
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE GENER 
DE 2019 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000002  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 14 de gener de 2019 
Hora d’inici:  20:10 h 
Hora de fi: 20:23 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Assistents:  
Marti Valles Prats, alcalde president 
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 07/01/2019 
 
2.- DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1925 RELATIU A LA CONVALIDACIÓ 
DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA Q/2018/70 
 
3.- DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1924 RELATIU A LA CONVALIDACIÓ 
DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA Q/2018/77 
 
4.- DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1921 RELATIU A L'APROVACIÓ 
FACTURES DE CONFORMITAT RELACIÓ Q/2018/71 
 
5.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER FOMENTAR PROJECTES I ACCIONS 
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA (XSLPE) 
 
6.- RESOLUCIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT VELES PARA SOL PISCINA 
MUNICIPAL 
 
7.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ PROJECTE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES LA SALLE 2018
 
8.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ PROJECTE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES AMPA PUIG 
D'ARQUES 2018 
 



 
 

 
 

9.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ PROJECTE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES AFA ALDRIC 
2018 
 
10.- AUTORITZAR A J.C.I. L'INICI DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UN ASCENSOR A 
L'HABITATGE DEL C/ ROSSELLÓ NÚM. 10 
 
11.- AUTORITZAR A C.P.R. LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR AL C/ JAUME BALMES NÚM. 7 

 
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 07/01/2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
de data 07/01/2019, signada pel Secretari de l’òrgan. 

2.  
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 07/01/2019, 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..- DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1925 RELATIU A LA 
CONVALIDACIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA Q/2018/70 
 
Es dona compte. 
 
3.- DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1924 RELATIU A LA 
CONVALIDACIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA Q/2018/77 
 
Es dona compte. 
 
4.- DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1921 RELATIU A L'APROVACIÓ 
FACTURES DE CONFORMITAT RELACIÓ Q/2018/71 
 
Es dona compte. 
 
 
5.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER FOMENTAR PROJECTES I 
ACCIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA (XSLPE) 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per 
ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica membres de la XSLPE, 
destinades al finançament d’accions i projectes de promoció econòmica. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cassà de la Selva està adherit a la Xarxa de Serveis Locals 
de Promoció Econòmica. 
 
Atès el Servei de formació educativa en alfabetització en català i alfabetització digital 
municipal, amb un pressupost de despeses de 10.000 euros. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Bases específiques de la Diputació de Girona per a les subvencions en règim de 
concurrència competitiva per ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció 
econòmica membres de la XSLPE, destinades al finançament d’accions i projectes de 
promoció econòmica (BOP Girona 188 de 28/09/2018). 
 
Convocatòria de la Diputació de Girona per a les subvencions en règim de concurrència 
competitiva per ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica membres 
de la XSLPE, destinades al finançament d’accions i projectes de promoció econòmica, 
anualitat 2019 (BOP Girona 218 de 14/11/2018). 



 
 

 
 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar sol·licitud de subvenció de 5.000 euros a la Diputació de Girona per 
al Servei de formació educativa en alfabetització en català i alfabetització digital a Cassà 
de la Selva. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Girona. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
6.- RESOLUCIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT VELES PARA SOL PISCINA 
MUNICIPAL 
 
Antecedents de fet: 
 
PRIMER.- Atès l’informe del Director de la Piscina Municipal i Coordinador Esportiu de 
data 1 de març de 2018, de justificació de la necessitat de contractar el subministrament 
per l’adquisició de tres veles para-sol per la piscina municipal a l’empresa JAUME 
MALLOL SLLU (Mallol Arquitectura Tèxtil).  
 
SEGON.- Atès l’informe del Director de la Piscina Municipal i Coordinador Esportiu de 
data 13 de desembre de 2018 que modifica la quantitat i l’import de les veles para-sol 
subministrades que consten a  l’informe de data 1 de març de 2018. 
 
TERCER.-  Atès l’acord de resolució de mutu acord signat per ambdues parts de la 
contractació inicial de tres veles para-sol per finalment contractar-ne únicament dues, 
de data 13 de desembre de 2018. 
 
Fonaments de Dret: 
 
PRIMER.- Articles 9,111,138 i Llibre IV, Títol II, capítol IV sobre els contractes de 
subministrament del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. (RDL 3/2011, 
de 14 de novembre). 
  
SEGON.- 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.-  Resoldre el contracte de subministrament per l’adquisició de tres veles para-
sol i s’acordi la contractació de dues.  
 
SEGON.- Modificar l’import de quinze mil vint-i-tres euros amb trenta-sis cèntims 
(15.023,36 € IVA inclòs) corresponent a les tres veles, per un import d’onze mil cen-set 
euros amb vuitanta cèntims (11.107,80 € IVA Inclòs) corresponent només a les 2 
subministrades.  
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a l’àrea d’intervenció municipal. 



 
 

 
 

 
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa JAUME MALLOL SLU (Mallol Arquitectura 
Tèxtil 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
7.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ PROJECTE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES LA SALLE 
2018 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local en data 22 d’octubre, pel qual s’acorda la 
concessió de la subvenció a l’AMPA La Salle per al finançament del Projecte de 
Socialització de Llibres de Text i/o Recursos Educatius Digitals per un import de 
13.922,34€.  
  
Vist que la subvenció està prevista en el pressupost general de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva per l’exercici 2018, amb la següent aplicació pressupostària: 
 
Org. Prog. Eco. Descripció Crèdit inicial 2018 
401 9200 48000 Programa Reciclatext 46.900,00 euros 

 
Vista la sol·licitud de l’AMPA La Salle de subvenció exclosa de concurrència pública 
corresponent al Projecte de Socialització de Llibres i/o Recursos Educatius Digitals en 
data 11 de desembre de 2018 i amb núm. de registre E2018007549, s’ha instruït 
l’expedient corresponent X2018003350. 
 
Vist el compte justificatiu de la subvenció i les factures corresponents al Projecte de 
Socialització de Llibres i/o Recursos Educatius Digitals presentats per l’AMPA La Salle 
en data 11 de desembre i núm. de registre E20180074549. 
 
Vist que l’AMPA La Salle va justificar de forma adequada la subvenció de l’anualitat 
2017. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’educació conforme l’AMPA La Salle ha justificat de forma  
adequada la subvenció de l’anualitat 2018. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Els articles 118 i els següents del decret 179/1995 del 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix la regulació per 
l’atorgament de subvencions. 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 
 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de LGS. 
 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (LT). art. 8.1 f) i g). 
 



 
 

 
 

Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local (LBRL) art. 21.f). 
El decret d’alcaldia núm. 608/2015, de data 19 de juny de 2015 disposa que l’òrgan 
competent de l’atorgament d’aquesta subvenció és la Junta de Govern Local per superar 
la quantia de 1.000 €. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Reconèixer i liquidar l’obligació per import de 13.922,34€ amb càrrec a  
l’aplicació pressupostària 401 9200 48000 del pressupost de 2018 de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, tal i com es detalla a continuació:  
 

 
SEGON.- Quantia, finançament i pagament. Aprovar i ordenar el pagament de 13.922,34 
euros, que representa un percentatge de finançament del 60,02 per cent de la 
subvenció.  
 
TERCER.- Verificació i control. L’Ajuntament de Cassà de la Selva té la facultat de 
verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el 
qual té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al 
Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’entitat AMPA La Salle, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa 
als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
QUART. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  

Número 
d’expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la subvenció Període de 
l’activitat 

X2018003350 AMPA La 
Salle 

G17059932 Projecte de 
Socialització de Llibres 
de Text i/o Recursos 
Educatius Digitals 

2018 

Cost total de 
l’objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvenciona
bles 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 

21.085,67€ 21.085,67€ 13.922,34€ 60,02% 13.922,34€ 



 
 

 
 

c) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

d)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

e)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

f)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat 
i el compliment dels drets dels usuaris. 

g)  La bona fe. 
h)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
i)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’exercici de llurs càrrecs. 
j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim sancionador 
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt 
greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CINQUÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SISÉ.- Notificar aquest acord de subvenció a l’AMPA La Salle. 
 
VUITÉ.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
8.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ PROJECTE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES AMPA 
PUIG D'ARQUES 2018 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local en data 23 d’octubre, pel qual s’acorda la 
concessió de la subvenció a l’AMPA Puig d’Arques per al finançament del Projecte de 
Socialització de Llibres de Text i/o Recursos Educatius Digitals per un import de 
18.281,86€.  
  
Vist que la subvenció està prevista en el pressupost general de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva per l’exercici 2018, amb la següent aplicació pressupostària: 
 
Org. Prog. Eco. Descripció Crèdit inicial 2018 
401 9200 48000 Programa Reciclatext 46.900,00 euros 



 
 

 
 

 
Vista la sol·licitud de l’AMPA Puig d’Arques de subvenció exclosa de concurrència 
pública corresponent al Projecte de Socialització de Llibres i/o Recursos Educatius 
Digitals en data 18 de desembre de 2018 i amb núm. de registre E2018007796, s’ha 
instruït l’expedient corresponent X2018003413. 
 
Vist el compte justificatiu de la subvenció i les factures corresponents al Projecte de 
Socialització de Llibres i/o Recursos Educatius Digitals presentats per l’AMPA Puig 
d’Arques en data 18 de desembre i núm. de registre E2018007796. 
 
Vist que l’AMPA Puig d’Arques va justificar de forma  adequada la subvenció de 
l’anualitat 2017. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’educació conforme l’AMPA Puig d’Arques ha justificat de 
forma adequada la subvenció de l’anualitat 2018. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Els articles 118 i els següents del decret 179/1995 del 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix la regulació per 
l’atorgament de subvencions. 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 
 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de LGS. 
 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (LT). art. 8.1 f) i g). 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local (LBRL) art. 21.f). 
El decret d’alcaldia núm. 608/2015, de data 19 de juny de 2015 disposa que l’òrgan 
competent de l’atorgament d’aquesta subvenció és la Junta de Govern Local per superar 
la quantia de 1.000 €. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Reconèixer i liquidar l’obligació per import de 18.281,86€ amb càrrec a  
l’aplicació pressupostària 401 9200 48000 del pressupost de 2018 de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, tal i com es detalla a continuació:  
 

Número 
d’expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la subvenció Període de 
l’activitat 

X2018003413 AMPA Puig 
d’Arques 

G17140690 Projecte de 
Socialització de Llibres 
de Text i/o Recursos 
Educatius Digitals 

2018 

Cost total de 
l’objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 



 
 

 
 

 
SEGON.- Quantia, finançament i pagament. Aprovar i ordenar el pagament de 18.281,86 
euros, que representa un percentatge de finançament del 89,80 per cent de la 
subvenció.  
 
TERCER.- Verificació i control. L’Ajuntament de Cassà de la Selva té la facultat de 
verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el 
qual té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al 
Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’entitat AMPA Puig d’Arques, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o 
la seva justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que 
realitzi la Intervenció de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, d’acord amb el que estableix 
l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa 
al compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o 
negativa als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin 
correspondre. 
 
QUART. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  

k) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 
l) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 

drets estatutaris.  
m) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 

necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

n)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

o)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

p)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat 
i el compliment dels drets dels usuaris. 

q)  La bona fe. 
r)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
s)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’exercici de llurs càrrecs. 
t) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim sancionador 
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt 
greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 

subvenciona
bles 

20.356.96€ 20.356,96€ 18.281,86€ 89,80% 18.281,86€ 



 
 

 
 

 
CINQUÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SISÉ.- Notificar aquest acord de subvenció a l’AMPA Puig d’Arques. 
 
VUITÉ.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
9.- APROVACIÓ SUBVENCIÓ PROJECTE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES AFA 
ALDRIC 2018 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local en data 23 d’octubre, pel qual s’acorda la 
concessió de la subvenció a l’AFA Aldric per al finançament del Projecte de Socialització 
de Llibres de Text i/o Recursos Educatius Digitals per un import de 14.695,80€.  
  
Vist que la subvenció està prevista en el pressupost general de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva per l’exercici 2018, amb la següent aplicació pressupostària: 
 
Org. Prog. Eco. Descripció Crèdit inicial 2018 
401 9200 48000 Programa Reciclatext 46.900,00 euros 

 
Vista la sol·licitud de l’AFA Aldric de subvenció exclosa de concurrència pública 
corresponent al Projecte de Socialització de Llibres i/o Recursos Educatius Digitals en 
data 5 de desembre de 2018 i amb núm. de registre E2018007403, s’ha instruït 
l’expedient corresponent X2018003249. 
 
Vist el compte justificatiu de la subvenció i les factures corresponents al Projecte de 
Socialització de Llibres i/o Recursos Educatius Digitals presentats per l’AFA Aldric en 
data 5 de desembre i núm. de registre E2018007403. 
 
Vist que l’AFA Aldric va justificar de forma  adequada la subvenció de l’anualitat 2017. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’educació conforme l’AFA Aldric ha justificat de forma  
adequada la subvenció de l’anualitat 2018. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Els articles 118 i els següents del decret 179/1995 del 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix la regulació per 
l’atorgament de subvencions. 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 
 



 
 

 
 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de LGS. 
 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (LT). art. 8.1 f) i g). 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local (LBRL) art. 21.f). 
El decret d’alcaldia núm. 608/2015, de data 19 de juny de 2015 disposa que l’òrgan 
competent de l’atorgament d’aquesta subvenció és la Junta de Govern Local per superar 
la quantia de 1.000 €. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Reconèixer i liquidar l’obligació per import de 14.695,80€ amb càrrec a  
l’aplicació pressupostària 401 9200 48000 del pressupost de 2018 de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, tal i com es detalla a continuació:  

 
SEGON.- Quantia, finançament i pagament. Aprovar i ordenar el pagament de 14.695,80 
euros, que representa un percentatge de finançament del 95,58 per cent de la 
subvenció.  
 
TERCER.- Verificació i control. L’Ajuntament de Cassà de la Selva té la facultat de 
verificar pels mitjans que estimi convenients l’acompliment de l’objecte subvencionat, el 
qual té la consideració de finalista. El control financer es regirà pel que s’estableix al 
Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
L’entitat AFA Aldric, i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seva 
justificació estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, d’acord amb el que estableix l’article 
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La negativa al 
compliment d’aquesta obligació es considera resistència, excusa, obstrucció o negativa 
als efectes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, sense perjudici de les sancions que, si escau, hi puguin correspondre. 
 
QUART. Clàusules de principis ètics i regles de conducta. Els beneficiaris d’aquestes 
subvencions estan obligats a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de 
conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents:  

u) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat. 

Número 
d’expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la subvenció Període de 
l’activitat 

X2018003249 AFA Aldric G17910696 Projecte de 
Socialització de Llibres 
de Text i/o Recursos 
Educatius Digitals 

2018 

Cost total de 
l’objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvenciona
bles 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament 

Import a 
justificar 

15.374,71€ 15.374,71€ 14.695,80€ 95,58% 14.695,80€ 



 
 

 
 

v) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels 
drets estatutaris.  

w) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions 
necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes 
d’interessos. 

x)  La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de 
discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions. 

y)  El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels 
òrgans que dirigeixen. 

z)  El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat 
i el compliment dels drets dels usuaris. 

aa)  La bona fe. 
bb)  El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan 

concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la Llei.  
cc)  Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó 

de l’exercici de llurs càrrecs. 
dd) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin 

aplicables, d’acord amb el previst a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  

 
L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació de règim sancionador 
previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt 
greu, greu o lleu de les infraccions comeses. 
 
CINQUÈ. Normes supletòries. En tot el que s’hagi previst en aquest acord serà 
d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de 
subvencions; l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
SISÉ.- Notificar aquest acord de subvenció a l’AFA Aldric. 
 
VUITÉ.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
10.- AUTORITZAR A J.C.I. L'INICI DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UN 
ASCENSOR A L'HABITATGE DEL C/ ROSSELLÓ NÚM. 10 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals, de data 10 de gener de 2019,  amb relació 
a la tramitació de llicència d’obres sol·licitada per  J.C.I. per a la instal·lació d’un 
ascensor a l’habitatge del c/ Rosselló núm. 10,  tot  acollint-se als ajuts municipals per 
l’eliminació de barreres arquitectòniques, que copiat literal diu: 
 
“Vistes les condicions de la llicència d’obres atorgada per Junta de Govern Local el 19 
de novembre de 2018. 
 



 
 

 
 

Vista la documentació presentada en dates 9 i 13 de novembre de 2018 i 8 de gener 
de 2019. 
 
Es dóna conformitat a la documentació presentada i a l’inici de les obres.” 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva, aprovat 
definitivament el 4/3/2009 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb un text 
refós verificat per l’ajuntament i aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 15 
de juliol de 2009, i publicat al DOGC en data 11/11/2009. 
 
Atès el que estableix l'art. 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que l’adopció d’aquest  acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret d’alcaldia número 608/2015 de data 19 de juny de 2015.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Acordar la conformitat de la documentació presentada per J.C.I. en data de 
9 i 13 de novembre de 2018 i de 8 de gener de 2019 i autoritzar l’inici de les obres per 
a la instal·lació d’un ascensor a l’habitatge del c/ Rosselló núm. 10,  tot  acollint-se als 
ajuts municipals per l’eliminació de barreres arquitectòniques, sempre que es compleixin 
les condicions indicades en l’autorització de la llicència autoritzada en el seu dia. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la interessada, tot indicant els recursos que 
corresponguin 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
11.- AUTORITZAR A C.P.R. LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR AL C/ JAUME BALMES NÚM. 7 
 
RELACIÓ DE FETS  
 
Vista la sol·licitud presentada per C.P.R., per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
al carrer de Jaume Balmes, núm. 7, i acollir-se a la bonificació d’ICIO del 50% prevista 
a l’ordenança fiscal núm. 3 per a menors de 35 anys. (E2018007817 de data 19 de 
desembre de 2018). 
 
Atesa la resta de documentació presentada per complimentar l’anteriorment entrada 
(E2018007873 de data 20 de desembre de 2018). 
 
Atès l’informe dels servis tècnics municipals de data 21 de desembre de 2018, que 
copiat literal diu: 
 
“ Atès el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva, aprovat 
definitivament el 4/3/2009 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb un text 



 
 

 
 

refós verificat per l’ajuntament i aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 15 
de juliol de 2009, i publicat al DOGC en data 11/11/2009. 
 
Atesa l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal 
sobre l’ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies (BOP de 
Girona núm. 195 d’11 d’octubre de 2017). 
 
Vista la documentació presentada en dates 19 i 20 de desembre de 2018 per C.P. R., 
per sol·licitar llicència d’obra per a la construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer de 
Jaume Balmes, núm. 7, i acollir-se a la bonificació d’ICIO del 50% prevista a l’ordenança 
fiscal núm. 3 per a menors de 35 anys. 
 
La proposta se situa en sòl urbà consolidat, clau C3. 
 
Vista la nota simple registral on consta la servitud de mancomunació del límit comú 
d’aquesta finca amb la del carrer Jaume Balmes, núm. 5, per tal de donar compliment a 
l’article V.5.1.3.4 del POUM, pel que fa a separacions mínimes, atès que es proposa 
construir adossat al veí del núm. 5: 

 
Separacions mínimes a parcel·les 

veïnes 
2 metres. A excepció dels casos d'edificacions 
aparellades. La condició de mitgeria s'assolirà per 
construcció simultània o servitud de mancomunicació 
degudament escripturada i convinguda amb el veí. 

 
Conclusió: 
 
S’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud amb les següents CONDICIONS: 
 

 Que es faci el pagament de l’ICIO, taxa i fiances que correspongui. 
 Abans de l’inici de les obres caldrà aportar: 

 Projecte executiu, signat i visat, i estudi bàsic de seguretat i salut 
 Estudi geotècnic 
 Fulls d’assumeix del tècnic director; tècnic director de l’execució; coordinació 

de seguretat i salut; i control de qualitat 
 Identificació del constructor 

 Un cop iniciades les obres caldrà aportar l’acta d’inici emesa pels tècnics 
directors 

 
La previsió de residus a generar és de 62 tones. 
 
L’import de la fiança per gestió de runes i terres és de 682 € (a dipositar a un gestor 
autoritzat). 
 
L’import de la fiança per possibles desperfectes a la via pública és de 940 €. 

 
Pel que fa a la sol·licitud per acollir-se a la bonificació d’ICIO prevista a l’article 5.1.2 de 
l’ordenança fiscal núm. 3, per a promotors menors de 35 anys, caldrà comprovar que es 
compleixen totes les condicions establertes a l’esmentada ordenança: 
 

“1.2. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció d’aquells habitatges propietat de joves 



 
 

 
 

menors de 35 anys (en cas de parelles almenys un haurà de ser menor de 35 
anys) i que siguin o esdevinguin el seu habitatge habitual. 
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar 
mitjançant model normalitzat que es facilitarà a l’efecte adjuntant el certificat 
d’empadronament que acrediti que és el seu habitatge habitual. 
Per a les obres de nova construcció caldrà aportar certificat d’empadronament 
una vegada finalitzades les obres. 
En cas de no esdevenir l’habitatge habitual l’import de la bonificació haurà de ser 
retornat. 
Per tal de gaudir d’aquesta bonificació caldrà la prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu i la declaració pel Ple de l’Ajuntament, mitjançant acord per majoria simple 
dels seus membres, que la obra de rehabilitació a bonificar s’ajusta als criteris 
d’interès especial o utilitat municipal determinats a l’apartat 1.2 de l’article 5 
d’aquesta ordenança. 
(...) 
5. Per gaudir de les bonificacions esmentades en els apartats anteriors és 
requisit indispensable haver obtingut prèviament a l’inici de les obres la 
corresponent llicència, o haver presentat la corresponent comunicació prèvia, i 
no tenir obligacions pendents en període executiu amb la Hisenda Municipal en 
el moment de la sol·licitud. Les esmentades bonificacions seran sol·licitades a 
instància de part.” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva, aprovat 
definitivament el 4/3/2009 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb un text 
refós verificat per l’ajuntament i aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 15 
de juliol de 2009, i publicat al DOGC en data 11/11/2009 
 
Atès el que estableix l'art. 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que els interessats han presentat la corresponent autoliquidació de les obres 
d’acord amb el estableixen les Ordenances Fiscals vigents. 
 
Atès que l’adopció d’aquest  acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret d’alcaldia número 608/2015 de data 19 de juny de 2015. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER:   Autoritzar a C.P.R. les obres per a construcció d’un habitatge unifamiliar al 
c/ Jaume Balmes núm. 7, tot acollint-se als ajuts existents per ser menor de 35 anys  i 
condicionar la seva eficiència, vigència i validesa al compliment de les prescripcions 
tècniques que s’indiquen a l’expedient de concessió i a la liquidació de l’ICIO i les taxes 
corresponents, amb un pressupost de les obres de 111.601,66€  
 
Pagament per autoliquidació per un pressupost de 111.601,66 €: 
ICIO amb bonificació del 50% per ser menor de 35 anys: 2.232,03 € 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 206,00 € 
 



 
 

 
 

SEGON: Aprovar la liquidació de les fiances, segons l’ordenança fiscal núm. 31:  
 
Fiança per possibles desperfectes a la via pública (OF 31): 940,00 € 
 
El termini d’execució d’obres és el següent: 
Termini d’iniciació: 1 any 
Termini acabament: 3 anys 
Termini màxim d’interrupció: 6 mesos 
La llicència urbanística caduca si en finir qualsevol dels terminis, o les pròrrogues 
corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres. 
 
L’Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l’ha dipositat 
presenta el certificat de gestió a què fa referència l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 
de juny de 2010, l’obra sigui completament finalitzada i s’hagi lliurat el certificat final de 
l’obra. En el cas d’obres menors, serà suficient amb presentar el justificant del destí de 
les runes i terres generades. 
La interessada ha presentat el document d’acceptació de residus omplert i signat pel 
productor i pel gestor de residus autoritzat, d’acord amb l’article 11.c del Decret 89/2010, 
on hi consti el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import del dipòsit realitzat (11€/tona 
de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 €), que en aquest cas 
de 682,00 euros (62 tones de residus previstos) i de l’empresa EXCAVACIONS I 
TRANSPORTS ANDREU JUANALS SL 
TERCER:   Recordar-vos que manca presentar la següent documentació: 

 Abans de l’inici de les obres caldrà aportar: 
 Projecte executiu, signat i visat, i estudi bàsic de seguretat i salut 
 Estudi geotècnic 
 Fulls d’assumeix del tècnic director; tècnic director de l’execució; coordinació 

de seguretat i salut; i control de qualitat 
 Identificació del constructor 

 Un cop iniciades les obres caldrà aportar l’acta d’inici emesa pels tècnics 
directors 
 

QUART:  Advertir-vos que aquesta llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercer, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, sens 
perjudici de les altres autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de 
règim local o sectorial de conformitat amb l’article 187.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer , pel qual es modifica el text refós 
de la Llei d’urbanisme de Catalunya. No obstant en el cas que siguin preceptives altres 
autoritzacions s’han d’haver acreditat amb caràcter previ a la concessió de la llicència 
d’acord amb l’article 16 del Decret 64/2014, de 13 de maig pel qual s’aprova el 
Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística. 
CINQUÈ:  Comunicar als interessats que un cop finalitzades les obres,  en el termini 
d’un mes comptador des del dia següent a la seva terminació, s’haurà de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar-ho, als efectes de realitzar la 
corresponent inspecció, si s’escau, i determinar la liquidació definitiva de llicència 
urbanística, de conformitat amb l’article 103 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
 



 
 

 
 

SISÈ: Recordar-vos que en el cas que les obres realitzades no s’adaptin a la llicència 
d’obres concedida i a l’informe tècnic municipal, s’incoarà un expedient de protecció de 
la legalitat urbanística amb el corresponent procediment sancionador 
SETÈ:  Traslladar aquest acord als serveis econòmics municipals per a l’aprovació de 
la bonificació de l’ICIO. 
VUITÈ: Notificar aquesta resolució als interessats tot indicant els recursos que 
corresponguin. 
 
 
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, 
 


