
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 1 DE SETEMBRE DE 

2022 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2022000009  
Caràcter: Sessió Extraordinària-Urgent 
Data: 1 de setembre de 2022 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 19:10 h 
Lloc: sala de plens 
 
Assistents:  
Robert Mundet Anglada (JxC), alcalde 
Regidors/es: 
Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  
 
Ignacio López Salvador, secretari 
 
Absents: 
Joan Casabó Fuguet (JxC)  
Pau Presas Bertran (ERC)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- ENCÀRREC DE GESTIÓ PER CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A 
L’EXECUCIÓ D’OBRES DE TRACTAMENT SUPERFICIAL ASFÀLTIC AL CAMÍ DE CAN 
ROSER A CAN PALAHÍ 
 
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. 
 
4.- ENCÀRREC DE GESTIÓ PER CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER 
A L’EXECUCIÓ D’OBRES DE TRACTAMENT SUPERFICIAL ASFÀLTIC AL CAMÍ 
DE CAN ROSER A CAN PALAHÍ 



 
 
 
 
Vist l’informe per aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 

l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a l’execució d’obres de tractament superficial 

asfàltic al camí de Can Matabous a Can Palahí de Cassà de la Selva, signat 

electrònicament en data 9 d’agost de 2022 i que copiat literalment diu així:  

 

“XXX, arquitecte tècnic municipal, en relació al CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 

PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES DE TRACTAMENT SUPERFICIAL ASFÀLTIC AL 

CAMÍ DE CAN MATABOUS A CAN PALAHÍ, emeto el següent  

 

INFORME 

ANTECEDENTS 

Diversos camins del municipi de Cassà de la Selva necessiten treballs de reparació 
o renovació del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant 
per la seva magnitud com per la inexistència d’empreses especialitzades en 
tractament superficial. 

La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, 
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel que, 
sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de la seva 
xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa. 

 

La Diputació de Girona proporciona recursos tècnics i materials per a la realització de 
les tasques de suport als municipis de la província que ho sol·licitin per mitjà de la 
subscripció de convenis de col·laboració, per la necessitat i oportunitat que en aquest 
cas es manifesta amb la sol·licitud feta per l’ajuntament per tal de fer els següents 
treballs: 

- Tram camí can Matabous (can Roser) a can Palahí: 1.635 m2 (plànol adjunt a 

l’expedient) 

Aquest camí és el que proposa l’ajuntament perquè la Diputació de Girona hi faci un 
tractament superficial amb àrids i emulsió asfàltica que subministrarà i aplicarà amb els 
seus mitjans a través de l’esmentat conveni. L’Ajuntament prèviament farà el 
tractament superficial corresponent segons conveni i posteriorment l’escombrat d’àrid 
sobrant.  
TIPUS D’OBRA 

D’acord amb l’article 12 del Decret 179/1995 de Reglament d’obres activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS) es tracta d’unes obres de reparació menor d’un import inferior i 
igual a 30.000 euros. En aquest supòsit només és exigible l’existència d’un pressupost 
i aquest consta a l’expedient administratiu (art. 34 ROAS) 
 

IMPACTE ECONÒMIC  

L’import d’aquests treballs és de 3.580,65 euros. (tres mil cinc-cents vuitanta euros 

amb seixanta-cinc cèntims. Per a fer front a la despesa hi ha reserva de crèdit (RC) 

amb número d’aplicació 22022-7291 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2022 601 

1532 21000 “Manteniment de la via pública camins i rieres”. 



 
 
 

CARÀCTER NO CONTRACTUAL  

L’objecte del present conveni no és objecte de cap relació contractual.  

 

COMPLIMENT DE LA LRJSP 
Les parts compleixen amb la regulació dels arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
COMPETÈNCIES 
En l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, es detalla que el municipi, per a 
la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure 
tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns i que els ens locals tenen 
competències en els àmbits de l'autoorganització, de la connectivitat, de la tecnologia 
de la informació. Que les lleis han de determinar les competències dels municipis, 
segons els principis de descentralització, autonomia, subsidiarietat i de màxima 
proximitat de la gestió administrativa als ciutadans. 
 
ESBORRANY DEL CONVENI  

Un cop feta la consulta als serveis tècnics de la Diputació de Girona referent als 

camins a actuar proposen el següent conveni amb les característiques dels materials i 

ma d’obra que realitzaran i les condicions prèvies i posteriors que s’hauran de complir. 

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic al camí 
de Can Matabous (Can  Roser) a Can Palahí 

I. ENTITATS QUE INTERVENEN 

 -------------------------------------------------------------------- Diputació de Girona, 
representada pel seu president, XXX, assistit pel secretari general, XXX, en virtut de 
les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de --. 

 ---------------------------------------------------------- Ajuntament de Cassà de la Selva, 
representat pel seu alcalde president, Robert Mundet i Anglada, assistit pel secretari 
de la corporació, Ignacio López Salvador, en virtut de les facultats conferides per
 ---------------------------------------------------------- --. 

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

1. El camí de Can Roser a Can Palahí del municipi de Cassà de la Selva 
necessita treballs de reparació o renovació del seu acabat superficial, tasques 
que són difícils d’externalitzar, tant per la seva magnitud com per la 
inexistència d’empreses especialitzades en tractament superficial. 

2. La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis, 
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, 
pel que, sense detriment de la tasca principal que és la conservació de 
carreteres de la seva xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta 
naturalesa. 

3. Els treballs a realitzar en aquest camí s’ha avaluat principalment en les unitats 
següents: 

 Doble tractament superficial amb preengravillat acabat en negre: 



 
 
- Camí rec de Can Roser a Can Palahí: 1.635 m2 

4. El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes 
de subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 3.580,65 euros. 

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents 

PACTES 

1. La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cassà de la Selva realitzaran l’obra 
de tractament superficial asfàltic al camí de Can Roser a Can Palahí amb la 
participació següent: 

A càrrec de la Diputació de Girona: 

- Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element 
de  càrrega. 

A càrrec de l’Ajuntament de Cassà de la Selva: 

- Disponibilitat d’un lloc d’acopi situat a prop de l’obra per descarregar les 
graves. 

- Poda d’arbres que permeti el pas del camió amb bolquet de 6 metres 
d’alçada. 

- Retirada de mota vegetal central i laterals i restitució de vorals, cunetes i 
drenatges. 

- Aportació de 15 cm de tot-ú artificial, rasanteig de la plataforma i donar 
pendents transversals per afavorir el desguàs del camí, regat i compactat 
al 98% del próctor modificat. 

- Escombrada de l’àrid sobrant al cap de tres dies de l’execució del 
tractament superficial. Aquesta operació s’haurà de repetir als 15 dies. 

2. L’import de l’aportació econòmica es determinarà en base als amidaments i 
als materials efectivament utilitzats en les obres i als preus per metre quadrat 
de subministrament de la Diputació de Girona. 

Un cop finalitzades les obres la Diputació determinarà l’import de l’aportació 
econòmica i aprovarà per resolució de Presidència l’import de la liquidació que serà 
notificada a l’Ajuntament. 

L’Ajuntament haurà de fer efectiu l’import de la liquidació en els terminis establerts per 
l’article 62 de la Llei general tributària. En cas d’impagament en el període voluntari 
se seguirà la via de constrenyiment. 

3. La Diputació de Girona executarà les obres mitjançant el personal i la 
maquinària que consideri adients de les brigades mòbils, sota la direcció 
tècnica de l’enginyer tècnic Bernat Mascaró i Mascaró, i en els terminis que 
permetin les seves tasques de conservació de carreteres. 

4. Els danys i perjudicis que es puguin produir a tercers derivats de les obres 
executades seran íntegrament assumits per l’Ajuntament. 

5. La vigència d’aquest conveni serà fins a l’execució dels treballs descrits en 
el pacte 1 i no podrà ser superior a 4 anys, d’acord amb l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

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



 
 
 

FONAMENTS DE DRET  

Els convenis interadministratius els trobem regulats a les normes següents:  

a) Arts. 21, 23, 25 , de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Règim Local en relació amb el Decret d’Alcaldia 2019/1292, de 21 de juny, 

mitjançant el qual es va delegar la competència a la Junta de Govern Local 

quan la quantia sigui superior a 5.000 €.  

b) 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 (TRLMRLC).  

c) Arts. 70 i 30 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). 

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

del Sector Público (LRJSP).  

e) Arts. 86 i 114.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).  

f) 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).  

g) Arts. 175, 303 a 331 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals (ROAS).  

 

CONCLUSIONS  

Informo favorablement sobre la signatura del conveni  de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a l’execució d’obres de 
tractament superficial asfàltic al camí de Can Matabous i al camí de Can Ravitxo 
segons el plànol adjunt que consten a l’expedient. 



 
 

 
” 
FONAMENTS DE DRET  

 



 
 
Els convenis interadministratius els trobem regulats a les normes següents:  

a) Arts. 21, 23, 25 , de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Règim Local en relació amb el Decret d’Alcaldia 2019/1292, de 21 de juny, 

mitjançant el qual es va delegar la competència a la Junta de Govern Local 

quan la quantia sigui superior a 5.000 €.  

b) 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 (TRLMRLC).  

c) Arts. 70 i 30 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). 

d) Arts. 11, 47 a 53, 144 i DA 8a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 

Jurídic del Sector Público (LRJSP).  

e) Arts. 86 i 114.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).  

f) 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).  

g) Arts. 175, 303 a 331 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals (ROAS).  

h) Art. 22.2. p) i 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local. 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR l’encàrrec de gestió que es formalitzarà a través del Conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cassà de la Selva que 
formalitza l’encàrrec de gestió de l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic al 
camí de Can Matabous a Can Palahí. 
 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA de 3.580,65 euros derivada del 
Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva que formalitza l’encàrrec de gestió de l’execució d’obres de tractament 
superficial asfàltic al camí de Can Matabous a Can Palahí. 
 

Any pressupostari de l’Ajuntament  Partida  Import 

2022 601 1532 21000 3.580,65 € 

 

Tercer.- FACULTAR a l’alcalde, Robert Mundet i Anglada, per a la signatura del 

conveni. 

 

Quart.- NOTIFICAR l’acord a la Diputació de Girona i comunicar-ho a l’àrea 

d’Intervenció de l’Ajuntament.  

 

Cinquè.- TRAMETRE certificat de l’acord i còpia del conveni a la Direcció General 

d’Administració Local del Departament de Governació.  

 



 
 
Sisè.- PUBLICAR el conveni al BOP i al web del Registre de convenis de col·laboració 

i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.” 

 

INTERVENCIONS: Alcalde, Christian Cortés, Martí Vallès, secretari i Marià Montsuñer.  

 

Martí Vallès manifesta la seva total disconformitat amb el caràcter urgent del ple 
extraordinari perquè considera que l‘acord debatut s’hauria d’haver adoptat en el 
darrer ple ordinari. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (14): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 Sílvia Martí Suñer (JxC)  

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

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Datat i signat electrònicament, 
 
 


