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Conveni de l'ajuntament de Cassà amb els
pobles veïns per a determinats serveis
El debat sobre com han de regular-se per
conveni les relacions amb els municipis
veïns va ser el tema més destacat del ple
municipal del mes d’abril, una de les sessions amb menys punts a l’ordre de dia
de l’actual legislatura.
La discussió es va originar arran de la
discrepància dels regidors del grup d’ERC
sobre la proposta feta per l’equip de govern en connexió al conveni de col·laboració amb els ajuntaments veïns de
Campllong, Llambilles i Sant Andreu
Salou, pel que fa a l’ús de determinats
equipaments locals de Cassà de la Selva.
L’alcalde de Cassà, Antoni Baulida, va
remarcar que el conveni que es presentava al ple era fruit de l’acord amb els alcaldes dels municipis signants, que primer havien elaborat un esborrany de la
proposta i després, un cop depurat havien arribat a les conclusions que es presentaven a l’aprovació final. El batlle va
destacar que amb aquesta proposta
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Intervenció del regidor d'ERC, Xavier Albertí, en el debat sobre el conveni amb
els pobles veïns.
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s’aconseguia igualar els drets dels
infants que van a la llar que, fins
ara, si no eren de Cassà havien
d’abonar una matricula superior,
que quedava compensada amb el
conveni que regularia les aportacions de l’ajuntament. Tot i que l’acord
actual només preveu l’ús de la llar
d’infants i de la residència geriàtrica,
Baulida va dir que s’hi podrien afegir altres usos en el futur com ara
els esportius i que per això el conveni quedava obert a aportacions
futures.
Tot i aquesta opció d’obertura, la
proposta no va ser del gust dels regidors d’ERC que, després de recordar que la proposta inicial del
conveni havia sorgit del seu grup,
no s’entenia com s’havia quedat tan
lluny dels objectius inicialment previstos i no s’havia treballat a elaborar una proposta que realment reflectís la voluntat àmplia de la pro- La proliferació de bandes per reduir la velocitat dels vehicles, va ser tema de
posta inicial i que inclogués tots els discussió a la sessió d'abril
temes que podien ser d’interès per
als tres municipis. Xavier Albertí va
ons. Després d’uns moments de debat
demanar, en primer lloc, que el tema es
tos inicialment. Cas que no s’acceptés la
sobre els camins legals que havien de
quedés sobre la taula per poder estudiar
seva petició, Albertí va presentar una esseguir les propostes d’ERC, es va acori ampliar la proposta amb l’objectiu que el
mena a la totalitat, amb un nou model de
dar acceptar debatre el fons de la qüesconveni reunís més requisits dels previsconveni que recollia les seves pretensitió. Des d’ERC, a més, es va demanar que

Pisos a Cassà de la Selva
Edifici "A
rdenya"
"Ardenya"
al costat de l'església

· Pisos de 3 i 4 habitacions
· Dúplex de 4 habitacions
· Calefacció a gas
· Acabats de qualitat
· Pàrking opcional
des de 8.900 euros
Des de:

78.600 euros
(13.078.000 PTA)

Per a més informació:
tel. 679 790 287
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es tinguessin més presents els drets del pobles afectats, ja que no se’ls tenien en compte
ni tan sols a l’hora d’entrar als òrgans de govern de les entitats que resulten afectades (llar
d’infants i residència geriàtrica) pel conveni.
L’alcalde va respondre que en principi el conveni era adequat a totes les parts i que encara
que un moment determinat es va parlar de la
representativitat i de la possibilitat d’inclourehi membres d’altres ajuntaments, es va acordar que, de moment, la representació en els
òrgans quedés com en l’actualitat. La proposta
de l’equip de govern es va aprovar amb els
vots a favor dels regidors del grup Mixt, el PSC
i CiU i l’abstenció dels d’ERC, mentre que la
de l’oposició va ser rebutjada amb els vots en
contra de l’equip de govern.
La resta de punts de l’ordre del dia van gaudir de força més unanimitat i així tots els regidors van estar d’acord en el projecte del pas
soterrat del Trust després que el portaveu
d’ERC, Emili Mató, demanés algun aclariment
sobre els informes de departament d’Urbanisme.

UN

ANY D'ACTIVITATS DE

MEDI AMBIENT
En el torn dels informes dels diferents regidors, l’alcalde va anunciar la recent reunió de

ON SÓN LES CLAUS?
El ple del mes d’abril va començar amb deu minuts de retard. La causa no
va ser cap altra que el fet que els regidors es van trobar amb la porta
tancada a l’hora d’entrar a la sessió. El treballador municipal que habitualment s’encarrega d’obrir la porta, de vigilar l’enregistrament del que es diu
a la reunió i de subministrar aigua als regidors, no era a l’ajuntament i no hi
havia maneres de poder obrir. Van provar-se diferents claus, fins que finalment es va trobar la que feia falta i amb un cert retard va començar la sessió,
que, altrament va ser de les més curtes de l’actual període municipal.

Anunci ajuntament color
l'ha portat l'angel
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la comissió de matriculació, que s’havia
desenvolupat sense problemes atesa la
voluntat dels col·legis de posar-se d’acord
en relació a aquells casos que podien crear conflictes. Igualment va convidar els assistents a la celebració dels actes del dia
del malalt, que es durien a terme el mes
de maig a la residència geriàtrica de Cassà. Per la seva banda, el regidor d’urbanisme, Josep Bou, va presentar un ampli
programa d’actuacions dins de l’àrea de
medi ambient, que inclou activitats i programes a desenvolupar durant tot l’any i
que s’havia preparat conjuntament amb
el departament de cultura.

Entre aquestes propostes n’hi havia algunes de relacionades amb potenciar l’ús
de la bicicleta i la mobilitat sostenible, la
qual cosa va provocar la intervenció del
regidor Emili Mató, que va demanar com
és que per un costat es preparaven aquestes campanyes i, per una altra, s’eliminaven els únics carrils per a bicicletes que
hi havia al centre del poble. Des de l’equip
de govern es digué que el del carrer de
l’Esport s’havia tret perquè era perillós i
se’n feia poc ús, per la qual cosa es van
demanar les bases d’aquestes afirmacions (nombre d’accidents i nombre d’usuaris). En el primer cas, el regidor de go-

vernació digué que en alguna ocasió una
bicicleta «s’havia tirat al damunt d’un turisme»; en el segon cas va remetre a uns
informes de la policia local, el qual va ser
reclamat pel regidor d’ERC.
En tot cas, en relació al qüestionable
poc ús del carril, Mató va insistir que una
de les funcions de l’ajuntament, si realment creu en les alternatives al transport
amb vehicle a motor privat, hauria de ser
la de vetllar perquè es faci ús del carril i
per això, en comptes d’eliminar-lo, el que
hauria hagut de fer era potenciar-ne l’ús
amb noves accions i propostes alternatives al desplaçament en automòbil.

Aprovat el projecte de pas soterrat del Trust
Acord d’aprovació inicial del projecte de construcció d’un pas
inferior a la carretera C-65 per l’accés al sector industrial El
Trust, al futur sector industrial El Trust-2 i al Veïnat d’Esclet, redactat per l’enginyer de canals, camins i ports Martí Sels i Pagès
i promogut pels propietaris dels cinc subsectors que conformen
el sector industrial El Trust, provat per unanimitat:
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 22 de juliol de
1999, va aprovar definitivament el projecte de pas inferior a la
carretera-250 (actualment C-65) per l’accés al sector industrial
«El Trust» i al Vt. d’Esclet, infrastructura viària la construcció de la
qual estava prevista en els cinc plans parcials relatius als cinc
diferents subsectors que conformen el sector industrial El Trust.
No obstant estar aprovat definitivament, l’execució de l’esmentat projecte no s’ha dut a terme com a conseqüència d’haver-se iniciat un procediment de reclassificació urbanística de
les parcel.les ubicades enfront del sector industrial El Trust, concretament a l’altra banda de la C-65, a fi i efecte que passessin
de sòl no urbanitzable a sòl urbà d’ús industrial, la qual cosa va
originar la necessitat de redactar un nou projecte, ja que el que
estava aprovat no contemplava l’accés al futur nou sector industrial (Trust-2).
Com a conseqüència de la circumstància exposada en el paràgraf anterior, els propietaris dels cinc subsectors que conformen el sector industrial El Trust, els propietaris del futur sector
industrial El Trust-2 (que en aquell moment eren simplement
propietaris de parcel.les amb expectativa de reclassificació urbanística) i l’Ajuntament de Cassà de la Selva, van signar un
conveni urbanístic (que va aprovar el Ple de la Corporació en
data 31 d’octubre de 2001), relatiu a la construcció i finançament del pas soterrat d’accés al sector industrial El Trust i al que
estava destinat a ser el nou sector industrial El Trust-2, conveni
en el que, a banda de pactar en quina proporció contribuirien al
finançament del pas els propietaris dels diferents sectors, es
determinaven les cessions que calia realitzar per a poder-lo
executar, a la vegada que s’establia un calendari de tramitació
de les figures de planejament urbanístic necessàries per tal que
les parcel.les amb expectativa de reclassificació poguessin classificar-se en sòl urbà d’ús industrial, tenint en compte que aquest
procés ja s’havia iniciat el mes anterior, quan el Ple municipal,
en sessió de 27 de setembre de 2001, havia aprovat inicialment
i de forma simultània l’expedient de modificació de normes subsidiàries i el corresponent pla parcial per tal que les parcel.les
que constituien l’anomenat Trust-2 poguessin assolir la classifi-
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cació pretesa.
En aquest sentit, cal fer constar que del referit conveni urbanístic es desprenia que , si bé actuarien com a promotors del pas
inferior els propietaris dels cinc subsectors que constitueixen el
sector industrial El Trust, els propietaris del sector industrial El
Trust-2 s’obligaven a contribuïr al seu finançament en les quantitats que proporcionalment els correspongués. Per altra banda,
es considera important ressaltar que el pla parcial del Trust-2
(sector-12), també preveu la construcció del pas inferior per l’accés a ambdós sectors industrials.
El Ple municipal, en sessió de 29 de novembre de 2001, va
aprovar provisionalment el referit expedient de modificació de
normes subsidiàries i el pla parcial relatiu al Trust-2, i la Comissió d’Urbanisme de Girona té previst sotmetre a aprovació ambdues figures en la propera sessió de 24 d’abril de 2002.
En data 22 d’abril de 2002 els propietaris dels cinc subsectors que conformen el sector industrial El Trust han presentat a
l’Ajuntament el nou projecte de construcció d’un pas inferior a la
carretera C-65 per l’accés al sector industrial El Trust, al futur
sector industrial El Trust-2 i al Veïnat d’Esclet, a fi i efecte de ser
sotmès a la corresponent aprovació municipal.
Vist l’informe favorable que ha emès en data 22 d’abril de
2002 l’arquitecte municipal en relació a l’esmentat projecte.
Atès allò establert a l’article 64 del Decret Legislatiu 1/1990,
de 12 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la normativa
urbanística vigent a Catalunya en matèria urbanística.
Atès el dictamen favorable de la comissió informativa general
es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de construcció d’un
pas inferior a la carretera C-65 per l’accés al sector industrial El
Trust, al futur sector industrial El Trust-2 i al Veïnat d’Esclet, redactat per l’enginyer de canals, camins i ports Martí Sels i promogut pels propietaris dels cinc subsectors que conformen el
sector industrial El Trust, l’import del qual ascendeix a la quantitat de 625.369’49 e.
SEGON.- Sotmetre aquest expedient a exposició pública durant el termini de 30 dies, mitjançant la publicació del corresponent edicte en el BOP de Girona i notificant individualment el
present acord als propietaris d’ambdós sectors industrials.
TERCER.- Notificar aquesta acord, adjuntant la corresponent
còpia del projecte, al Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat a Girona, per tal que s’emeti el corresponent informe.
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POLÈMICA DE LES

BANDES REDUCTORES
DE VELOCITAT
També el tema de circulació es va
tractar arran d’una intervenció del regidor d’ERC Miquel Moncadas, que
va manifestar la seva estupefacció per
la proliferació de bandes de desacceleració i passos de vianants elevats
que hi ha al poble i que afectarà un
total de disset carrers del municipi.
Moncadas, evocant els seus temps de
regidor de governació, va recordar
que per millorar la seguretat vial hi
ha tres mecanismes: els educatius,
els dissuasoris i els sancionadors. En
aquest cas, l’ajuntament havia optat
pel segon, que afecta tota la població, per mirar de controlar un problema, l’excés de velocitat, que és responsabilitat d’uns quants infractors
determinats, que sí que mereixen ser
sancionats. En tot cas, Moncadas va
preguntar directament al regidor de
Sanitat, Pere Ayach, què opinava del
tema, ja que, com a representant dels
transportistes, el regidor de CiU havia manifestat en els temps d’oposició la seva queixa per aquesta qüestió quan manava ERC a l’ajuntament.
Ayach va dir que continuava opinant
el mateix que uns mesos enrera i que
aquestes bandes no ajudaven el trànsit.
Per la seva banda, el regidor de governació va dir que a ell tampoc no li
agradava la solució; però que els vianants ho prefereixen. El regidor
d’ERC, Jordi Casadevall, va concloure: "si no agraden a l’oposició, no
agrada al regidor de sanitat i no agrada al de governació, per què les heu
posat?"
Els regidors de l’oposició, en la seva
bateria de preguntes final van qüestionar sobre els programes d’acollida
als nens saharians el pròxim estiu, la
informació sobre el bus nocturn de la
festa, la recollida selectiva de matèria orgànica a Cassà i per boca de
David Vila, va tornar a demanar un
reglament específic que reguli la participació ciutadana en el desenvolupament del PALS, com ja s’havia fet
dos mesos enrera. Segons Vila,
aquesta actitud de l’ajuntament demostra que, en realitat, no es creu en
el projecte, ni en la seva metodologia
ni en la seva filosofia.

Text i fotos: Joan Carles Codolà
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El conveni amb la Colla preveu una
aportació de 5.400 euros l'any
Reproduïm, a continuació, part de l'acord
d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament
de Cassà de la Selva i l’associació local
Colla Excursionista Cassanenca, relatiu al
foment d’activitats de lleure i culturals,
aprovat per unanimitat en el ple
"Atès que per part del quart tinent d’alcalde de cultura es considera convenient
que l’activitat municipal de foment de les
actuacions d’interès cultural que dugui a
terme l’associació local Colla Excursionista
Cassanenca es reguli a través d’un conveni.
Vist l’esborrany de conveni entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i l’associació
local Colla Excursionista Cassanenca, presentat pel quart tinent d’alcalde de cultura.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General es proposa al Ple
l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i l’associació local Colla Excursionista
Cassanenca, relatiu al foment d’activitats
culturals, el contingut literal del qual es
transcriu a continuació:
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CASSÀ DE LA SELVA I L’ASSOCIACIÓ LOCAL
COLLA
EXCURSIONISTA
CASSANENCA RELATIU AL FOMENT
D’ACTIVITATS CULTURALS.
EXPOSEN:
I.- Que la Colla Excursionista
Cassanenca és una entitat sense ànim de
lucre que des de l’any 1957 està duent a
terme una important tasca de difusió d’activitats relacionades amb el món de l’excursionisme a Cassà de la Selva.
II.- Que en aplicació i desenvolupament
de les competències relatives a l’activitat
de foment, regulades als articles 224 de la
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya, l’Ajuntament té
la voluntat de fomentar totes aquelles activitats d’iniciativa particular que suposin
una promoció de la cultura a Cassà de la
Selva i, en aquest sentit, ja ha estat subvencionant de forma puntual diferents activitats organitzades per l’entitat Colla
Excursionista Cassanenca durant els darrers anys.
III.- Que ambdues parts consideren convenient que l’activitat municipal de foment
de les actuacions d’interès cultural que dugui a terme la Colla Excursionista durant
l’any 2002 es reguli a través del present
conveni, i que aquest sigui prorrogable

anualment i de forma tàcita si cap de les
dues parts no decideix el contrari.
És per tot això exposat que ambdues
parts, reconeixent-se mútuament capacitat
per obligar-se,
CONVENEN:
I.- La Colla Excursionista es compromet a
organitzar al llarg de l’any 2002 les següents
accions: Premis Literaris de Cassà, exposició de bolets, marxa de primavera, cursa
de Sant Silvestre i altres activitats relacionades amb el món de l’excursionisme i la
cultura en general.
Així mateix, la Colla Excursionista
Cassanenca també es compromet a que en
qualsevol material de difusió de les seves
activitats hi aparegui la menció a l’Ajuntament de Cassà de la Selva com a ens col·laborador.
II.- L’Ajuntament de Cassà de la Selva es
compromet a subvencionar la Colla Excursionista Cassanenca les esmentades activitats amb la quantitat anual de 5.400 euros,
que s’abonarà en dos terminis (abril i setembre). Aquesta quantitat inclou, així mateix, un ajut pel manteniment del local social d’aquesta entitat durant l’any en curs.
III.- Durant el mes de desembre, l’Ajuntament i la Colla Excursionista Cassanenca
es reuniran per valorar les activitats dutes a
terme durant l’any i, a tal efecte, aquesta
última presentarà a l’Ajuntament un informe econòmic de les activitats realitzades,
tot justificant la subvenció municipal atorgada.
IV.- La vigència del present conveni s’estableix fins el dia 31 de desembre de 2002.
No obstant això, s’entendrà prorrogat de
forma tàcita i pel mateix termini si cap de les
dues parts comunica per escrit a l’altra la
voluntat de rescindir-lo amb una antelació
mínima de 15 dies al seu venciment.
V.- Aquest conveni té caràcter administratiu i, per tant, l’Ajuntament gaudeix de la
seva prerrogativa d’interpretació. Els conflictes que puguin sorgir en relació a la interpretació o a l’aplicació d’allò estipulat en
aquest conveni que no hagin pogut ser resolts en via administrativa, es dirimiran en
l’àmbit de la jurisdicció administrativa.
I, en prova de conformitat, ambdues parts
signen el present document per duplicat en
el lloc i en la data indicades “ut supra”.
SEGON.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’associació local Colla Excursionista
Cassanenca.
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El conveni de Cassà amb Campllong,
Llambilles i Sant Andreu Salou
Acord d’aprovació del conveni de
col.laboració entre els Ajuntaments de
Cassà de la Selva, Campllong, Llambilles
i Sant Andreu Salou, aprovat emb els vots
a favor de l'equip de govern i l'abstenció
dels regidors d'ERC:
Atès que, degut a les petites dimensions dels municipis Campllong, Llambilles
i Sant Andreu Salou, els seus habitants
han de desplaçar-se a Cassà de la Selva
per a poder rebre determinats serveis que
els seus Ajuntaments no poden prestar.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en sessió ordinària de 27
de setembre de 2001, va aprovar per
unanimitat una proposta consistent a proposar als municipis de Campllong,
Llambilles i Sant Andreu Salou l’elaboració d’un conveni que tingués com a objectiu regular els drets i deures dels ciutadans dels tres esmentats municipis que
fossin usuaris dels diversos serveis municipals de caràcter educatiu, assistencial,
etc…prestats per l’Ajuntament de Cassà.
Atès que els plenaris municipals dels
Ajuntaments de Campllong i Sant Andreu

ES
VEN
CASA
al carrer
Ample
amb jardí,
garatge i
calefacció.
Interessats,
truqueu al
telèfon
972 46 33 56
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Salou van acceptar aquesta proposta mitjançant acords adoptats respectivament
en sessions de 25 d’octubre de 2001 i 20
de desembre de 2001, mentre que la comissió municipal de govern de l’Ajuntament de Llambilles, en sessió de 4 d’abril
de 2002, en va donar compte i va acordar
sotmetre a aprovació el conveni que es
proposi a tal efecte en la propera sessió
plenària.
Atès que els serveis jurídics de l’Ajuntament de Cassà de la Selva han redactat
un esborrany de conveni de col.laboració
entre els Ajuntaments de Cassà de la
Selva, Campllong, Llambilles i Sant
Andreu Salou, el qual ha rebut el vist i
plau per part dels alcaldes dels municipis
intervinents en el conveni.
Atès allò establert en els articles 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, en relació als convenis
interadministratius.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa General es proposa al Ple
l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar el conveni de
col.laboració entre els Ajuntaments de
Cassà de la Selva, Campllong, Llambilles
i Sant Andreu Salou, el contingut del qual
es transcriu a continuació de forma literal:
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE CASSÀ DE
LA SELVA, CAMPLLONG, LLAMBILLES I
SANT ANDREU SALOU
REUNITS:
D’una banda, el Sr. Antoni Baulida i
Casadellà, que actua en qualitat d’Alcalde de Cassà de la Selva, assistit del Sr.
David Reixach i Saura, secretari de la
Corporació, que dóna fe de l’acte.
D’altra banda, el Sr. Lluís Freixas i
Vilardell, en qualitat d’Alcalde de
Campllong.
D’altra banda, el Sr. Josep Serra i
Ciurana, en qualitat d’Alcalde de
Llambilles.
D’altra banda, el Sr. Josep Garriga i Font,
en qualitat d’Alcalde de Sant Andreu
Salou.
EXPOSEN:
I. Que degut a les petites dimensions
dels municipis Campllong, Llambilles i
Sant Andreu Salou els seus habitants han
de desplaçar-se a Cassà de la Selva per

a poder rebre determinats serveis que
els seus Ajuntaments no poden prestar.
II. Que el Ple de l’Ajuntament de Cassà
de la Selva, en sessió ordinària de 27 de
setembre de 2001, va aprovar per unanimitat una proposta consistent en proposar als municipis de Campllong, Llambilles
i Sant Andreu Salou l’elaboració d’un conveni que tingués com a objectiu regular
els drets i deures dels ciutadans dels tres
esmentats municipis que fossin usuaris
dels diversos serveis municipals de caràcter educatiu, assistencial, etc…prestats
per l’Ajuntament de Cassà.
III. Que els plenaris municipals dels Ajuntaments de Campllong i Sant Andreu
Salou van acceptar aquesta proposta mitjançant acords adoptats respectivament
en sessions de 25 d’octubre de 2001 i 20
de desembre de 2001, mentre que la comissió municipal de govern de l’Ajuntament de Llambilles, en sessió de 4 d’abril
de 2002, en va donar compte i va acordar
sotmetre a aprovació el conveni que es
proposi a tal efecte en la propera sessió
plenària.
És per això exposat que les quatre
parts intervinents en aquest conveni,
PACTEN:
I. Els Ajuntaments de Campllong,
Llambilles i Sant Andreu Salou s’obliguen
a participar en les despeses que suporta
l’Ajuntament de Cassà de la Selva en relació al manteniment dels serveis que es
presten a la FUNDACIÓ PÚBLICA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP i a la
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “TAPS”, de
forma proporcional al percentatge d’usuaris dels esmentats serveis que siguin ciutadans o ciutadanes dels seus respectius
municipis respecte al nombre total d’usuaris de cada servei, i prenent com a referència l’import total que l’Ajuntament de
Cassà de la Selva destina anualment a
cadascun dels dos serveis. S’entendran
per ciutadans o ciutadanes aquelles persones que estiguin censades en el padró
d’habitants dels esmentats municipis.
A continuació es reproduex un supòsit
fictici com a exemple explicatiu de la
fòrmula exposada:
- Nombre total d’ususaris del servei:
100
- Usuaris ciutadans de Cassà de la Selva: 75
- Usuaris ciutadans de Campllong: 15
- Usuaris ciutadans de Llambilles: 7
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- Usuaris ciutadans de Sant Andreu Salou: 3
- Cost del Servei a assumir inicialment per l’Ajuntament de Cassà de la
Selva. 24.000 e
- Participació en el cost del servei per part de Campllong3.600 e(15%)
- Participació en el cost del servei per part de Llambilles 1.680 e (7%)
- Participació en el cost del servei per partde Sant Andreu Salou. 720 e
(3%)
- Cost finalment assumit per l’Ajuntament de Cassà de la Selva18.000
e(75%)
II. S’entén per despeses de manteniment aquelles que guardin relació
amb les despeses de personal, neteja, adquisició de material, factures d’aigua, electricitat, telèfon i assegurances.. Queden expressament excloses de
l'objecte del conveni les despeses que es realitzin en concepte d’obres
d’ampliació dels equipaments municipals on es prestin els esmentats serveis, les quals aniran íntegrament a càrrec de l’Ajuntament de Cassà de la
Selva.
III. Una vegada finalitzat l’any en curs, l’Ajuntament de Cassà de la Selva
notificarà una proposta de liquidació als ajuntaments de Campllong,
Llambilles i Sant Andreu Salou, d’acord amb la fórmula exposada en la
clàusula anterior. Cadascun dels tres ajuntaments esmentats disposarà d’un
termini de quinze dies a comptar des de la data de notificació de la proposta
de liquidació per a comprovar la veracitat de les dades d’aquesta i per a
poder realitzar les consideracions o observacions que s’escaiguin. Transcorregut el referit termini sense que s’hagin presentat al.legacions o observacions, la proposta de liquidació esdevindrà definitiva sense que calgui
practicar-ne una de nova i, per tant, naixerà de forma automàtica l’obligació
d’abonar a l’Ajuntament de Cassà de la Selva la quota proposada.
En el supòsit que algun o alguns dels tres ajuntaments citats presentin
al.legacions o observacions tendents a la rectificació d’alguna o algunes de
les dades de la proposta de liquidació, l’Ajuntament de Cassà de la Selva,
prèvia les comprovacions i rectificacions, si s’escau, pertinents, practicarà i
notificarà les liquidacions definitives, que hauran de ser abonades en qualsevol cas pels Ajuntaments de Campllong, Llambilles i Sant Andreu Salou
abans del 15 de març de l’any següent.
IV. Els Ajuntaments intervinents acorden que el present conveni sigui vigent durant l’any 2002. No obstant això, s’entendrà prorrogat tàcitament per
períodes successius d’un any si abans del dia 1 de desembre de l’any en
curs cap de les parts no ha comunicat per escrit a les altres la seva voluntat
de rescindir o modificar el conveni.
V. Per la seva banda, l’Ajuntament de Cassà de la Selva es compromet a
consultar prèviament amb els Ajuntaments de Campllong, Llambilles i Sant
Andreu Salou totes aquelles decisions que guardin relació amb el funcionament dels serveis objecte d’aquest conveni, a excepció d’aquelles decisions qualificables d’ordinàries per guardar relació amb el funcionament normal del servei. L’Ajuntament de Cassà de la Selva també es compromet a
ser receptiu, en la mesura de les seves possibilitats, a les propostes que es
realitzin per part dels altres tres ajuntaments en relació a la solució de problemes o millores en la prestació dels serveis.
VI. Les parts intervinents en el conveni acorden que, en el supòsit que
l’Ajuntament de Campllong, el de Llambilles o el de Sant Andreu Salou
decidissin en algun moment no prorrogar la vigència del present conveni,
l’eficàcia del mateix només s’extingirà respecte l’ens que hagi exercit la
potestat rescissòria, sense que això impliqui, en cap cas, que els ciutadans
d’aquest municipi no puguin gaudir dels serveis objecte d’aquest conveni.
No obstant això, l’ajuntament o ajuntaments que decideixin posar fi a aquesta relació convencional, perdran les facultats exposades en la clàusula ant e r i o r.
VII. L’eficàcia del present conveni queda condicionada a l’aprovació
d’aquest per part dels plenaris municipals.
.../...
SEGON.- Facultar l’Alcalde per a la signatura d’aquest conveni.
TERCER.- Notificar aquest acord als Ajuntaments de Campllong, Llambilles
i Sant Andreu Salou, i a la intervenció i a la tresoreria municipals pel seu
coneixement i efectes escaients.
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Les esmenes d'ERC
al conveni amb els
pobles veïns
Observacions d’Esquerra Republicana respecte al conveni de col·laboració entre els ajuntaments
de Cassà de la Selva, Campllong, Llambilles i Sant
Andreu Salou:
El nostre grup va presentar el passat mes de
setembre una moció de col·laboració
intermunicipal que va ser aprovada, i de la que
se’n deriva el conveni que en aquest ple proposa
autoritzar l’equip de govern actual.
Hi vèiem una possibilitat molt fructifera d’intercanviar recursos i opinions sobre qüestions d’interès comú i de regular la utilització de determinats serveis municipals de l’ajuntament de Cassà
amb l’objectiu de donar unes garanties d’igualtat
d’oportunitats als conciutadans veïns d’aquests
petits municipis que ho desitgessin.
Ara ens trobem que amb la proposta elaborada
per l’equip de govern no compleix ni molt menys
aquestes expectatives. I tot i que sembla comptar
amb la confiança dels diferents municipis pateix
de greus deficiències de fons i forma:
Fa una reducció de la moció presentada pel
nostre grup, en el sentit de reduir-la a una ambigua regulació dels dos serveis bàsics: Geriàtric i
Llar municipal, quan les possibilitats són molt més
àmplies. Actuacions conjuntes en camins veïnals,
captació de subvencions, intercanvi d’informació
d’activitats culturals i esportives (agenda mensual), cessió preferent d’instal·lacions i equipaments
d’algun dels municipis (pavelló i carpa Campllong,
p.e.), compra conjunta de materials: cadires, empostissats..., control aigües,...
No dóna la suficient garantia als ajuntaments
veïns de gaudir d’unes contrapartides a la seva
aportació, ja que ni existeix un compromís explícit
a la igualtat de tracte per part de l’ajuntament de
Cassà ni preveu la seva presència en els òrgans
de gestió, entenem que per pròpia voluntat política que no compartim.
I adoleix de greus mancances de forma en els
aspectes de càlcul (que no de tractament jurídic),
que fa que intepretant el text estrictu senso no es
prevegi el càlcul real de l’aportació neta del municipi (saldo entre despeses i ingressos).
En definitiva, ens dóna la impressió de ser un
text resolt a la correcuita per omplir un ple amb
únicament dos punts de l’ordre del dia, que desaprofita una oportunitat interessant i innovadora de
mancomunació a petita escala.
Reclamem per aquest motiu que el punt sigui
retirat del ple per analitzar-lo de forma més exhaustiva en una reunió en la que ens agradaria
poder participar o que, si més no, es valori positivament l’esmena a la totalitat que hem redactat.
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