Cassà al Dia

EL PLE MUNICIPAL
L'equip de govern aprova una baixada de l'IBI de prop del 3%

ERC demana que la rebaixa d'impostos
beneficiï els qui més ho necessitin
El ple municipal del mes d’octubre va aprovar una nova rebaixa de l’impost sobre
béns immobles, tal i com ja havia fet l’equip
de govern en l’exercici anterior. La rebaixa en aquest cas ha estat disminuir l’índex d’aplicació de l’impost del 0,72 al
0,70. Si, a més, es té en compte que els
impostos municipals ni s’apugen com
l’IPC i que, en canvi, hi haurà un increment d’un 2% aproximat del valor cadastral, la rebaixa de l’impost sobre béns immobles pot representar un 3%, aproximadament en relació al l’any anterior, L’equip
de govern va defensar en el ple aquesta
davallada, que afecta per igual tots els
posseïdors d’algun immoble a la nostra
vila, mentre que el grup d’ERC va defensar una davallada selectiva que afectés
de manera més directa aquells
cassanencs en condicions econòmiques
més difícils, especialment els jubilats o els
aturats. El debat sobre aquesta opció va
ser el més destacat del ple del mes d’octubre, una sessió que, de manera poc
habitual, va comptar amb diverses mocions presentades per unanimitat dels diferents grups polítics municipals.

VOLUNTAT

D’ESTALVI

En la presentació de les propostes dels
impostos i taxes per al 2003, el regidor
d’hisenda, Pere Ferrer, va començar remarcant que el redactat de les ordenances no tenia en compte la nova llei d’àmbit estatal que suprimeix l’IAE, ja que
l’ajuntament confiava que s’establiria alguna mesura compensatòria per l’eliminació d’aquest tribut. Pere Ferrer, incidint
en la rebaixa de l’índex de l’IBI, del 0,72
al 0,70%, va dir que aquesta baixada significaria una disminució d’uns cinc milions en la recaptació per aquest concepte; però que aquesta era una quantitat tècnicament possible i que exemplificava la
voluntat d’estalvi de l’equip de govern,
que ja l’any anterior havia aplicat una reducció d’aquest tipus en l’impost. Pel que
fa a la resta de taxes, l’increment va ser
del 3,5%, com el de l’IPC de l’any, amb
alguna excepció, com ara la d’escombraries, que no es va tocar a l’espera dels
resultats de l’exercici un cop s’apliqués la

Jordi Casadevall -regidor d'ERC, a la foto inferior- va debatre amb l'alcalde la
presència dels grups polítics als mitjans de comunicació municipals
recollida orgànica al municipi.

REBAIXA

SIMBÒLICA I

POC JUSTA
Per part del grup d’ERC es va presentar
una esmena a la totalitat dels pressupostos, que es va presentar a part, amb di-

versos canvis al redactat de la proposta,
alguns dels quals van ser acceptats per
l’equip de govern. Xavier Albertí, en nom
del grup d’ERC va dir que la rebaixa del
0,72 al 0,70% de l’índex de l’IBI era més
simbòlica que real i que el valor absolut
seria molt relatiu si es tenia en compte
que la rebaixa es venia aplicant sobre un
increment anterior del 0,5 al 0,75, que
havien hagut d’aplicar els regidors d’ERC
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quan eren a l’equip de govern, per resoldre la greu situació econòmica local. Per
això, Albertí va dir que ells preferien que
aquesta rebaixa s’apliqués en els nuclis
més desfavorits, en particular als jubilats.
També el grup d’ERC va lamentar que no
s’aprovés la taxa de la llar d’infants -que
seria decidida per comissió de govern-,
ja que això aniria en detriment de la transparència i el debat polític en relació al preu
que haurien de pagar els pares dels nens
que anessin a l’escola bressol municipal.
L’equip de govern va anunciar que acceptarien algunes de les propostes d’ERC,
si bé es mantindria la baixada de l’IBI.
Acceptaren l’exempció en les construccions d’elements relacionats amb energies
renovables i altres sol·licituds de l’oposició.
Xavier Albertí va insistir que, amb el sistema proposat per ERC, hi hauria una distribució més justa de la riquesa i Joan
Martin, del PSC, li va respondre dient que
els serveis socials ja feien la seva feina i
si hi havia algun cas veritablement greu
ja se l’eximia de pagar alguns impostos.
El representant del PSC va recordar que
la baixada dels impostos era una de les
condicions del pacte de govern firmat pel
seu grup, CiU i el grup mixt i va dir que
“trobo estrany que ERC trobi poca cosa
baixar un impost del 0,75 al 0,70%”.
Posteriorment i també en l’àmbit econòmic, el grup d’ERC també va votar en
contra de la sol·licitud d’un crèdit de
205.000 euros, ja que el seu grup havia
votat contra els pressupostos que preveien aquesta operació, tot i que considerà
tècnicament correcta l’actuació.

MOCIONS

UNITÀRIES

En el ple del mes d’octubre, altrament
es van aprovar diverses propostes de
manera unitària, com ara la de la creació
de la comissió de custòdia del territori, que
potenciarà la participació de diversos sectors ciutadans per garantir un ús adequat
de l’espai no urbanitzable. David Vila, en
nom d’ERC, va recordar que encara hi
havia pendent de constituir la comissió
de seguiment del PALS i va lamentar que
per al redactat de l’actual reglament no
s’hagués demanat el seu parer, com s’havia acordat en un ple anterior.
També van estar d’acord tots els regidors en la proposta de crear unes bases
per a donar noms als carrers de la vila, en
la moció redactada per l’ACM i l'FMC sobre la desaparició de l’IAE, en reclamar el
retorn dels papers de Salamanca i en la
de donar suport a les persones encausades per la denúncia contra el Rei d’Espa-

El secretari municipal, David Reixach, s'acomiada dels regidors en el ple
del mes d'octubre

L'últim ple de David Reixach
Després de més quatre anys de servei a l’ajuntament de Cassà, David
Reixach va viure el passat 31 d’octubre la seva darrera sessió plenària com a secretari municipal de la
nostra vila.
Va entrar a l’ajuntament de Cassà, el dia 1 de juny de 1998, amb
una tasca difícil, substituir el seu antecessor, Albert Ballesta, que havia
dut una eficient tasca com a gestor i
impulsor de la tasca municipal, i va
acceptar el repte, malgrat la seva joventut. Tal i com van coincidir tots
els regidors de l’ajuntament, la feina
de David Reixach ha estat valorada
amb una nota ben alta per la seva
professionalitat i també pel tarannà
humà i personal de qui se n’havia
encarregat de dur-la a terme.
David Reixach va viure els seus
moments més difícils com secretari
municipal els mesos d’abril i maig
del 2001 , quan va esclatar la crisi
per la línia d’alta tensió, i des del seu
paper de tècnic va haver d’afrontar
la difícil tasca de donar suport a un
equip de govern que, durant unes
mesos, va demanar ajuda per a
unes determinades opcions personals i després va haver de donar
arguments jurídics per als criteris

contraris. I ho va fer amb
professionalitat i sabent guardar les
distàncies amb unes opcions i les altres, molt ben posat en el seu paper
de simple funcionari que havia de
complir amb la seva tasca, que és la
de donar sosteniment a l’equip que
està governant. Bona mostra del reconeixement a la seva tasca van ser
els afalacs que li van expressar els
mateixos regidors d’ERC, que van
valorar la seva tasca en els anys que
ha estat a l’ajuntament, entenent la
dificultat que havia tingut la seva funció, per la justa proporció entre relació personal i el sentit del deure.
Reixach, natural de Blanes, a partir del 15 de novembre exercirà com
a adjunt a la secretaria de l’ajuntament de Lloret de Mar, com a tècnic
d'administració general
La plaça que ocupava a Cassà,
quan s’hagi de cobrir en propietat
haurà de fer-se a través de concurs
o concurs oposició, però atesa la urgència de portar la feina, el més probable és que de moment es decideixi cobrir-la interinament per urgència, supòsit en el qual es permet el
nomenament directe sense que sigui preceptiu el procediment de selecció previ.

Cassà al Dia

EL PLE MUNICIPAL
nya.
En canvi, es va rebutjar la proposta del
grup d’ERC per la redacció d’una ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions a jubilats i persones amb baix
nivell de recursos econòmics, que estava
directament relacionada amb les ordenances i taxes municipals. El grup republicà proposà que aquestes persones
puguin gaudir d’una subvenció equivalent al 90% en l’IBI, i també d’una altra pel
mateix import en les taxes i preus públics
com ara el de la llar d’infants, el subministrament d’aigua, i l’assistència a cursos,
casals d’estiu i activitats similars organitzades per l’Ajuntament. Així mateix, proposa una subvenció del 90% de l’import
de les activitats escolars. En el cas dels
jubilats, es demana també la instauració
d’un carnet identificatiu que els permeti
acollir-se a descomptes, d’un mínim d’un
50%, en les activitats lúdiques o culturals
organitzades pel consistori.
L’alcalde va explicar els motius pels
quals es rebutjava la proposta, dient que
tots els grups municipals tenien molt assumida la idea d’ajudar en el que es pugui els més necessitats; però va lamentar
que la moció d’ERC no concretés la quantitat econòmica que significaria aquesta
proposició. Igualment, Baulida va desta-

car alguns punts difícils de portar a la pràctica, com era el de donar subvencions per
a activitats que organitzen institucions que
no són municipals, o els possibles
desajustaments que podria comportar la
titularitat de la propietat d’una determinada finca i el poder econòmic real de la
família dels propietaris.
Esquerra tampoc no va poder fer aprovar una moció que demanava una regulació de l’accés dels grups polítics als
mitjans de comunicació municipals. L’alcalde va dir que aquesta proposta un dia
o altre s’hauria d’aprovar; però, de moment, s’estava pendent de resoldre el canvi de funcionament de l’emissora local,
que en aquests moments era el mitjà de
comunicació municipal més important.
Jordi Casadevall, en nom d’ERC , va insistir que la llei obligava a regular l’accés
dels partits als mitjans i que la resposta
de l’alcalde només era una excusa per
no afrontar el que manava la llei.

NOMÉS

TRES SANCIONS

PER ALCOHOLÈMIA
En la recta final del ple, el regidor de
governació, Joan Martín, va resumir els

Més accés als mitjans de
comunicació municipals
Proposta presentada pel grup municipal d’ERC, per a la creació
d’un reglament que reguli les condicions d’accés i ús dels grups
polítics als mitjans de difusió i comunicació municipals, rebutjada
amb els vots en contra de l'equip de govern:
"De conformitat amb el que preveu l’article 103.2 de la LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA, el Grup Municipal d’ERC
a l’Ajuntament de Cassà de la Selva presenta la Proposta de Resolució següent per a debat i votació en el proper Ple de la Corporació.
“La Llei 21/2002, de 5 de juliol, de setena modificació de la llei 8/
1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya modifica l’article 155 de la Llei 8/1987 i estableix en el paràgraf segon
que: “ el ple de l’ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió
municipal, com ara la televisió local les emissores de ràdio municipals i les publicacions i butlletins editats per l’ajuntament. En aquests
sentit, els respectius plens han d’aprovar un reglament que reguli
les condicions d’accés i d’ús d’aquests mitjans pels regidors i els
grups municipals constituïts al si de la corporació”.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General es
proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Que es constitueixi una Comissió Informativa formada
per representants de tots els Grups Municipals per tal de redactar el
reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús d’aquests mitjans i sotmetre-la a aprovació del ple de la Corporació en el termini
màxim de 2 mesos."

resultats de diferents controls de trànsit
fets a Cassà en col·laboració entre la policia local i els Mossos d’esquadra. Pel
que fa a les proves d’alcoholèmia, durant
el mes d’octubre, de 48 controls només
en tres casos hi havia hagut sanció administrativa i en cap situació no s’havia arribat al límit que entrava en la legislació
penal. Pel que fa a velocitat, de 60 vehicles controlats, 52 superaven el límit de
50 per hora; però només 12 anaven a més
de 70 quilòmetres per hora i van ser sancionats. Finalment, pel que fa a sorolls,
dels 28 vehicles analitzats, en quatre casos es va sancionar per sorolls i en un,
per manca de plaques.
Martín també va donar les dades de la
resta de l’any (de gener a setembre) amb
aquests resultats: Velocitat: 445 controls;
239 que anaven a més de 50 km/h i 87
sancions. Alcoholèmia: 205 controls; 16
positius administratius i 2 de penals. Sorolls: 136 vehicles controlats; 20 sancionats per sorolls; 6 sense carnet de conduir;
un sense haver passat la ITV, 6 sense placa i 7 sense assegurança obligatòria de
vehicles. Joan Martín va sintetitzar els resultats dient que “els conductors de Cassà van poc alegres”.

Text i fotos: Joan Carles Codolà

Regular els noms de carrers
Proposta presentada pel grup municipal d’ERC, per
l’assignació de noms de carrer, aprovada per unanimitat:
Atès que periòdicament l’Ajuntament es veu amb la
necessitat d’assignar nous noms al nomenclàtor municipal per la creació de nous carrers.
Atès que creiem que és convenient que les designacions resultin de la màxima satisfacció popular.
Atès que entenem que són també una oportunitat
per palesar el reconeixement a col.lectius, persones
individuals o elements amb una clara vinculació local.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Establir un procediment de designació dels
noms que permeti un cert nivell de participació veïnal,
si bé sempre respectant la decisió última del consistori.
SEGON.- Vetllar perquè aquesta relació de noms tingui en la mesura del possible uns referents de caràcter
local.
TERCER.- I en aquest sentit suggerim d’utilitzar la
plataforma del consell d’entitats i els mitjans de comunicació locals per recollir suggeriments al respecte, dels
que el consistori en faria una selecció que s’aniria incorporant al nomenclàtor a mesura que fos possible.
Tot això sense perjudici que en el seu moment per decisió directa del ple se’n poguessin incorporar de nous.
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ERC demana descomptes per als jubilats
Proposta presentada pel grup municipal d’ERC, per la redacció
d’una ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions a
jubilats i persones amb baix nivell de recursos econòmics, rebutjada per l'equip de govern:
"Atès que les persones jubilades han aportat amb el seu treball, al llarg de la seva vida, un benefici per la comunitat, és de
justícia social que la comunitat els agraeixi amb diferents mesures aquest benefici.
Atès que existeixen famílies amb uns recursos econòmics molt
ajustats, fins i tot per cobrir les primeres necessitats.
Atès que en el cas que aquestes famílies siguin de jubilats, i
per tant persones que no poden accedir a un lloc de treball,
aquesta situació és encara més injusta.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Que els serveis jurídics de l’Ajuntament redactin
una ORDENANÇA REGULADORA DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A JUBILATS I PERSONES AMB BAIX NIVELL DE
RECURSOS ECONÒMICS, amb els següents criteris:
1.- JUBILATS MAJORS DE 65 ANYS.
1.1 Gaudiran d’una subvenció equivalent al 90% de l’impost
sobre béns immobles sempre que
a) Siguin el subjecte passiu de l’impost.
b) Els ingressos líquids del conjunt familiar resident en la
propietat objecte de l’impost no sigui superior al salari mínim
interprofessional, segons informe dels Serveis Socials.
c) Cap membre de la unitat familiar resident en la propietat
objecte de l’impost no sigui titular d’una altra propietat municipal.

1.2 És facilitarà un carnet identificatiu a totes les persones
jubilades majors de 65 anys que els permetrà:
a) Acollir-se als descomptes, que com a mínim seran del
50%, de totes aquelles activitats lúdiques i culturals que o bé
siguin organitzades per l’Ajuntament, o bé rebin un suport econòmic d’aquest.
b) Entrar gratuïtament a la piscina municipal.
c) Participar gratuïtament en tots els cursos o activitats similars organitzades per l’Ajuntament.
2.- ALTRES
2.1 Gaudiran d’una subvenció de com a màxim el 90 % de
l’import de les següents taxes i preus públics:
Assistència a la llar d’infants, subministrament d’aigua (només en el primer tram de consum mínim) i assistència a cursos,
casals d’estiu i activitats similars organitzades per l’Ajuntament
o que rebin el suport econòmic d’aquest. Sempre i quan:
a)
Siguin el subjecte passiu de la taxa o preu públic.
b) Els ingressos líquids del conjunt familiar no sigui superior al salari mínim interprofessional, segons informe dels Serveis
Socials. Aquest informe recollirà, en funció dels ingressos familiars i les necessitats socials de la família, una proposta del percentatge que ha de gaudir cada subvenció en particular.
2.2 Gaudiran d’una subvenció de com a màxim el 90 % de
l’import de les activitats escolars (sortides pedagògiques i culturals) aquells infants que pertanyin a unitats familiars amb ingressos líquids inferiors al salari mínim interprofessional segons
informe dels serveis socials.
SEGON.- Que se sotmeti la mateixa a l’aprovació del ple
municipal amb un termini no superior a tres mesos."

Suport a l'encausat per presumptes injúries al Rei
Proposta presentada conjuntament per tots els grups municipals, en suport a les persones encausades per la denúncia
contra el Rei d’Espanya, aprovada per unanimitat:
"El dia 23 d'abril de 2001, en el decurs de l'acte de lliurament
del Premi Cervantes a l'escriptor Francisco Umbral, va intervenir
el Sr. Juan Carlos de Borbón y Borbón, Rei d'Espanya. En el
discurs s'assegurava literalment que:
“…NUNCA FUE LA NUESTRA LENGUA DE IMPOSICIÓN,
SINO DE ENCUENTRO;A NADIE SE LE OBLIGÓ NUNCA A
HABLAR EN CASTELLANO: FUERON LOS PUEBLOS MÁS DIVERSOS QUIENES HICIERON SUYOS POR VOLUNTAD
LIBÉRRIMA, EL IDIOMA DE CERVANTES…”
El dia 8 d'abril d'enguany, una plataforma de catorze entitats
cíviques de l'àmbit dels Països Catalans presenten, davant
l'Audiencia Nacional a Madrid, una denúncia a partir de l'esmentat discurs entenent que les expressions allà reflectides
poden ser constitutives de delicte en base a l'article 607.2 del
Codi Penal, que preveu el delicte de difusió d'idees relacionades amb el genocidi, tal i com també es contempla a nivell internacional en la Convenció sobre el Genocidi aprovada des del 9
de desembre de 1949 i de la qual l'Estat espanyol n'és signatari.
El dia 24 de setembre d'enguany, Jesús Artiola, que actuà en
la presentació de la denúncia com a portaveu de l'esmentada
plataforma, és cridat a l'Audiencia Nacional de Madrid per portar
a terme les diligències prèvies per encausar-lo per un suposat

delicte d'injúries i calúmnies a la figura del Rei previst en l'article
490 núm. 3 del Codi Penal espanyol.
Atesa la gravetat dels fets relacionats, el grup municipal d’ERC
a l'Ajuntament de Cassà de la Selva, municipi comprès en territori de parla catalana;
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General es proposa al ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Denunciar el falsejament i el menyspreu històric
cap a la llengua i cultura catalanes que suposen les paraules
transcrites anteriorment .
SEGON.- Donar suport a les persones i entitats encausades
tot reclamant que es tanqui qualsevol acció jurídica i legal en
contra d'elles, entenent que no hi ha cap prova que justifiqui
l'aplicació del Codi Penal.
TERCER.- Donar suport a les accions que es puguin endegar
dins el marc legal per tal de portar a instàncies internacionals la
denúncia dels fets que ha sofert Jesús Artiola.
QUART.- Instar el Parlament de Catalunya a posicionar-se a
favor dels encausats tot ratificant la injustícia històrica que ha
patit la llengua i la cultura catalanes.
CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord a l'Audiència Nacional i a
la Fiscalia General de l’Estat com a parts acusadores.
SISÈ.- Fer arribar aquest acord a la plataforma “Jo també em
planto” com a impulsora de la campanya a l'adreça
assemblea@assemblea.org ,o bé al C/Rocafort,242 Bis,3er08029 BCN".
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Es crea el Consell de custòdia del territori
ció a la del
creació
de consells
Subsidiàriament
sectorials.
serà d’aplicació la normativa vigent de règim
Proposta d’acord de creació del consell de custòdia
territori
local.
de Cassà de la Selva, aprovada per unanimitat:
II. Objectius
"Atès que una de les innovacions contemplades en el recenta) Objectiu General
ment aprovat expedient de modificació de les normes subsidiàL’objectiu principal del Consell de Custòdia del Territori és el
ries del planejament consistent en la regulació d’usos del sòl no
de treballar pel desenvolupament rural i la gestió respectuosa
urbanitzable, és la de la creació d’una comissió o consell de
del territori, dels seus recursos i dels seus valors naturals, socicustòdia del territori.
als, històrics i paisatgístics. Es tracta d’afavorir que els propietaAtès allò establert a l’article 59 de la Llei municipal i de règim
ris puguin conservar els valors esmentats existents a les seves
local de Catalunya, en relació a la creació d’òrgans de particifinques, intentant evitar que això els impliqui càrregues econòpació sectorial, i en els articles 130 i 131 del RD 2568/1986, de
miques.
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organitzaEl consell sectorial de custòdia del territori de Cassà de la
ció, funcionament i règim jurídic dels ens locals, en relació a la
Selva desenvoluparà exclusivament funcions d’informe i procreació de consells sectorials.
posta a l’Ajuntament en relació amb assumptes referents als
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa Geneseus objectius i àmbit d’actuació.
ral, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Aquest principi es pot concretar en els següents objectius esPRIMER.- Aprovar la creació del consell de custòdia del terripecífics:
tori de Cassà de la Selva. Les normes reguladores de la seva
b) Objectius específics
naturalesa jurídica, objectius, àmbit d’actuació, organització i
· Decidirà quins són els elements naturals, socials, històrics i
composició són les següents:
paisatgístics objecte de protecció, basant-se en els criteris estaNORMES REGULADORES DEL CONSELL DE CUSTÒDIA
blerts en el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat i en la reguDEL TERRITORI DE CASSÀ DE LA SELVA
lació dels usos del sòl no urbanitzable que fa la normativa urbaI. Naturalesa jurídica
nística vigent en el municipi.
El consell de custòdia del territori de Cassà de la Selva és un
· S’encarregarà de redactar propostes d’acords de gestió i
òrgan sense personalitat jurídica pròpia i depenent jurídicament
protecció del patrimoni natural i cultural entre l’Ajuntament i els
i econòmicament de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. A banpropietaris dels béns objecte de protecció. Aquestes propostes
da del que s’estableix en aquestes normes reguladores, li serà
d’acord seran fruit del diàleg amb els propietaris, i es podran
d’aplicació allò establert als articles 130 i 131 del RD 2568/
materialitzar en la celebració de convenis.
1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’or· Vetllarà perquè s’acompleixin els convenis amb els propietaganització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, en relaris.
·Proposarà a l’Ajuntament que intervingui en les actuacions
de gestió reflectides als acords amb propietaris que l’Ajuntament cregui convenient.
· Informarà l’Ajuntament de les actuacions de gestió i promoció del medi rural que es creguin prioritàries.
· Podrà promoure actuacions per la sensibilització i l’educació
ambiental dirigides principalment als agents implicats en la conservació del territori a través de -publicacions, conferències,
debats, visites i altres-. També es podran plantejar actuacions
d’educació i sensibilització dirigides als usuaris.
· Podrà donar suport i facilitar el desenvolupament de treballs
científics que pretenguin aprofundir en el coneixement del territori rural del nostre municipi.
· Podrà crear programes per a la potenciació de la participació pública i el voluntariat en els espais d’especial valor natural
i cultural.
· Vetllarà pel compliment de la Normativa Urbanística del Sòl
No Urbanitzable del municipi de Cassà fent arribar a l’Ajuntament inquietuds o incompliments de què hagi estat testimoni.
· Buscarà finançament i col·laboració d’entitats i institucions
dedicades a la protecció d’espais d’interès natural amb l’objectiu d’aconseguir una millor gestió del territori.
·Podrà promocionar productes i valors del territori, com per
exemple, la potenciació de l’agricultura ecològica o productes
amb certificat d’origen, productes forestals alternatius, productes cinegètics i ecoturisme..
· Mantindrà contactes amb la Xarxa de Custòdia del territori
als efectes d’aconseguir informació sobre iniciatives de suport i
formació en matèria de mètodes i procediments de custòdia del
territori.
· Podrà promoure l’elaboració de plans de gestió seguint els
models EUROSITE i del PTGMF (Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal) del Centre de la Propietat Forestal.
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· Elaborarà la memòria anual d’actuacions on
també podrà fixar nous objectius.
III. Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació del consell de custòdia del
territori de Cassà de la Selva es limitarà a aquelles zones classificades pel planejament urbanístic del municipi com a sòl no urbanitzable.
IV. Organització, composició i règim de presa
d’acords
a) Organització
El consell celebrarà dues reunions ordinàries
anuals a convocatòria del President, el qual també podrà convocar d’ofici reunions extraordinàries, o bé a petició de la majoria dels membres del
consell.
El consell podrà acordar organitzar-se en grups
de treball reduïts.
Es podran convocar a les reunions experts a fi
de demanar-los-hi la seva opinió.
b) Composició
El consell de custòdia del territori de Cassà de
la Selva estarà integrat per:
- President: Alcalde de Cassà de la Selva
- Vocals:
- Regidor delegat d’Urbanisme
- Regidor delegat de Medi Ambient
- Regidor delegat de Pagesia
- Un representant de cadascun dels grups municipals
- Els Alcaldes de Veïnat
- Un representant de l’associació local Colla
Excursionista Cassanenca
- Un representant de l’associació local Societat
de Caçadors
- Un representant de l’Agrupació de Defensa
Forestal de Cassà de la Selva
- Un representant del Club Ciclista Cassanenc
- Un representant de l’associació Amics del
Cavall
- Secretari/ària: empleat/ada municipal que realitzi tasques de coordinació i gestió en l’àrea de
medi ambient.
c) Règim de presa d’acords: Els acords que prengui el consell (que en la mesura que impliquin
una actuació de l’Ajuntament hauran de ser elevats a l’òrgan municipal competent per a la seva
aprovació, atès que el consell desenvolupa exclusivament funcions d’informe i proposta a l’Ajuntament), hauran de ser adoptats per la majoria
simple dels seus membres, tenint en compte que
el consell només es pot considerar constituït vàlidament amb l’assistència efectiva de, com a mínim, 1/3 part dels seus membres, essent preceptiva l’assistència del president.
Si el president no pogués assistir a una reunió,
podrà delegar l’exercici de la presidència d’aquella reunió concreta en un dels membres representants de l’Ajuntament”.
SEGON.- Notificar aquest acord als alcaldes de
veïnat, a l’associació local Colla Excursionista
Cassanenca, a l’associació local Societat de Caçadors i a l’Agrupació de Defensa Forestal de Cassà de la Selva, a l’associació local Club Ciclista
Cassanenc i a l’associació local Amics del Cavall
pel seu coneixement i per tal que comuniquin a
l’Ajuntament en nom de la persona que els representarà en el Consell de Custòdia del Territori".

L'Ajuntament reclama el retorn
dels "papers de Salamanca"
Proposta presentada conjuntament per tots els grups municipals, d’adhesió de l’Ajuntament de Cassà a la declaració del retorn dels “Papers
de Salamanca”, aprovada per unanimitat:
Atès que des de la restauració de la democràcia a l’Estat espanyol, el
Govern de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, molts
ajuntaments del nostre país, així com moltes altres institucions, han demanat el retorn dels documents confiscats per les tropes franquistes a
Catalunya desprès de la Guerra Civil, que en aquests moments estan
dipositats a “l’Archivo de la Guerra Civil a Salamanca”.
Atès que aquests documents pertanyen al poble de Catalunya, perquè provenen de domicilis privats, d’organitzacions polítiques i sindicals d’associacions, de tribunals, d’ajuntaments, del Parlament de
Catalunya i de la Generalitat. Atès que la comissió tècnica paritària creada pel govern espanyol i la Generalitat de Catalunya ha donat per
conclosos els seus treballs sobre el retorn a Catalunya dels fons documentals confiscats, degut a la manca de voluntat dels liders polítics espanyols.
Atès que davant d’aquest desacord de la comissió tècnica paritària, el
Patronat de l’Archivo de Salamanca, presidit per la ministra de Cultura,
Pilar del Castillo, ha decidit refusar el retorn de cap paper a Catalunya i
donar per “tancada la qüestió”, donant així la raó a la part espanyola de
la comissió sense cap consens ni matisos.
Atès que la comissió per la Dignitat està promovent per internet –
www.partal.com/dignitat- una Declaració pel retorn dels “papers de
Salamanca”, que en només cinc mesos ha aconseguit el suport de més
de 500 personalitats de 47 països , pertanyents al món de la cultura, de
la política, de la història i l’art, en la qual es demana que s’acompleixi
sense més dilacions l’Acord del Consell de Ministres del govern espanyol (15 de març de 1995) que decideix el retorn dels fons a Catalunya,
i que es reconegui la titularitat dels fons a nom dels seus propietaris
legítims, exigint, en cas contrari, que se suspengui i es retiri de la programació dels actes a celebrar a Salamanca, amb motiu de la seva
proclamació de Ciutat Europea de la Cultura 2002, l’exposició “propaganda en guerra” que s’ha d’inaugurar el 5 d’octubre i per la qual es
volen utilitzar els fons documentals confiscats al poble català.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General, es
proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cassà de la Selva a la
Declaració pel retorn dels “papers de Salamanca” promoguda per la
Comissió per la Dignitat i s’acompleixi sense més dilacions l’Acord del
Consell de Ministres del Govern espanyol (15 de març de 1995) de
retornar a Catalunya els fons documentals confiscats durant la guerra
civil.
SEGON.- Manifestar el nostre rebuig a l’exposició “propaganda en
guerra” de Salamanca on s’utilitzen els fons documentals confiscats al
poble català i a l’acord adoptat pel Patronat del l’Archivo de Salamanca,
presidit per la ministra de Cultura, Pilar del Castillo, pel qual s’ha decidit
refusar el retorn de cap paper a Catalunya i donar per tancada la qüestió.
TERCER.- Demanar al Govern de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i a les entitats municipalistes catalanes (ACM i FMC) que es
coordinin per portar a terme les accions legals que creguin més escaients per recuperar els arxius.
QUART.- Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol a la
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament de
Catalunya, a l’Associació Municipal de Catalunya i a la Federació de
Municipis de Catalunya.
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El ple, contra la llei de reforma de les
hisendes locals que elimina l'IAE
Proposta d’acord presentada conjuntament per tots els grups municipals, d’adhesió a l’acord pres pel comitè executiu
de la Federació de Municipis de
Catalunya en sessió de 15 d’octubre de
2002, en relació a l’aprovació del projecte de llei de reforma de la Llei d’Hisendes
Locals, aprovada per unanimitat:
Atès que el comitè executiu de la Federació de Municipis de Catalunya, en sessió de 15 d’octubre de 2002, va prendre
el següent acord:
“ACORD DEL COMITÈ EXECUTIU DE
LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE
CATALUNYA EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LLEI DE REFORMA DE LA LLEI D’HISENDES LOCALS
Amb data d’11 d’octubre passat, el Consell de Ministres va aprovar el Projecte de
llei de reforma de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, que ha estat remès al Congrés dels Diputats per a la seva tramitació
parlamentària i posterior aprovació.
El Comitè Executiu ha estudiat i debatut l’esmentat projecte de llei i, atès el
greuge que aquest Projecte representa
per a les finances municipals, ha pres el
següent acord:
Consideració prèvia: La reforma no
respon a les expectatives i a la necessitat
d’un nou model de finançament local, que
es van manifestar en diferents moments:
- La resolució aprovada pel 2n Congrés
de Municipis de Catalunya.
- La constatació que en el període de
vigència de l’actual Llei reguladora de les
hisendes locals, de 1988, la participació
del conjunt dels ens locals - municipis,
comarques, ens metropolitans i diputacions - en la despesa pública no ha sofert
cap variació significativa, cosa que sí ha
succeït en el nivell estatal i en l’autonòmic; una situació que no es correspon amb
l’increment dels serveis oferts a la ciutadania pel ens locals.
- La Federació de Municipis de Cata-

lunya, per acord de la darrera Assemblea
General, celebrada a Badalona el mes
d’abril passat, demanava un nou model
de finançament local en el que la participació dels municipis en els ingressos de
l’Estat tingués en compte els criteris bàsics de població i d’anivellament de recursos.
- El Consell Nacional de l’FMC, reunit
el mes de juliol passat, va reclamar l’inici
real de negociacions entre el Govern central i l’Administració local, un cop finalitzat
l’informe de la Comissió d’experts per a
la reforma del finançament local, creada
a tal efecte.
- La recentment creada Ponència de finançament local, en el marc de la Comissió de Govern Local de Catalunya, ha
aprovat un “Document de síntesi sobre finançament local”, en el que es defineix
un model de finançament adequat al
model territorial català i amb una clara
assignació de recursos en funció de l’atribució de competències.
Ateses aquestes consideracions,
1. Manifestem que el projecte de llei
de reforma del finançament local no es
correspon amb un nou model que comporti un decidit pas endavant per tal que
la gestió dels recursos públics se situï
cada vegada més en l’àmbit de l’administració local i per tant més a prop de les
ciutadanes i ciutadans.
2. Denunciem que es presentés la
proposta de nou sistema de finançament
local per ser aprovada pel Consell de Ministres, en el termini de quatre dies, i més,
tenint en compte que no es fonamenta en
un acord previ amb els representants del
món local. El text conté previsions que són
una absoluta sorpresa per a les entitats
locals. Els ajuntaments i diputacions no
han estat cridades a una autèntica negociació; no han estat tractades com a administracions públiques corresponsables.
3. Rebutgem la reforma presentada
pel Govern, perquè amenaça l’equilibri
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financer de les hisendes locals rebaixant
una part dels seus pressupostos: una actuació que vulnera el principi de constitucional de suficiència financera, el qual
defensarem on calgui. Els ciutadans han
de saber que aquesta reforma pot afectar
el nivell de prestació dels serveis públics
locals i que els municipis intentaran, per
tots els mitjans, evitar que això succeeixi.
4. Exigim la retirada del projecte i
l’inici d’una negociació efectiva i real a
nivell polític entre el representants del
Govern i de les entitats locals.
5. Demanem al Consell Federal de
la FEMP que es reuneixi urgentment per
valorar la convocatòria d’una Assemblea
Extraordinària que aprovi els eixos bàsics
del model de finançament local sobre el
que es fonamenti la nova fase de negociació.
6. Convidem l’ACM a convocar amb
caràcter d’urgència una reunió conjunta
dels Consells Nacionals de les dues entitats, amb la finalitat d’acordar punta bàsics per a la negociació del nou model de
finançament local.
7. Sol·licitem una entrevista amb la
Consellera de Governació i Relacions Institucionals per tal que doni suport a les
reivindicacions del municipis catalans i les
traslladi al Govern de la Generalitat.
8. Demanem als grups polítics amb
representació al Parlament de Catalunya
i al Congrés de Diputats i al Senat, que
donin suport a la petició de retirada del
Projecte de llei.”
Atès que les mesures acordades en la
proposta tenen com a finalitat aconseguir
que l’anunciada modificació de la Llei d’Hisendes Locals no suposi un greuge per
les finances dels ens locals catalans i de
la resta de l’Estat, cosa que afectaria negativament a la capacitat dels ens locals
per a treballar en benefici dels interessos
dels municipis en el marc de les competències que els són legalment atribuïdes.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General es proposa al Ple
l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Adherir-se i donar total suport
a la proposta aprovada pel comitè executiu de la Federació de Municipis de
Catalunya en sessió de 15 d’octubre de
2002, el text íntegre de la qual s’ha reproduït en la part expositiva de la present proposta d’acord.
SEGON.- Notificar aquest acord a la
Federació de Municipis de Catalunya.
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Les ordenances municipals pel 2003
Reproduïm tot seguit part de la proposta
d’acord d’aprovació inicial de imposició,
ordenació i modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2003, aprovada amb els vots a favor de l'equip de
govern:
".../...
- ORD. FISCAL NÚM. 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Es redueix el tipus de gravamen relatiu a l’impost sobre els béns immobles de
naturalesa urbana, que passa del 0’72 per
cent al 0’70 per cent. Així, l’article 7è, queda redactat de la següent manera: Article
7è. Tipus de gravamen i quota. “ Per a
l’exercici de 2003 serà el 0’70 per cent
quan es tracti de béns de naturalesa urbana i el 0’70 per cent quan es tracti de
béns de naturalesa rústica. La quota de
l’impost és el resultat d’aplicar a la base
imputable el tipus de gravamen”.
S’afegeix un nou article entre el 5è i el
6è, que consegüentment farà variar la numeració de l’articulat actual de l’article
6è en endavant. L’article afegit és el següent: “Article 6è.- Reduccions: 1. Quan
es porti a terme la revisió de valors cadastrals, s’aplicaran durant un període de
nou anys les reduccions previstes a la Llei
53/1997, de 27 de novembre”.
- ORD. FISCAL NÚM. 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
S’introdueix un quart apartat a l’article
4t, el qual quedarà redactat de la següent
manera: “4.- Gaudiran d’exempció de l’impost els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys i que els titulars
dels quals puguin acreditar documentalment que només són utilitzats excepcionalment per a circular en exhibicions, certàmens o curses limitades als vehicles

antics”.
- ORD. FISCAL NÚM. 7. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Se suprimeix la tarifa compresa en l’article 7è, epígraf 3.1., corresponent al lliurament de plànols de la població.
- ORD. FISCAL NÚM. 17.TAXA PER
L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB
MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES. S’incorpora un segon paràgraf a l’article 3, que
queda redactat d’aquesta manera: “En el
supòsit que el titular de la llicència, ja sigui persona física o jurídica, l’hagi
sol.licitat per a realitzar obres per encàrrec d’altri, aquest últim tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de contribuent”.
- ORD. FISCAL NÚM. 26. TAXA PER
ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL. Es reconverteix la taxa en
PREU PÚBLIC PER A L’ASSISTÈNCIA A
LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL:
*Articles 1, 2, 3, 7 i 8, allà on diu “taxa”,
ha de dir “preu públic”.
*L’article 6 es modifica íntegrament, i
queda redactat de la següent forma: “Article 6: Quantia. La competència per a determinar les tarifes que conformen el preu
públic referent a la matriculació, material i
assegurança, quota mensual i quotes per
assistència al menjador, la delega el Ple
a la Comissió de Govern, en base a allò
establert a l’article 48.2 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, i en l’article 23.2 b) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local”.
- ORD. FISCAL NÚM. 27. Se suprimeix
l’ordenança fiscal núm. 27 reguladora de

la TAXA PER TINENÇA DE GOSSOS, de
tal forma que les ordenances números 28
(preu públic per la prestació de serveis
consistents en l’organització de cursos,
casals d’estiu i activitats similars per part
de l’Ajuntament) i la número 29 (preu públic per la prestació de serveis de la brigada municipal d’obres en benefici de
particulars) els pertocaran respectivament
els números 27 i 28.
SEGON.- Aprovar provisionalment la
modificació de totes les ordenances fiscals vigents a l’Ajuntament de Cassà de
la Selva relatives a taxes i preus públics,
en el sentit d’incrementar un 3’5% (I.P.C.
interanual), arrodonint la quantitat resultant en aplicació de les regles d’arrodoniment de l’euro segons la normativa vigent
aplicable.
TERCER.- Crear i aplicar l’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29: TAXA PER A LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXIS (el text de la qual
figura en l’expedient administratiu).
QUART.- Indicar que les ordenances fiscals vigents en l’actualitat no modificades
en aquest expedient, continuaran vigents
fins que no s’acordi la seva modificació o
derogació.
CINQUÈ.- Exposar al públic en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública
de les ordenances, els qui tinguin un interès directe en els termes previstos a l’article 18 de la Llei 39/1988 podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense
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haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament
aprovats.

ESMENES DEL
D'ERC

GRUP

El grup d’ERC va proposar l’emissió de
dictamen favorable a les següents propostes d’acord per a la modificació de les
ordenances fiscals que a continuació es
relacionen. Van ser aprovades les que s'indiquen en negreta:
ORD. FISCAL NÚM. 1 IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES
- 1ª Esmena: Afegir un nou article entre
el 5è i el 6è i consegüentment variar la
numeració de l’articulat actual del 6è en
endavant.
Article 6è — Reduccions.
1. Quan es porti a terme la revisió de
valors cadastrals, s’aplicaran durant un
període de nou anys les reduccions previstes a la Llei 53/1997, de 27 de novembre.
- 2ª Esmena: Mantenir el redactat actual de l’article 7è. Tipus de gravamen i quota. “Per a l’exercici 2003 serà el 0’72 per
cent quan es tracti de béns de naturalesa
urbana i el 0’70 per cent quan es tracti de
béns de naturalesa rústica. La quota de
l’impost és el resultat d’aplicar a la base
imputable el tipus de gravamen”.
ORD. FISCAL NÚM. 3 IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES
- Esmena: Modificació de l’article 7è.
Exempcions, on s’hi incorpora un tercer

punt:
“3-. Les obres d’instal·lació de plaques
solars tèrmiques, panells fotovoltaics i,
en general, qualsevol altra instal·lació
d’aquest tipus, captadora d’energies renovables, així com les obres d’adequació per estalviar consum energètic en
general”,
ORD. FISCAL NÚM. 10 TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
- Esmena: Afegir a l’article 5è Exempcions subjectives un quart supòsit amb el
següent redactat:
d) Les inhumacions d’aquelles persones amb manca o insuficiència de mitjans econòmics. La valoració d’aquests
mitjans i concessió en el seu cas
d’exempció correspondrà a l’Ajuntament
previ informe dels serveis socials municipals. És requisits indispensable, però, que
el domicili mortuori de la persona difunta
radiqui en aquest municipi.
ORD. FISCAL NÚM. 12 TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I GESTIÓ
DE RESIDUS
- Esmena: Modificar l’article 5è pel següent redactat.
Article 5è. Exempcions i bonificacions.
Gaudiran d’exempció subjectiva els jubilats, pensionistes i altres subjectes passius d’escassa capacitat econòmica, sempre que els ingressos líquids del conjunt
familiar resident en un mateix habitatge
no sigui superior al doble del salari mínim interprofessional. En el cas de famílies monoparentals aquests ingressos no
hauran de superar el salari mínim
interprofessional.
Quan el conjunt familiar tingui uns ingressos superiors al doble del salari mí-

nim interprofessional i fins a 1.5 d’aquesta quantitat s’aplicarà una bonificació del
30%.
En les sol.liictuds per accedir a la reducció s’haurà de justificar:
Per persones jubilades amb uns ingressos superiors al salari mínim interprofessional i fins a 1.5 d’aquest SMI s’aplicarà una bonificació del 30%.
En les sol.licituds per accedir a la reducció s’haurà de justificar:
· Estar empadronats al municipi.
· Ingressos inclosso en els trams especificats.
· Que es tracta d ela primera vivenda.
· Capital mobiliari i immobiliari inferior a
les quantitats que es determinaran
reglamentàriament. Mentre no s’aprovi el
reglament oportú, no s’exigirà aquesta justificació per a poder gaudir de l’exempció
o bonificació”.
ORD. FISCAL NÚM. 26. TAXA PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.
- Esmena: L’article 6 es modifica íntegrament, i queda redactat de la següent
forma: “Article 6: Quantia. La quantia serà
determinada pel Ple municipal abans de
l’inici del curs escolar”.
CREAR I APLICAR L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 16 REGULADORA DE LA
TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES O ENTITATS QUE
UTILITZEN EL DOMINI PÚBLIC PER A
PRESTAR ELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS QUE NO AFECTIN LA GENERALITAT DEL VEÏNAT.
Consegüentment modificar la numeració
de les ordenances fiscals 16 i posteriors.
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