
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 24 DE NOVEMBRE 

DE 2022 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2022000012  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 24 de novembre de 2022 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: sala de plens 
 
Assistents:  
Robert Mundet Anglada (JxC), alcalde 
Regidors/es: 
Joan Casabó Fuguet (JxC)  
Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Lourdes Martín Toro (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
 
Ignacio López Salvador, secretari 
Núria Josa Arbonès, interventora 
 
Absents: 
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- APROVAR ACTA DEL PLE MUNICIPAL DE 27/10/2022 

 

2.- DONAR COMPTE DE DECRETS NÚM. 2022/2275 AL 2022/2522 

 

3.- APROVAR LA COMPATIBILITAT DE L'ENGINYER MUNICIPAL 

 

4.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 8/2022 PER L’INCREMENT ADDICIONAL DEL 1,5% 

DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 

 

5.- MODIFICACIÓ ANNEX OOFF NÚM. 3 

 

6.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 



 
 
 

7.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

PER REGULAR LES CONDICIONS DE FUNCIONAMENT, DE TITULARITAT I DE 

SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE L’ACTUACIÓ “CALDERA DE BIOMASSA I XARXA 

DE CALOR A LA PISCINA I AL PAVELLÓ TRIPLE MUNICIPALS” OBJECTE DE 

FINANÇAMENT FEDER 

 

8.- APROVAR EL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L'AJUNTAMENT DE 

CASSÀ DE LA SELVA PER A LA CREACIÓ DE L’OFICINA MUNICIPAL 

D’ESCOLARITZACIÓ 

 

9.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 

 

10.- 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 27/10/2022 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 
27/10/2022, 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 27/10/2022, 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 (14): 

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) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
2.- DONAR COMPTE DE DECRETS NÚM. 2022/2275 AL 2022/2522 
 
Es dona compte al ple municipal els decrets d’alcaldia que consten a l’expedient. 
 
RESULTAT: DONAR COMPTE 
 
 
3.- APROVAR LA COMPATIBILITAT DE L'ENGINYER MUNICIPAL 
 
RELACIÓ DE FETS 
 



 
 
Per Decret d’Alcaldia 2021DECR002094, de 7 d’octubre de 2021, es nomena al Sr. 

com a enginyer, funcionari interí, amb efectes del dia 13 
d’octubre de 2021 per ocupar una vacant a la plantilla de la Corporació. 
En data 25 de novembre de 2021, el Ple Municipal en sessió ordinària, autoritza al Sr. 

per compatibilitzar la seva activitat pública a l’ajuntament de 
Cassa de la Selva amb una segona activitat privada per compte propi per serveis 
d’enginyeria i instal·lacions subjecte a les condicions i limitacions establertes a la 
legislació vigent.  
En data 28 de setembre de 2022, mitjançant registre d’entrada E2022008375, el Sr. 

sol·licita una modificació en l’autorització de compatibilitat que 
té concedida per tal de poder alternar l’activitat per serveis d’enginyeria i instal·lacions 
reconeguda amb la prestació de docència a empreses i institucions privades, d’acord 
amb el següent detall: 
Les activitats són les següents: 
Primera activitat pública (Ajuntament de Cassà de la Selva): 
Lloc de treball: Enginyer 
Àrea: Serveis tècnics 
Grup: A1 
Vinculació: funcionari interí 
Jornada que desenvolupa: 37,5 hores setmanals 
Horari: de dilluns a divendres matins 
Segona activitat privada (Serveis informàtics per compte propi i docència): 
Tasca a desenvolupar: serveis d’enginyeria i instal·lacions i docència a empreses i 
institucions privades per compte propi. 
Jornada: fora de la jornada laboral. 
Horari: Tarda 
Nombre d’hores: 15 hores setmanals 
Vist l’informe favorable 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 l’activitat per compte propi, el Sr. no tracta amb 
persones a les quals està obligat a atendre en l’exercici del càrrec públic, 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 les jornades 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 
L’article 14 de la Llei 21/1987 i 13 de la Llei 53/1984 prohibeixen reconèixer la 
compatibilitat al personal que ocupi els llocs de treball que comporten la percepció 
d´un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per un concepte equiparable. 
El complement específic assignat a la plaça que ocupa el Sr. no 
té incorporada de forma expressa com a component el factor d’incompatibilitat. 
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 la persona interessada 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, s’emet la següent, 
 
Per tot això; S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Autoritzar al Sr. per compatibilitzar la seva activitat 
pública a l’Ajuntament de Cassà de la Selva amb una segona activitat privada per 
compte propi per serveis d’enginyeria i instal·lacions afegint l’activitat de docència a 
empreses i institucions privades dins els mateixos termes, subjecte a les condicions i 
limitacions establertes a la legislació vigent. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la persona interessada.  
 
INTERVENCIONS: Alcalde, Martí Vallès i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (14): 

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) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  

 



 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
4.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 8/2022 PER L’INCREMENT ADDICIONAL DEL 
1,5% DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 

Atès que s’ha iniciat l’ expedient de modificació de crèdit 3SC 8/2022 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 8/2022 del pressupost 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per tal de suplementar el crèdit per poder 
realitzar aquestes despeses. 
 
Vist que la modificació de crèdit es tramita per fer front a l’increment del 1,5% previst 
en l’article 23 del Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel que s’aproven mesures 
en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic. El citat article 
estableix que l’acord de Ple serà immediatament executiu d’acord amb l’article 177.6 
del TRLRHL, sense perjudici de les reclamacions que contra l’acord es promoguin, les 
quals hauran de formalitzar-se dins dels vuit dies següents a la presentació, entenent-
se desestimades de no notificar-se la seva resolució dins del citat termini. 
 
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 amb l’article 23 del Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel que 
s’aproven mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic 
 
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. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 



 
 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit 3SC 8/2022 del 
pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 48.396,12 euros, 
finançat amb fons de contingència i romanent líquid de tresoreria per a despeses 
generals 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 en el termini de 8 dies a 
comptar des de la seva presentació. 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 (14): 

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) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  

Org. Pro. Eco. Descripció IMPORT

200 1700 12003 Sous del grup C1 - P. Funcionari medi ambient 20.957,36 €   

501 2310 13000 Retribucions bàsiques P. Laboral serveis socials 831,91 €         

300 3300 12003 Sous del grup C1 - P.Funcionari Serveis culturals municipals 14.728,41 €   

102 4330 12001 Sous del grup A2 - P. Funcionari promoció econòmica 845,40 €         

108 9200 12000 Sous del grup A1 . P.funcionari Serveis generals 11.033,04 €   

48.396,12 €   

Org. Prog. Econ. Descripció Import

103 9290 50000 Fons de contingència 33.504,00 €

Descripció Import

Romanent de tresoreria 14.892,12 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Eco.

87000

EXPEDIENT 3SC 8/2022

PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL

FONTS DE FINANÇAMENT 

BAIXA DEL PRESSUPOST DE DESPESES



 
 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
5.- MODIFICACIÓ ANNEX OOFF NÚM. 3 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Es voluntat de l’Equip de Govern modificar la Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres. 
 
Els serveis tècnics municipals proposen modificar l’annex de l’ordenança, en concret 
l’apartat sobre el Coeficient d’us 2.1 Edificació per tal de recollir la tipologia específica 
de construccions agràries. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vistos els articles 15 i successius  del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que autoritza als Ajuntaments 
a modificar les ordenances fiscals així com els elements determinats de les quotes 
tributàries dels impostos, taxes i contribucions especials. 
 
Aprovada inicialment la modificació i finalitzat el període d’exposició pública, les 
Corporacions Locals han d’adoptar els acords definitius que siguin procedents, 
resoldre les reclamacions que s’hagin presentat i aprovar la redacció definitiva de 
l’ordenança, la seva derogació o les modificacions a les quals es refereix l’acord 
provisional. En el cas que no s’hagin presentat al·legacions/reclamacions s’entén 
adoptat definitivament l’acord fins a llavors provisional, sense necessitat d’acord 
plenari. 
En tot cas, els acord definitius, incloent els provisionals elevats automàticament a 
aquesta categoria i el text íntegre de les ordenances o de les seves modificacions han 
de ser publicats en el butlletí oficial de la província, sense que entrin en vigor fins que 
s’hagi dut a terme l’ esmentada publicació. 
 
Vist l’article 17 i ss. del RDL 2/2004,de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora les Hisendes Locals i demés normativa concordant. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la ordenança fiscal que 
s’assenyala a l’annex i s’esmenta en la part expositiva de l’acord. 
  
SEGON.- EXPOSAR al públic durant un període de trenta dies el present acord als 
efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions. En cas que no se’n presentin, 
aquest acord esdevindrà definitiu a l’empara de l’article 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
QUART.- PUBLICAR al BOP i al tauler d’anuncis de l’ajuntament els acords elevats a 
definitius i el text íntegre de les modificacions introduïdes a les ordenances fiscals, les 
quals entraran en vigor el dia següent a la seva publicació definitiva al BOP i regiran 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 



 
 
 
ANNEX 
 
Ordenança que es modifica: 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

 
ANNEX OOFF NÚM. 3 
 
COEFICIENT D’US (Cu) 
2.1. Edificació 

 
Usos  Cu 

-Arquitectura monumental, sales de cinema, discoteques, museus, 

teatres. 

- Hotels de 5 estrelles.  

3,00 

-Clíniques i hospitals  2,80 

-Balnearis, biblioteques, facultats, escoles universitàries, presons, saunes, 

terminals marítimes, aeroports, estacions de tren. 

- Hotels de 4 estrelles.  

2,60 

 

-Laboratoris  2,40 

-Clubs de reunió.  

- Hotels de 3 estrelles  

2,20 

-Cafeteries, restaurants, centres mèdics, edificis d’oficines, centres 

d’ensenyament obligatori, residències universitàries, locals bancaris, 

pavellons esportius coberts.  

- Hotels de 2 estrelles.  

- Habitatges>200m2 

2,00 

 

-Dispensaris, CAP, asils, parvularis, estacions d’autobusos. 

- Hotels d’1 estrella. Hostals i pensions.  

- Habitatges entre 150 i 200 m2. Habitatges<50 m2. 

1,80 

 

-Bars, escorxadors.  

- Habitatges entre 100 i 150 m2  

1,60 

-Vestuaris.  

- Habitatges entre 50 i 100m2  

1,40 

-Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament. 

- Plantes altes per a locals sense ús específic. 

- Sotacobertes compartides com a locals comunitaris o no vinculades 

1,20 

 

-Locals comercials en planta baixa sense ús específic 

- Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars 

- Garatges d’habitatges unifamiliars 

1,00 

 

-Magatzems i naus industrials amb llums>12 m i coberta lleugera 

autoportant  

0,70 

-Magatzems i naus industrials amb llums fins a 12 m i coberta lleugera 

autoportant 

0,60 

 

-Construccions agràries de senzillesa constructiva 0,40 



 
 

NOTA: Espais sotacoberta vinculats a l’habitatge (golfes) 

-Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l’habitatge inferior, entre 

1,50 i 2,50 m d’altura, caldrà valorar-los com l’habitatge inferior, sense augmentar el 

Cu per superfície total 

-Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters) tindran la 

consideració de locals en planta alta 

 
INTERVENCIONS: Joan Ignasi Gispert, Martí Vallès i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (14): 

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) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
6.- 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 18.570,84 €: 
 

 
   

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 (6): 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Pau Presas Bertran (ERC) 

Expedient
Núm. Registre

 Factura
Document Import Tercer Concepte

X2022002970 F/2022/2428 FIXA.SETEMBRE 12.056,26 €    CONSORCI DE 

BENESTAR SOCIAL 

GIRONÈS-SALT

PART FIXA SETEMBRE SERVEIS SOCIALS I 

ESPECIALITZATS - CONSORCI BENESTAR 

SOCIAL GIRONÈS -SALT

X2022002970 F/2022/2429 VAR.SAD AGOST 4.315,43 €      CONSORCI DE 

BENESTAR SOCIAL 

GIRONÈS-SALT

PART VARIABLE SAD AGOST - CONSORCI 

DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT

X2022002862 F/2022/2351 A 7133 6,63 €              GRN SERVEIS 

TELEMÀTICS S.L.

AOC:132759204 Consum mobil periode 

01-08-2022 a 31-08-2022 / Consum 

mobil periode 01-08-2022 a 31-08-2022 / 

Linia 601981

X2022002862 F/2022/2352 A 7689 1.096,26 €      GRN SERVEIS 

TELEMÀTICS S.L.

AOC:132759208 EXP.: X2019003078  

PARTIDA: 100 9200 22200 / TELEFONIA 

FIXA / Periode de 01/10/2022 a 

31/10/2022 / Quota m

X2022002862 F/2022/2637 A 8484 1.096,26 €      GRN SERVEIS 

TELEMÀTICS S.L.

AOC:135287600 EXP.: X2019003078  

PARTIDA: 100 9200 22200 / TELEFONIA 

FIXA / Periode de 01/11/2022 a 

30/11/2022 / Quota m



 
 

Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA 
 
 
7.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA PER REGULAR LES CONDICIONS DE FUNCIONAMENT, DE 
TITULARITAT I DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE L’ACTUACIÓ “CALDERA 
DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR A LA PISCINA I AL PAVELLÓ TRIPLE 
MUNICIPALS” OBJECTE DE FINANÇAMENT FEDER 
 
ANTECEDENTS DE FET  

Vist l’informe de la tècnica de Medi Ambient Municipal de data 21 d’octubre de 2022, 

que transcrit literalment diu:  

“INFORME - MEMÒRIA PER A LA SIGNATURA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA  I L’AJUNTAMENT DE 
CASSÀ DE LA SELVA PER REGULAR LES CONDICIONS DE FUNCIONAMENT, DE 
TITULARITAT I DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE L’ACTUACIÓ “CALDERA 
DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR A LA PISCINA I AL PAVELLÓ TRIPLE 
MUNICIPALS” OBJECTE DE FINANÇAMENT FEDER 
 
Vista la proposta del “Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona  i 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva per regular les condicions de funcionament, de 
titularitat i de seguiment del contracte de l’actuació “caldera de biomassa i xarxa de 
calor a la Piscina i al Pavelló Triple municipals” objecte de finançament FEDER”, que és 
un conveni proposat per la Diputació de Girona a mode de renovació del conveni 
anterior, anomenat “Conveni de Col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva pel cofinançament i les condicions d’execució i 
lliurament de la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor a la piscina i al 
pavelló triple municipals, cofinançat pel fons europeu de Desenvolupament Regional” 
vigent segons la seva clàusula setena, per una durada inicial de 2017-2022. 
 
Analitzats els pactes proposats, el pacte tercer estableix l’allargament de la vigència de 
la cessió de la titularitat de la instal·lació de xarxa de calor de biomassa del Pavelló 
triple i piscina fins a la finalització del programa Operatiu FEDER al que es va acollir la 
Diputació de Girona i del que depèn gran part del finançament de la instal·lació.  
 
L’Ajuntament, a través de la signatura del conveni, es compromet a fer funcionar la 
instal·lació durant tot el període que en sigui titular la Diputació de Girona.  
 
El nou conveni de col·laboració proposat té una durada de quatre anys, prorrogable 
quatre més.  
 
Amb la signatura d’aquest conveni no s’estableix cap nou compromís econòmic per 
cap de les parts. 
 
Atès que es tracta de mantenir el marc adequat per a la correcta justificació dels ajuts 
FEDER rebuts a través de la Diputació, es pot veure com a millora de la gestió dels 
recursos públics. 
 



 
 

El present conveni no té caràcter contractual, perquè no té per objecte material 
prestacions pròpies dels contractes i perquè no són oneroses. 
 
Per tot això es pot considerar que la signatura del conveni proposat és una actuació 
d’interès públic.   
 
En conclusió, és convenient procedir a la signatura del “Conveni de col·laboració entre 
la Diputació de Girona  i l’Ajuntament de Cassà de la Selva per regular les condicions 
de funcionament, de titularitat i de seguiment del contracte de l’actuació “caldera de 
biomassa i xarxa de calor a la Piscina i al Pavelló Triple municipals” objecte de 
finançament FEDER.” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Article 109.5 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. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER. - APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 

l’Ajuntament de Cassà de la Selva per regular les condicions de funcionament, de 

titularitat i de seguiment del contracte de l’actuació “caldera de biomassa i xarxa de 

calor a la piscina i al pavelló triple municipals” objecte de finançament FEDER, d’acord 

amb el contingut següent: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PER REGULAR LES CONDICIONS DE 
FUNCIONAMENT, DE TITULARITAT I DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE 
L’ACTUACIÓ “CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR A LA PISCINA I AL 
PAVELLÓ TRIPLE MUNICIPALS” OBJECTE DE FINANÇAMENT FEDER 
Parts 
 
El Sr. Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona, per nomenament del 
dia 4 de juliol de 2019, amb domicili a la Pujada Sant Martí, 4-5, 17004 Girona, amb 
NIF P1700000A, assistit pel secretari d’aquesta corporació, i 
facultat per l’acord de Ple del dia 15 de març de 2022. 
 
Robert Mundet i Anglada, alcalde de Cassà de la Selva , per elecció del Ple de 
l’Ajuntament, del dia 15 de juny de 2019, amb domicili a Rambla onze de setembre, 
111, Cassà de la Selva i NIF  P1704900H. 

Antecedents 
 

1. El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de data 21 de novembre de 2017, 

va adoptar l’acord d’aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Cassà de la 

Selva, pel cofinançament i les condicions d’execució i lliurament de la 

instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor a la piscina i al pavelló 



 
 

triple municipals, inclosa dintre de l’operació (GO03-000003) “Calderes, xarxes 

de calor i instal·lacions per a la producció d’estella” que es va aprovar dintre de 

la primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del PO FEDER Catalunya 2014-2020. 

 
2. Vist que aquest conveni regulava, les condicions d’execució i de lliurament del 

bé, així com del lliurament de l’import cofinançat per l’Ajuntament (el 25% de la 

despesa elegible més l’IVA repercutible). 

 
3. Vist que el primer conveni de col·laboració, es va signar el 28 de novembre 

2017,  amb una vigència de quatre anys i que no ha finalitzat el Programa 

Operatiu FEDER 2014/2020, per la qual cosa no s’han acomplert totes les 

obligacions contretes en aquest primer conveni. 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar un nou 
conveni, d’acord amb els següents 
 
Pactes 
 
Primer. Objecte. 
El present conveni de col·laboració té per objecte regular les condicions de 
funcionament, de titularitat i de seguiment del contracte de l’actuació “caldera de 
biomassa i xarxa de calor a la piscina i al pavelló triple municipals” inclosa dintre de 
l’operació (GO03-000003) “Calderes, xarxes de calor i instal·lacions per a la producció 
d’estella” que es va aprovar dintre de la primera convocatòria d’eixos 4 i 6 del PO 
FEDER Catalunya 2014-2020, fins al tancament definitiu del Programa Operatiu 
FEDER 2014/2020. 
 
Segon. Obligacions econòmiques. 
L’ajuntament que subscriu aquest conveni, ha dut a terme les obligacions econòmiques 
que disposava el pacte tercer del primer conveni, signat el dia 28 de novembre de 
2017. 
 
L’ajuntament de Cassà de la Selva es compromet a notificar a la Diputació de Girona la 
generació d’ingressos nets, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 
1303/2013. 
 
Tercer. Titularitat. 
Per tal de donar compliment a la base 23.1.b) de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, la 
qual remet a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, atès que la Diputació de Girona 
és la titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera del 
conveni signat el 28 de novembre de 2017, la durada de la titularitat, serà la necessària 
per complir amb l’esmentat article. 
 
La Diputació de Girona ha posat la instal·lació a disposició de l’Ajuntament que 
subscriu aquest conveni el qual, es compromet a fer-la funcionar durant tot el període 
que sigui de titularitat de la Diputació de Girona. 
 
Un cop transcorregut el termini mínim necessari per donar compliment a l’article 71 del 
Reglament (UE) 1303/2013, la Diputació de Girona cedirà la titularitat de la instal·lació 
al municipi que subscriu aquest conveni. Si cal, aquesta operació s’haurà de reflectir en 
el corresponent inventari de béns municipal. 
 
Quart. Interlocutor, Responsable del contracte i direcció tècnica. 
En fase d’execució de la contractació conjunta esporàdica, la Diputació de Girona serà 
l’òrgan de contractació que ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes 



 
 

administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 
raons d’interès públic, penalitzar i acordar-ne la resolució i determinar els efectes 
d’aquesta. 
 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 
l’Ajuntament nomenarà un interlocutor i la Diputació nomenarà un responsable del 
contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb l’interlocutor 
municipal, serà l’encarregat, en caràcter general, de supervisar l’execució del contracte, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la correcta 
realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme d’execució convenient així 
com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la solució de les 
diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució. 
La Diputació de Girona encarregarà, per mitjà d’un contracte extern, la direcció tècnica 
de l’execució de l’obres i els treballs tècnics de seguretat i salut laboral. La direcció de 
l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització. 
 
La direcció tècnica i els responsables del contracte en el marc de les seves respectives 
competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a les 
estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte 
que serveix de base al contracte, d’acord amb la normativa establerta al capítol I, del 
Títol II del text refós de la llei de contractes del sector públic i demés normativa 
concordant. 
 
Cinquè. Seguiment. 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de 
Programes Europeus.  
 
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com a 
finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no tindrà 
personalitat jurídica.  
 
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari 
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de Programes 
Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els 
acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris d’aquest conveni. 
 
Sisè. Durada. 
El present conveni de col·laboració serà vigent quatre anys, des del moment de la seva 
signatura. 
 
El conveni es podrà prorrogar per quatre anys més, si així ho acorden ambdues parts 
de manera expressa. 
 
Setè. Normativa legal.  

El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per l’article 109.5 del RDL 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 
 
Vuitè. Publicitat del Conveni. 



 
 

Als efectes del que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010 de Procediment 
Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de 
finançament s’haurà de publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació 
de Girona 
 
Novè. Formes d’extinció del Conveni. 
El present conveni de col·laboració Interadministratiu de finançament s’extingirà per les 
següents causes:  
 

a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 

b) Per finalització de la seva vigència. 

c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni 

d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció 

d’oposar-se a la pròrroga. 

 
Desè. Compensació i reintegrament. 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte segon, no s’ha fet el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona. 
 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són objecte 
d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per part de 
l’autoritat d’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes de control 
previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa 
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració, 
d’acord amb el seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquests nova 
obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en els capítols I i II 
del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n 
pugui derivar.  
 
Onzè. Litigis. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa 
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop 
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta paritària. 
 
Dotzè. Clàusula d’atribució de competències 
En relació a aquest conveni aprovat pel Ple de la Diputació de Girona i l’ajuntament que 
el subscriu, quan s’hagi de procedir a realitzar a posteriori, correccions d’errades 
materials, aritmètiques i modificacions no substancials, es podran resoldre per resolució 
de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del procediment 
administratiu.  
 
Abans d’acudir a la Jurisdicció contenciós administrativa caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues  parts signen el present conveni de col·laboració.” 

 
INTERVENCIONS: Alcalde, Martí Vallès i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (14): 

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) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
8.- APROVAR EL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L'AJUNTAMENT 
DE CASSÀ DE LA SELVA PER A LA CREACIÓ DE L’OFICINA MUNICIPAL 
D’ESCOLARITZACIÓ 
 
Antecedents de fet 
 
Atès que, en data 13/10/2022, la Generalitat de Catalunya va presentar l’entrada núm. 
E2022008847, segons la que es proposa el conveni per tal de formalitzar l’Oficina 
Municipal d’Escolarització al municipi de Cassà de la Selva.  
 
Vista la memòria de la tècnica d’educació en data 07/11/2022 en relació a la signatura 
del conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Educació, i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a la creació de 
l’Oficina Municipal d’Escolarització: 
 

“Necessitat i oportunitat 
En relació a la tasca que desenvolupa l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva s’ha valorat positivament la proposta de formalitzar a través d’un conveni entre 
l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i 
l’Ajuntament de Cassa de la Selva la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització.  
 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 46.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, l’Administració educativa i l’Administració local poden acordar la creació 
d’una Oficina Municipal d’Escolarització. 
 
De la mateixa manera, l’article 49.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
estableix que les sol·licituds d’admissió dels alumnes en el període ordinari de 
preinscripció es poden presentar, entre altres llocs, a l’Oficina Municipal 
d’Escolarització per tal que les gestioni. 
 
En aquest marc, l’article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de 
l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de 
Catalunya, preveu la possibilitat de crear oficines municipals d’escolarització com a 
instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació en el procés 



 
 

d’escolarització en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. A aquest efecte es 
preveu que es creïn mitjançant la subscripció d’un acord. 
 
La signatura del conveni suposarà una col·laboració entre el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva per tal gestionar, entre d’altres coses, 
l'acompanyament i suport de les famílies en el procediment d'admissió; oferir a les 
famílies informació sobre l'oferta educativa dels centres del Servei d'Educació de 
Catalunya ubicats al municipi; rebre i tramitar sol·licituds d'admissió als centres del 
municipi integrats en el Servei d'Educació de Catalunya; donar publicitat als resultats 
del procés de preinscripció en els centres educatius del municipi; coordinar les jornades 
de portes obertes dels centres educatius del municipi, amb l'acord dels centres 
afectats; promoure campanyes informatives adreçades a les famílies sobre el 
procediment d'admissió als centres educatius del municipi, al conjunt de centres de 
Servei d'Educació de Catalunya; acollir les comissions de garanties d'admissió 
respectives; participar en la formulació de la proposta de les zones educatives; i altres 
funcions que se li puguin atribuir relacionades amb les anteriors. 
 
Caràcter de l’activitat 
L’activitat objecte del conveni i l’aprovació i signatura del conveni té efecte de 
col·laboració interadministrativa, sense assumpció de relació laboral ni mercantil. Així 
doncs, el caràcter de l’activitat compresa al conveni és no contractual.  
 
Cada una de les parts assumeix la seva part en realització d’actuacions i 
responsabilitats.  
 
Compliment de la LPACAP 
El conveni es fonamenta en l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Actuacions de les parts 
1a. Crear l’Oficina Municipal d’Escolarització del municipi de Cassà de la Selva, que es 
regeix pels articles 19 i 20 del Decret 11/2021 de 16 de febrer, de la programació de 
l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de 
Catalunya. 
 
2a. L’Oficina Municipal d’Escolarització serà presidida per l’alcalde/essa de Cassà de la 
Selva, o per la persona en qui delegui, i actuarà com a vicepresident o vicepresidenta el 
director o la directora dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Educació, o 
la persona en qui delegui. 
 
La comissió o comissions de garanties d’admissió que actuïn en l’àmbit territorial del 
municipi corresponent seran part integrant de l’Oficina Municipal d’Escolarització. 
 
3a L’Oficina Municipal d’Escolarització té les funcions establertes per la normativa que 
regula el procediment vigent d'admissió en els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya, que inclouen tasques de gestió, informació i acompanyament a les famílies. 
 
4a En el procés d’escolarització de segon cicle d’educació infantil, educació primària i 
educació secundaria obligatòria, l’Oficina Municipal d’Escolarització informa, orienta i 
dona suport a les famílies per presentar les sol·licituds segons el procediment establert 
en la normativa d’admissió. 
 
5a La signatura d’aquest conveni podrà comportar obligacions econòmiques al 
Departament d’Educació en funció de la disponibilitat pressupostària. 
 



 
 

6a En relació amb l’activitat de l’Oficina Municipal d’Escolarització i als efectes de 
l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, l’Administració obligada a facilitar l’accés a la 
informació pública és l’Administració de la Generalitat. En conseqüència, l’Oficina 
Municipal d’Escolarització trametrà al Departament d’Educació qualsevol sol·licitud 
d’accés a la informació pública i bon govern que rebi directament. 
 
7a Els membres de l’Oficina Municipal d’Escolarització s'han d'abstenir de fer cap mena 
de difusió (ni activa ni a petició de tercers) d'informacions que puguin tenir efectes 
negatius en la lluita contra la segregació escolar, d'acord amb les directrius que a 
aquests efectes faciliti el Departament. En tot cas, es considera informació que pot 
afavorir la segregació escolar la relativa a les necessitats específiques de suport 
educatiu, la nacionalitat de l'alumnat, la composició social del centre, la demanda de 
places i les beques i ajuts. 
 
8a Les parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de 
protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
general de protecció de dades); en tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 
2016/679, el que disposen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals; així com a aquella altra normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació en cada 
moment. 
 
9a Són causes de supressió de l’Oficina Municipal d’Escolarització del municipi de 
Cassà de la Selva: 
a) L’acord unànime de les parts signants del present conveni. 
b) El desistiment d’una de les parts, la qual comunicarà la seva voluntat de desistiment 
a l’altra part amb un mes d’antelació. 
 
Impacte econòmic 
Per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, la signatura d’aquest conveni, no 
comportarà cap despesa en el pressupost municipal.  
Per part del Departament d’Educació, la signatura d’aquest conveni, podrà comportar 
obligacions econòmiques en funció de la disponibilitat pressupostària que implicarien 
una eventual generació de crèdit al pressupost municipal. 
 
Resultats  
El resultat d’aquest conveni ha de ser la formalització de l’Oficina Municipal 
d’Escolarització del municipi de Cassà de la Selva amb l’objectiu de gestionar la 
informació, l'acompanyament i la tramitació de sol·licituds de preinscripcions escolars, 
formular la proposta d'àrees d'influència, acollir les comissions de garanties d'admissió i 
complir les altres funcions que pugui determinar el Govern. 
 
Competència municipal 

 Article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques  

 Article 84 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 

 Article 67 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya 

 Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 Articles 46.4 i 49.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 

 Article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa 
i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. 



 
 

 Article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.”. 

 
Fonaments de dret. 
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 

garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de 

Dades (RGDP). 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP). 

 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern (LT). 

 Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. 

 Article 84 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 

 Article 67 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya 

 Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local. 

 Articles 46.4 i 49.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 

 Article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta 

educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de 

Catalunya. 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació, i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a la 
creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització, literalment disposa: 
 

“REUNITS 
 
D'una part, el senyor/a , director/a dels Serveis Territorials a Girona 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, nomenat per la Resolució 
de 14 de juliol de 2021 i en virtut de l’article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, 
de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del 
Servei d'Educació de Catalunya (DOGC núm. 8344, del 18.02.2021). 
 
De l'altra part, la senyor/a Robert Mundet i Anglada, en qualitat d’alcalde/essa de 
l'Ajuntament de Cassà de la Selva, nomenat/da pel Ple de data 15 de juny de 2019, el 
qual actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament, en ús de les facultats 
atribuïdes en virtut de l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
MANIFESTEN 
 



 
 

1. Que d’acord amb l’article 46.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
l’Administració educativa i l’Administració local poden acordar la creació d’una Oficina 
Municipal d’Escolarització. 
 
2. Que l’article 49.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que les 
sol·licituds d’admissió dels alumnes en el període ordinari de preinscripció es poden 
presentar, entre altres llocs, a l’Oficina Municipal d’Escolarització per tal que les 
gestioni. 
 
3. Que, en aquest marc, l’article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la 
programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei 
d'Educació de Catalunya, preveu la possibilitat de crear oficines municipals 
d’escolarització com a instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament 
d’Educació en el procés d’escolarització en els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya. A aquest efecte es preveu que es creïn mitjançant la subscripció d’un acord. 
 
4. Que l’Ajuntament de Cassà de la Selva ha sol·licitat la creació d’una Oficina 
Municipal d’Escolarització i el Departament d’Educació hi està d’acord. 
 
En conseqüència, d’acord amb l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, les parts, 
 
ACORDEN 
 
1a. Crear l’Oficina Municipal d’Escolarització del municipi de Cassà de la Selva, que es 
regeix pels articles 19 i 20 del Decret 11/2021 de 16 de febrer, de la programació de 
l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de 
Catalunya. 
 
2a. L’Oficina Municipal d’Escolarització serà presidida per l’alcalde/essa de Cassà de la 
Selva, o per la persona en qui delegui, i actuarà com a vicepresident o vicepresidenta el 
director o la directora dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Educació, o 
la persona en qui delegui. 
 
La comissió o comissions de garanties d’admissió que actuïn en l’àmbit territorial del 
municipi corresponent seran part integrant de l’Oficina Municipal d’Escolarització. 
 
3a L’Oficina Municipal d’Escolarització té les funcions establertes per la normativa que 
regula el procediment vigent d'admissió en els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya, que inclouen tasques de gestió, informació i acompanyament a les famílies. 
 
4a En el procés d’escolarització de segon cicle d’educació infantil, educació primària i 
educació secundaria obligatòria, l’Oficina Municipal d’Escolarització informa, orienta i 
dona suport a les famílies per presentar les sol·licituds segons el procediment establert 
en la normativa d’admissió. 
 
5a La signatura d’aquest conveni podrà comportar obligacions econòmiques al 
Departament d’Educació en funció de la disponibilitat pressupostària. 
 
6a En relació amb l’activitat de l’Oficina Municipal d’Escolarització i als efectes de 
l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, l’Administració obligada a facilitar l’accés a la 
informació pública és l’Administració de la Generalitat. En conseqüència, l’Oficina 
Municipal d’Escolarització trametrà al Departament d’Educació qualsevol sol·licitud 
d’accés a la informació pública i bon govern que rebi directament. 
 



 
 

7a Els membres de l’Oficina Municipal d’Escolarització s'han d'abstenir de fer cap mena 
de difusió (ni activa ni a petició de tercers) d'informacions que puguin tenir efectes 
negatius en la lluita conta la segregació escolar, d'acord amb les directrius que a 
aquests efectes faciliti el Departament. En tot cas, es considera informació que pot 
afavorir la segregació escolar la relativa a les necessitats específiques de suport 
educatiu, la nacionalitat de l'alumnat, la composició social del centre, la demanda de 
places i les beques i ajuts. 
 
8a Les parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de 
protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament 
general de protecció de dades); en tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 
2016/679, el que disposen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals; així com a aquella altra normativa 
reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació en cada 
moment. 
 
A l’annex 1 es desenvolupa les especificitats relacionades amb la protecció de dades 
per al personal que formi part de les Oficines Municipals d’Escolarització. 
 
9a Són causes de supressió de l’Oficina Municipal d’Escolarització del municipi de 
Cassà de la Selva: 
 
a) L’acord unànime de les parts signants del present conveni. 
b) El desistiment d’una de les parts, la qual comunicarà la seva voluntat de desistiment 
a l’altra part amb un mes d’antelació.”. 
 

SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde per a la seva signatura, així com per a l’adopció 
d’actes d’execució per desenvolupar el contingut del present conveni. 
 
TERCER.-  PUBLICAR el present conveni en el Portal de transparència municipal.  
 
QUART.- NOTIFICAR a la Generalitat de Catalunya el present acord. 
 
 
INTERVENCIONS: Sílvia Martí, Martí Vallès i Marià Montsuñer. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (14): 

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) 
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
9.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS 
 
L’alcalde tracta els assumptes següents: 
 
- Reunió de mediació vaga d’escombraries 
- Camins refugis de les Gavarres 
- Pressupost Consell Comarcal del Gironès 
- Campanya recollida oli domèstic 
- Tancament planta compostatge de Solius 
- Dades positives de la recollida selectiva 
- Nous contenidors 
- Gran Recapte 
- Xerrada amb empresaris de la transició energètica 
- Augment de sol·licituds de subvencions per plaques solars 
- Epidèmia aviar 
- Sequera 
 
El regidor Joan Casabó tracta els assumptes següents: 
 
- Càntut 
- Nits de la Coma 
- Cinema  
- Teatre  
- Fum fum fum 
 
La regidora Sílvia Martí tracta els assumptes següents: 
 
- Xerrada ús i abús de les pantalles 
- Consell Escolar municipal 
- Reunió amb Educació, policia i Mossos 
- Enquesta del Dept. Educació sobre l’estat emocional 
- Consell d’Infants municipal 
- Projecte Rossinyol 
 
El regidor Christian Cortès tracta els assumptes següents: 
 
- Obra C. Bisbal i Indústria 
- Obra camp de futbol 7 
- Obra Can Trinxeria 
- Obra ampliació gas 
- Obra Vies Verdes 
 
La regidora Lourdes Martín tracta els assumptes següents: 
 
- Canvi caldera gas PAV3 



 
 
- Pantalla informativa 
- Millora zona petanca 
- Porta automàtica edifici piscina 
- Canvi màquina gimnàs 
 
El regidor Marià Montsuñer tracta els assumptes següents: 
 
- Ampliació Residència Geriàtrica 
- Valoració actuacions regidoria Governació 
- Conveni policies 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
El regidor Martí Vallès tracta els assumptes següents: 
 
- Informació estat projectes guanyadors Processos Participatius. Respon l’alcalde. 
- Obres rotonda carril bici 
- Senyals errònies Passeig Ferrocarril 
- Senyera residència. Respon l’alcalde. 
- Zona blava Puigcugul 
- Obres Can Trinxeria. Respon Christian Cortès. 
- Alternativa als usuaris actuals Camp de futbol 7 
- Seguretat tram Bon Preu de la Via Verda. Respon Marià Montsuñer. 
 
El regidor Joan Cañigueral tracta els assumptes següents: 
 
- Brossa al pas entre supermercat DIA i les cases. Respon l’alcalde. 
- Senyalització direcció Girona rotonda Electroservei. Respon l’alcalde. 
- Manteniment accessos aparcaments. Respon l’alcalde i Marià Montsuñer. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Datat i signat electrònicament, 
 
 




