número E2022006508 de data 12 de juliol de 2022, va sol·licitar que se li admetés l’oferta 
que no va poder presentar l’últim dia de termini per problemes tècnics amb l’AOC i l’eina 
digital eLicita. A la instància hi va acompanyar els sobres manuals de l’oferta. 
 
La mesa de contractació es va reunir en data 18 de juny per l’estudi de les 
manifestacions de la mercantil. Com consta a l’acta, es va examinar el resum de l’oferta 
digital que va aportar la mercantil, així com dels extrems de la incidència tècnica que va 
afectar l’AOC entre els dies 6 de juliol a les 23:00 hores i el 8 de juliol de 2022 a les 
14:30 en el TSA (autoritat del segell del temps) de PSIS, que afectava a la generació de 
segells de temps contra PSIS, arran de la intervenció del 6 de juliol per la renovació del 
TSA (autoritat del segell de temps). 
 
La mesa de contractació va admetre, per unanimitat dels seus membres, admetre 
l’oferta manual presentada per la única licitadora, Tècnica de Vehicles Industrials 
Girona, S.L., amb NIF B17891300. 
 
La mesa va procedir a l’obertura manual dels sobres.  
 
Després d’examinar el contingut dels sobres pel que fa a la documentació administrativa 
i oferta econòmica, la mesa va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació de la 
contractació del lloguer d’una nau industrial, per a ser destinada a magatzem de material 
municipal, mitjançant procediment obert i contracte privat de d’arrendament a la 
mercantil Tècnica de Vehicles Industrials Girona, S.L., amb NIF B17891300, amb 
domicili al carrer Pla de l’Estany, 22, de Cassà de la Selva 17244, per un import de 2.000 
euros mensuals sense IVA, per cinc anys improrrogables de contracte. L’import per la 
totalitat del contracte (60 mesos) és de 120.000 euros sense IVA, que amb l’IVA del 21% 
és de 145.200 euros. 
 
Atesa l’autorització de despesa següent: 
 

Aplicació pressupostària 108 9200 20200 
arrendaments d'edificis 

Anualitat Mesos Euros 

2022 5 12.308,75 

2023 12 29.541,00 

2024 12 29.541,00 

2025 12 29.541,00 



 
 

2026 12 29.541,00 

2027 7 17.232,25 

Totals 60 147.705,00 

  
Vist l’informe de fiscalització prèvia limitada que consta a l’expedient. 
 
Fonaments de dret 
 
Plec de clàusules administratives que regeixen l’obtenció d’una nau industrial, per a ser 
destinada a magatzem de material municipal, a través d’una licitació amb publicitat i 
pública concurrència, procediment obert, mitjançant contracte privat d’arrendament. 
 
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 cinc anys. 
 
Per tot això, S’ACORDA:  
  
PRIMER. Adjudicar la licitació de la contractació del lloguer d’una nau industrial, per a 
ser destinada a magatzem de material municipal, mitjançant procediment obert i 
contracte privat de d’arrendament a la mercantil Tècnica de Vehicles Industrials Girona, 
S.L., amb NIF B17891300, amb domicili al carrer Pla de l’Estany, 22, de Cassà de la 
Selva 17244, per un import de 2.000 euros mensuals sense IVA, per cinc anys 
improrrogables de contracte. 
 
L’import per la totalitat del contracte (60 mesos) és de 120.000 euros sense IVA, que 
amb l’IVA del 21% és de 145.200 euros. 
 
SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què ha estat seleccionada 
l’oferta presentada per l’adjudicatari, les següents: 

- Preu ofert inferior al pressupost base de licitació. 
- Única oferta rebuda. 

 
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 108 9200 20200 
arrendaments d'edificis. Imports d'adjudicació 

Anualitat Mesos Euros 

2022 5 12.100,00 

2023 12 29.040,00 

2024 12 29.040,00 

2025 12 29.040,00 

2026 12 29.040,00 

2027 7 16.940,00 

Totals 60 145.200,00 

 
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 al licitador Tècnica de Vehicles Industrials Girona, S.L., adjudicatari de 
de la contractació del lloguer d’una nau industrial, per a ser destinada a magatzem de 
material municipal, mitjançant procediment obert i contracte privat de d’arrendament, la 
present resolució i formalitzar el present acord en document administratiu ajustat al 
contracte d’arrendament 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 al licitador. 
 
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: alcalde, Martí Vallès i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
14.- MOCIÓ PER AL SUPORT DE LA CAMPANYA PER AL RECONEIXEMENT DE 
L'ECOCIDI COM A DELICTE 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 17 de 
maig de 2022, ha acordat donar suport a la campanya internacional Stop Ecocide 
International i fomentar l’adhesió dels municipis de comarques gironines a aquesta 
campanya. 
 
El manifest de la campanya Stop Ecocide International, es transcriu a continuació:  
 

PROU ECOCIDIS! 
 
Aturem la impunitat corporativa, protegim la justícia climàtica i ambiental. 
 
Els ecocidis comesos durant dècades a través del dany i la destrucció massiva 
d‘ecosistemes han catalitzat la crisi ecològica i climàtica actual. El dany ambiental i la 
pèrdua de biodiversitat a escala global, resultat d'activitats humanes irresponsables, 
continua creixent a un ritme vertiginós malgrat el coneixement dels seus riscos per part 
d’empreses, governs i la resta d’actors responsables. Aquesta situació posa en risc el 
nostre futur i el de milions d'éssers vius més, i debilita la base física i biològica que sosté 
la vida al planeta. 
 
Per la seguretat de la nostra generació i de les generacions futures, és responsabilitat 
tant de la ciutadania com de les entitats socials, sector privat i institucions públiques del 
nostre país preservar els espais naturals i serveis ecosistèmics que sustenten les nostres 
vides. De la mateixa manera, és la nostra responsabilitat la de vetllar perquè la petjada 
ecològica de la nostra economia no comporti cap destrucció o greu dany ambiental. 
 
Els actuals tractats, acords i ordenaments jurídics estatals interns no preveuen la 
correcció o compensació del crim d’ecocidi. Malgrat les contínues demandes de la 
societat civil, la destrucció de la naturalesa queda impune de forma reiterada. Cal canviar 



 
 

les regles per acabar amb la impunitat. És urgent crear una norma internacional que 
prohibeixi i sancioni penalment causar danys massius al nostre planeta. 
 
En els darrers temps s'han produït avenços molt significatius al respecte en l'esfera 
política internacional. Diversos països com França, Bèlgica, Vanuatu i les Maldives ja 
s'han compromès a donar suport a l’esmena a l'Estatut de Roma per la incorporació del 
crim d'ecocidi. Fa tan sols dues setmanes, el Parlament Europeu va donar suport ferm a 
aquesta iniciativa a través de l'aprovació de dos informes clau. També són nombroses 
les figures públiques internacionals que donen suport al reconeixement internacional del 
crim d'ecocidi. 
 
Tenint en compte tot l’anterior, les entitats que signem aquest manifest ens adrecem a 
les forces polítiques democràtiques del Parlament de Catalunya amb la finalitat que 
aproveu la “Proposta per presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei de l'Estat 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per 
reconèixer al nostre ordenament legal el crim d'ecocidi i donar suport a la iniciativa 
adreçada a l'Estatut de Roma per incorporar-lo al Tribunal Penal Internacional”. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Primer.- DONAR SUPORT a la campanya Stop Ecocide International, i fomentar 
l’adhesió a la campanya d’organitzacions i particulars del municipi. 
  
Segon.- INSTAR al Parlament de Catalunya a aprovar la “Proposta per presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per reconèixer al nostre ordenament legal 
el crim d'ecocidi i donar suport a la iniciativa adreçada a l'Estatut de Roma per 
incorporar-lo al Tribunal Penal Internacional”. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a Stop Ecocide International. 
 
INTERVENCIONS: alcalde, Martí Vallès i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 



 
 

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
15.- PROPOSTES URGENTS 
 
L’alcalde anuncia la introducció d’una proposta urgent i es passa a la seva votació. 
 
15.1.- SUPLEMENT DE CRÈDIT 3SC 6/2022 PER AUGMENT PARTIDA GAS 
 
URGÈNCIA 
 
A FAVOR (16): 

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

 
RESULTAT: S’APROVA LA URGÈNCIA PER UNANIMITAT 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 

Atès que s’ha iniciat l’ expedient de modificació de crèdit 3SC 6/2022 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 6/2022 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 6/2022 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 40.000 euros, finançat amb Fons 
de Contingència, 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, Martí Vallès i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (16): 

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

Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  

Org. Pro. Eco. Descripció IMPORT

108 9200 22102 Gas 40.000,00 €   

40.000,00 €   

Org. Prog. Econ. Descripció Import

103 9290 50000 Fons de contingència 40.000,00 €    

EXPEDIENT 3SC 6/2022

PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL

FONT DE FINANÇAMENT BAIXES DE CRÈDIT

PRESSUPOST DE DESPESES



 
 

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 
 
 
L’alcalde explica que, atenent a la instància rebuda per formular comentari o 
suggeriment al ple d’un veí del municipi i a lo que es regula a l’article 43 del ROM, es 
procedeix a donar la paraula al Sr. , representant de l’ANC Cassà. 
 
El Sr. argumenta la seva intervenció arrel d’una petició de penjar una 
pancarta al balcó de l’ajuntament vell. 
 
 
16.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
L’alcalde tracta els assumptes següents: 
 
- Onada calor i risc d’incendis, prohibició accessos Gavarres i Ardenya 
- Licitació camp de futbol 7 
- presentació oficial de quatre vies verdes 
- accessibilitat vies verdes 
- visita de la directora del Dept dels serveis territorials de presidència a Girona 
 
El regidor Joan Casabó tracta els assumptes següents: 
 
- Solfejant 
- cinema a la fresca 
- jazz C-65 
- Santa Tecla 
- acta institucional 11 de setembre 
 
El regidor Christian Cortès tracta els assumptes següents: 
 
- Obres C. Bisbal finalitzat 
- Neteja aparcament c. Migdia 
 
La regidora Núria Salvans tracta els assumptes següents: 
 
- reunió de seguiment amb la residència geriàtrica 
- refugiats ucraïnesos  



 
 
- Consorci de Benestar Social Gironès Salt 
- Pla d’igualtat 
- Habitatge 
- Programa d’integració laboral 
 
La regidora Lourdes Martín tracta els assumptes següents: 
 
- Adaptació PAV3 per pistes de volei 
- porta automàtica entrada piscina 
- reducció import entrada piscina per onada calor 
- casals esportius 
- futbol 7 
- tennis taula 
- jornada entitats esportives 
 
La regidora Carla Matilla tracta els assumptes següents: 
 
- Casal jove 
- Pressupostos participatius 
Activitats d’estuiu y pla de la coma 
 
 
El regidor Marià Montsuñer tracta els assumptes següents: 
 
- Excusa assistència del ple anterior 
- Base de dades habitatges desocupats 
- Zona blava can Parera 
- Seguretat via pública 
- Conveni policies 
- modificació ordenança municipal de convivència  
 
17.- PRECS I PREGUNTES 
 
Martí Vallès: 
 
- pisos lloguer social 
- 24 h tennis taula 
- pressupostos participatius 
- projecte PEMU de les Serres 
- Can Parera com a espai cultural 
- Coixí berlinès C. Marina 
- Seguretat vies ciclistes 
- places aparcament pg ferrocarril 
- petició Mou-te en bici 
- pagament impostos a través de l’agència Tributària 
- làmpades antic ajuntament 
 
Respon m. Montsuñer i l’alcalde. 
 
Silvia s.: 
 



 
 
- estelades malmeses. Respon l’alcalde. 
- abril 2021 Modificació del ROM per fer votació telemàtica. Respon alcalde i secretari. 
- agraïment a la intervenció l’ANC 
 
Intervé J. Ignasi Gispert en relació pagament impostos agència tributària. Replica Pau 
preses. 
 
Pau preses: consultoria valoració de llocs de treball. Respon alcalde i m.montsuñer 
-C.llet panots amb sorra, queda acumulada al carrer. Respon Christian cortès. 
 
Josep ferrer: Balls country i espais supletoris de can trinxeria. Respon j.casabó. 
 
Josep Cañigueral: Franges forestals refugi de les gavarres. Respon alcalde. 
 
Pous Aigua potable. Respon alcalde i M. Vallès. 
 
Intervé M. Vallès: sala galà pel Cantut. Respon J.casabó 
 
Helga N.: netja parcel·les subsidiàriament des del Consell Comarcal del Gironès. 
Respon l’alcalde. 
 
Acord ple abril 2021. Vot telemàtic  
 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Datat i signat electrònicament, 
 




