
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE GENER 
DE 2019 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000001  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 7 de gener de 2019 
Hora d’inici:  20:00 h 
Hora de fi: 20:35 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Assistents:  
Marti Valles Prats, alcalde 
Regidors/es: 
Pau Presas Bertran 
Eva Sáez Revuelta 
Josep Ferrer Serra 
Meritxell Rabionet Frigola 
 
Joan Bataller Garriga, secretari accidental 
 
Amb veu i sense vot: 
Emili Mató Palós 
Joan Cañigueral Casellas 
 
Absents: 
- 
  
Ordre del dia 
 
1.- APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 27/12/2018  
 
2.- MODIFICACIÓ ACORD JGL 17/12/18 PER ERROR MATERIAL TIPOGRÀFIC  
 
3.- PROP ACORD A LA JGL AUTORITZANT L'AGRUPACIÓ DE LES FINQUES 
SOL·LICITADES  
 
Desenvolupament de la sessió  
 
Havent comprovat el quòrum d’assistència necessària per a la celebració de la sessió, 
la presència necessària de la majoria de membres de la Junta de Govern Local en 
primera convocatòria, i d’un terç dels seus membres amb un mínim de tres per a la 
segona convocatòria, establert a l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
dels Ens Locals, el President declara oberta la sessió. 
 
1.- APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 27/12/2018 
 
RELACIÓ DE FETS 
 



 
 

 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
de 27/12/2018, 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. 58 del Text refós del Reglament Orgànic Municipal (TRROM). 
e. 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). 
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 ordinària de data 27/12/2018, que consta a 
l’expedient. 
 
Segon.- ORDENAR la incorporació de l’acta al llibre d’actes de la Junta de Govern Local 
de la Corporació. 
 
Tercer.- TRASLLADAR l’acta aprovada al Departament de Governació de la Generalitat 
i a la Subdelegació del Govern. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
2.- MODIFICACIÓ ACORD JGL 17/12/18 PER ERROR MATERIAL TIPOGRÀFIC 
 
Antecedents de fet: 
 
PRIMER.- Atès l’informe de la Tècnica de Medi Ambient de data 27 de desembre de 
2018, en el que es transcriu literalment el següent: 
 
“PRIMER.- En data 17 de Desembre de 2018 la Junta de Govern Local va adoptar la 
següent decisió: 
 

“Contractar amb WATT SOLAR ENERGIA SL amb NIF B25727322 la instal·lació 
de captadors solars fotovoltaics a la Llar d’Infants Municipal, que s’instal·laran 
a la teulada de l’equipament, i les feines es faran segons el que s’especifica al 
projecte presentat i amb una potència de 10 kW. Per l’objecte del contracte es 



 
 

 
 

tracta de la contractació d’una obra,  d’acord amb el pressupost aportat de 
16.921,90 € (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació pressupostària 601-1650-60900 
del pressupost vigent”. 

 
SEGON.-  L’acord es va prendre per un import equivocat a causa d’un error de 
transcripció atès que la quantitat del pressupost aportat per la mercantil WATT SOLAR 
ENERGIA SL  de data 1 de desembre del present es fixava en 16.821,90 €. 
 
TERCER.- Cal esmenar l’error material de transcripció que consta al Contracte Menor  
d’obres per la contractació de la instal·lació solar fotovoltaica de la llar d’infants acordat 
a la Junta de Govern Local fent constar que l’import del contracte serà de 16.821,90 € 
(IVA Inclòs) 
 
Fonaments de Dret: 
 
ÚNIC.- Atès l’Article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques en el que s’acorda que “en 
qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes”. 
 
Concloc: 
 
PRIMER.-  S’esmeni l’error material tipogràfic manifestat i  es modifiqui l’acord de la 
Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 17 de desembre de 2018 
sobre contracte menor d’obres per l’ instal·lació solar fotovoltaica de la llar d’infants fent 
constar que l’import del mateix és de SETZE MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS IVA INCLÒS (16.821,90 € IVA INCLÒS). 
 
SEGON.- Donar trasllat a l’àrea d’Intervenció municipal.” 
 
Fonaments de Dret 
 
PRIMER .- Conforme als arts. 13, 116.4 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (LCSP). 
SEGON.- Atès l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques en el que s’acorda que “en 
qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes”. 
TERCER.- Vista la delegació de funcions de l’Alcalde a la Junta de Govern Local 
efectuada mitjançant Decret d’Alcaldia 608 de data 19 de juny de 2015. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.-  Esmenar l’error material tipogràfic manifestat i modificar l’acord de la Junta 
de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 17 de desembre de 2018 sobre 
contracte menor d’obres per l’ instal·lació solar fotovoltaica de la llar d’infants fent 
constar que l’import del mateix és de SETZE MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS IVA INCLÒS (16.821,90 € IVA INCLÒS). 
 



 
 

 
 

SEGON.- Traslladar aquest acord a l’àrea d’intervenció municipal. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
3.- PROP ACORD A LA JGL AUTORITZANT L'AGRUPACIÓ DE LES FINQUES 
SOL·LICITADES 
 
ANTECEDENTS DE FETS 
 
Vista la instància presentada per L.C.V., per la qual sol·licita conformitat respecte 
l’agrupació de dues parcel·les, les finques registrals núm. 10.607 i núm. 7.857 de Cassà 
de la Selva, com a condició de la llicència d’obres de construcció d’un habitatge 
unifamiliar i que l’alcalde comparegui davant la notaria per així manifestar-ho.  
(E2018007511 de data 11 de desembre de 2018) 
 
Atès l’informe de l’arquitecte municipal, de data 11 de desembre de 2018, que copiat 
literal diu: 
 
“ El Sr. L.C.V. ha sol·licitat llicència per a la construcció d’un habitatge unifamiliar amb 
piscina al carrer de Francesc Macià, núm. 18, cantonada carrer Josep Irla, núm. 11, i 
carrer de Josep Tarradellas, núm. 7. 
 
La llicència d’obra encara no ha estat atorgada. Una de les mancances de documentació 
a aportar abans del seu atorgament és l’aportació de la nota simple registral de la 
parcel.la de 1563,25 m2 resultant de l’agrupació de les dues parcel·les sobre les quals 
se situa la nova construcció (parcel·les de referència cadastral  
9282703DG8398S0001PM i 9282707DG8398S0001MM). 
 
Vista la instància presentada per L.C.V. en data 11 de desembre de 2018 (RE núm. 
E2018007511), on sol·licita, per tal de poder fer l’agrupació de parcel·les, un document 
on l’Ajuntament de Cassà de la Selva consent que s’inscrigui la representació 
gràfica alternativa de la finca resultant de l’agrupació que es va presentar a 
l’ajuntament en arxius .dwg i .gml per registre d’entrada de data 6 de desembre de 2018 
núm. E2018007446, i que no fa cap al·legació a l’agrupació proposada. 
 
Conclusió: 
 
Vistos els arxius .dwg i .gml presentats per registre d’entrada de data 6 de desembre de 
2018 núm. E2018007446. 
 
Es dóna conformitat als esmentats arxius per a la tramitació de l’esmentada agrupació.” 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la 
legalitat urbanística. 
 



 
 

 
 

Article 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, d’activitats i serveis dels ens locals. 
 
Articles 187.2.a), 191.1.a), 192, en relació a l’article 53.1.r) 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.  
 
Decret d’alcaldia 2015/608, de 19 de juny, de delegació de facultats de l’alcaldia a favor 
de la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER: Donar conformitat als arxius .dwg i .gml presentats per registre d’entrada de 
data 6 de desembre de 2018 núm. E2018007446 i per tant a l’agrupació de les parcel·les 
de referència cadastral  9282703DG8398S0001PM i 9282707DG8398S0001MM, 
registrals 10607 i 7.857. 
 
SEGON: Donar conformitat per a la regularització de les superfícies registrals. 
 
TERCER: Facultar a l’alcalde la formalització en document públic davant la notaria de la 
conformitat de l’agrupació i la regularització de les superfícies de les finques 10.607 i 
7857. 
 
QUART: Comunicar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la certifico a 
l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat i datat electrònicament, 
 


