
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21 DE GENER 
DE 2019 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000003  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 21 de gener de 2019 
Hora d’inici:  20:10 h 
Hora de fi: 20:25 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Marti Valles Prats, alcalde president 
Regidors/es: 
Pau Presas Bertran 
Eva Sáez Revuelta 
Josep Ferrer Serra 
Meritxell Rabionet Frigola  
 
Núria Josa Arbonès, interventora 
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 14/01/2018  
 
2.- AUTORITZAR A F.S.T LES OBRES PER A LA REFORMA DE L'HABITATGE DEL C/ 
AVAL NÚM. 40 I DE PINTURA DE LA FAÇANA ACOLLINT-SE ALS AJUTS EXISTENTS 
 
3.- CONTRACTACIÓ NEOPOLIS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019  
 
4.- CONTRACTACIÓ REPARTIMENT I DISTRIBUCIÓ DE MATERIAL A LES 
CARTELLERES I LLARS DE CASSÀ  
 
5.- CONTRACTACIÓ PUBLICITAT 2019 DIARI DE GIRONA  
 
6.- APROVACIÓ CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ D’ 
UN PLA LOCAL D’ EDUCACIÓ PER PART DEL COL·LECTIU D’ ANALISTES SOCIALS 
 
7.- SUBVENCIÓ NOMINATIVA FOMENT DEPORTIU CASSANENC ANUALITAT 2019  
 
8.- INSTRUCCIONS RELATIVES AL DESENVOLUPAMENT DE LA FUNCIÓ 
INTERVENTORA EN L'ÀMBIT DE LA COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ  
 



 
 

 
 

9.- DONAR COMPTE DECRET NÚM. 2018DECR001420 RELATIU A LA 
CONTRACTACIÓ PER LA REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A LA 
CTRA. PROVINCIAL  
 
10.- DONAR COMPTE DECRET NÚM. 2019DECR000072 RELATIU A L'APROVACIÓ 
DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA 
REALITZACIÓ DEL CICLE DE CONCERTS DE MÚSICA DE COBLA  
 
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 14/01/2018 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
de data 14/01/2019, 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 14/01/2019, 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.- AUTORITZAR A F.S.T. LES OBRES PER A LA REFORMA DE L'HABITATGE DEL 
C/ AVAL NÚM. 40 I DE PINTURA DE LA FAÇANA ACOLLINT-SE ALS AJUTS 
EXISTENTS 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per F.S.T. per arreglar i pintar  la façana de l’habitatge del 
c/ Avall núm. 40, acollint.se a les bonificacions existents per aquest concepte 
(E2018004204 de data 27 de juliol de 2018). 
 
Atesa la resta de documentació presentada per complimentar l’expedient,: 
(E2018004534 de data 9 d’agost de 2018), (E2018006065 de data 17 d’octubre de 2018) 
i (E2019000042 de data 3 de gener de 2019). 
 
Atès l’informe dels serveis tècnics municipals de data 27 d’octubre 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 per F.S.T., per pintar les façanes del carrer Avall, núm. 40 
cantonada carrer Nou, i acollir-se a la bonificació de l’ICIO d’un 95% prevista a l’ordenança fiscal 
núm. 3, article 5.1.1. 
 
El color proposat és el de la carta de pintures Vich SA, referència 610 Ocre de Sac. 
 
La proposta se situa en sòl urbà consolidat, i es troba afectada pel Catàleg de Béns Protegits de 
Cassà de la Selva, atès que el carrer Nou és un conjunt arquitectònic protegit (fitxa b del Catàleg). 
 
Per tant, des de l’ajuntament s’ha sol·licitat informe a la Comissió Territorial del Patrimoni 
Cultural. 
 
Vista la instància presentada en data 17 d’octubre de 2018, on demana poder iniciar les obres 
de paleteria per reparar els arrebossats malmesos i es manifesta que les tasques de pintura no 
s’iniciaran fins obtenir l’informe favorable de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural. 
 
Atès que la proposta afecta un bé inclòs en un conjunt arquitectònic protegit, el procediment a 
seguir és el de llicències. 
 
Conclusió: 
 
S’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud de llicència amb les següents CONDICIONS: 



 
 

 
 

 
 Que es faci el pagament de l’ICIO, taxa i fiances que correspongui. 
 No es podran iniciar els treballs de pintura fins que s’hagi obtingut l’informe favorable de 

la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural i se n’obtingui la conformitat de l’ajuntament. 
 
L’import de la fiança per gestió de runes i terres és de 20 €. 
 
L’import de la fiança per possibles desperfectes a la via pública és de 60 €. 
 
Pel que fa a la sol·licitud per acollir-se a la bonificació d’ICIO prevista a l’article 5.1.1 de 
l’ordenança fiscal núm. 3, per a obres de rehabilitacions de façanes, caldrà comprovar que es 
compleixen totes les condicions establertes a l’esmentada ordenança: 
 

“1.1 Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitacions següents: 
(...) 
- Obres de rehabilitació de façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el terme 

municipal, sempre que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la data 
d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat de deteriorament, a valorar 
pels serveis tècnics municipals. 

 
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 1.1 de l’article 5 d’aquesta ordenança. 
(...) 
 
5. Per tal de 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.” 

 
Les façanes objecte d’aquesta sol·licitud tenen l’antiguitat requerida i es troben en estat de 
deteriorament” 
 
Vist l’informe del cap de serveis jurídics municipals de data 27 d’octubre de 2018, que 
copiat literal diu: 
 
““PRIMER.- Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data de 18 d’octubre de 2018.  
SEGON.- Vista la instància presentada en data 17 d’octubre de 2018 d’obra MENOR  proposada 
s’ajusta a la normativa urbanística. 
TERCER.- Atès el que estableix l’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. 
QUART.- Vist 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, que estableix que la competència per a 
l’atorgament de llicència és de l’alcalde. 
CONCLOC: 
Informo FAVORABLEMENT sobre l’inici de les obres de paleteria per reparar els arrebossats 
malmesos del carrer Avall, núm. 40, cantonada carrer Nou sens perjudici de l’informe previ i 
preceptiu de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural per donar inici a les tasques de pintura, 
d’acord amb les condicions de l’informe de l’arquitecta tècnica municipal.” 
Atès l’informe de la Direcció general de Patrimoni Cultural de Girona de data 19 de 
novembre de 2018. (E2019000187 de data 10 de gener de 2019) 



 
 

 
 

Atès l’informe dels serveis tècnics municipals de data 11 de gener 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 per F.S.T., per pintar les façanes del carrer Avall, núm. 40 
cantonada carrer Nou, i acollir-se a la bonificació de l’ICIO d’un 95% prevista a l’ordenança fiscal 
núm. 3, article 5.1.1. 
 
La proposta se situa en sòl urbà consolidat, i es troba afectada pel Catàleg de Béns Protegits de 
Cassà de la Selva, atès que el carrer Nou és un conjunt arquitectònic protegit (fitxa b del Catàleg). 
 
Atès que el carrer Nou és un conjunt arquitectònic protegit, la proposta està subjecte al 
procediment de llicència municipal i caldrà trametre la sol·licitud a la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural per al seu informe previ, abans d’atorgar la llicència. 
 
D’acord amb l’article 35 del Catàleg de Béns Protegits, els colors que s’apliquin en els paraments 
de façanes incloses en els conjunts arquitectònics protegits han d’estar dins la gamma dels òxids 
de tonalitat beix, rosat, ocre o gris. 
 
El color proposat és el de la carta de pintures Vich SA, referència 610 Ocre de Sac. 
 
La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural ha emès informe favorable no vinculant respecte la 
intervenció de pintat de la façana de l’habitatge del carrer d’Avall, núm. 40, cantonada carrer Nou, 
atès que el color proposat es considera adequat per l’edifici existent i respectuós amb el conjunt 
arquitectònic del que forma part (registre d’entrada núm. E2019000187). 
Conclusió: 
 
En data 17 d’octubre de 2018 els promotors varen sol·licitar poder iniciar les obres de paleteria 
per reparar els arrebossats malmesos, manifestant que les tasques de pintura no s’iniciarien fins 
obtenir l’informe favorable de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural. 
 
En data 18 d’octubre de 2018 l’arquitecte municipal, en resposta a l’esmentada sol·licitud, va 
emetre informe favorable amb les conclusions que aquí es transcriuen: 

“S’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud de llicència amb les següents CONDICIONS: 
 

 Que es faci el pagament de l’ICIO, taxa i fiances que correspongui. 
 No es podran iniciar els treballs de pintura fins que s’hagi obtingut l’informe favorable 

de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural i se n’obtingui la conformitat de 
l’ajuntament. 
 

L’import de la fiança per gestió de runes i terres és de 20 €. 
 
L’import de la fiança per possibles desperfectes a la via pública és de 60 €. 
 
Pel que fa a la sol·licitud per acollir-se a la bonificació d’ICIO prevista a l’article 5.1.1 de 
l’ordenança fiscal núm. 3, per a obres de rehabilitacions de façanes, caldrà comprovar que 
es compleixen totes les condicions establertes a l’esmentada ordenança: 
 



 
 

 
 

“1.1 Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitacions següents: 
(...) 
- Obres de rehabilitació de façanes de qualsevol dels edificis situats en tot el 

terme municipal, sempre que hagin transcorregut almenys 15 anys des de la 
data d’expedició del certificat final d’obra i es trobin en estat de deteriorament, 
a valorar pels serveis tècnics municipals. 

 
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 1.1 de l’article 5 d’aquesta 
ordenança. 
(...) 
 
5. Per tal de 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.” 

 
Les façanes objecte d’aquesta sol·licitud tenen l’antiguitat requerida i es troben en estat de 
deteriorament.” 
 

Vist que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural ha emès informe favorable no vinculant 
respecte la intervenció de pintat de la façana amb el color proposat de la carta de pintures Vich 
SA, referència 610 Ocre de Sac. 
 
S’informa FAVORABLEMENT la llicència, donant per complerta la condició de l’informe signat 
en data 18 d’octubre de 2018 pel que fa al pintat de façanes, incloent també, per tant, el pintat 
de les façanes amb el color proposat de la carta de pintures Vich SA, referència 610 Ocre de 
Sac. 
 
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 F.S.T. les obres per arreglar i pintar la façana de l’habitatge del c/ 
Avall núm. 40, i condicionant 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 estimatiu de les obres de 10.090,38 
€  
 
Pagament per autoliquidació per un pressupost de 10.090,38 €: 
ICIO amb bonificació de 95% per rehabilitació de façanes: 2,18 € 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 24,56 € 
 
SEGON. Aprovar la liquidació de les fiances, segons informe emès pels Serveis Tècnics 
Municipals i l’Ordenança Fiscal núm. 31, que s’han de dipositar al compte del Banc 
Sabadell ES20 0021 0248 8000 0111 3413:  
Fiança per a la correcte gestió de runes (OF 31): 20,00 € 
Fiança per possibles desperfectes a la via pública (OF 31): 60,00 € 
 
El termini d’execució d’obres és el següent: 
Termini d’iniciació: 3 mesos. 
Termini acabament: 1 any. 
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. 
 
TERCER:  Recordar-vos que les  façanes s’han de pintar amb el color proposat de la 
carta de pintures Vich SA, referència 610 Ocre de Sac. 
 
.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: Notificar aquesta resolució als interessats tot indicant els recursos que 
corresponguin 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
3.- CONTRACTACIÓ NEOPOLIS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019 
 
Antecedents de fet. 
 

1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data de 11 de gener de 
2019, de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes menors 
i de motivació de la necessitat del contracte menor, que disposa:  

 
“INFORME 
 
Antecedents de fet.  
 

1. D’acord amb el pressupost presentat per Neòpolis amb NIF B17678194, amb un 
pressupost de 5687 € (IVA inclòs)  

2. RC número 22019, amb càrrec a la partida 104 9240 22699 del pressupost de 
2019. 

 
Fonaments de dret. 
 
Conforme als arts. 17, 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), s’emet el present informe. 
 
L’objecte del contracte consisteix en la contractació dels serveis de la consultoria 
Neópolis per a la dinamització i suport dels pressupostos participatius de Cassà de 2019. 
Per l’objecte del contracte es tracta de la contractació d’un servei, amb valor estimat de 
4700 €, sense IVA , a càrrec de l’aplicació pressupostària 104 9240 22699 del 
pressupost vigent. La present contractació no altera l’objecte del contracte, ni supera el 
termini d’un any, ni es tracta d’una pròrroga d’un contracte preexistent. 
 
Consultada la informació disponible constato que el contractista no ha subscrit en el 
darrer any més contractes menors que individualment o conjunta superin l’import límit 
del contracte menor. 
 
Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació. 
 
Conclusions. 



 
 

 
 

Vist l’objecte del contracte, així com la seva quantia, la tramitació del contracte menor 
s’ajusta a la normativa i, d’acord amb l’exposat als fonaments de dret, S’INFORMA 
FAVORABLEMENT” 
 

2. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 
d’altres, amb número d’operació 220190000016, per import de 4700€ (5687 € 
iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 104 9240 22699 de l’exercici 
2019. 

 
3. Vist que aquesta despesa té un cost de 5687€ (4700 € sense IVA), que resulta 

un import de 4700€ (5687 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 104 
9240 22699  de l’exercici 2019. 

 
3. Atès el pressupost aportat per Neòpolis amb B17678194, amb un import de 5687 

€ (IVA inclòs)  
 
Fonaments de dret. 
 
1.Conforme als arts. 17, 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), s’emet el present informe. 
 
L’objecte del contracte consisteix en la contractació dels serveis de la consultoria 
Neópolis per a la dinamització i suport dels pressupostos participatius de Cassà de 2019. 
Per l’objecte del contracte es tracta de la contractació d’un servei, amb valor estimat de 
4700 €, sense IVA , a càrrec de l’aplicació pressupostària 104 9240 22699 del 
pressupost vigent. La present contractació no altera l’objecte del contracte, ni supera el 
termini d’un any, ni es tracta d’una pròrroga d’un contracte preexistent. 
 
Consultada la informació disponible constato que el contractista no ha subscrit en el 
darrer any més contractes menors que individualment o conjunta superin l’import límit 
del contracte menor. 
 
Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació. 
 
2.Art. 53.1.o) de la Llei 2/2003, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
3.Disposició addicional segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
 
Per tot això,, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar en la contractació dels serveis per a la dinamització i suport dels 
pressupostos participatius de Cassà de 2019, amb Neòpolis, amb NIF B17678194, per 
import de 5687€ (4700 € sense IVA), que resulta un import de 4700€ (5687 € iva inclòs), 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 104 9240 22699 de l’exercici 2019. 
 



 
 

 
 

SEGON.- Traslladar a l’àrea de contractació als efectes corresponents. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció municipal. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
4.- CONTRACTACIÓ REPARTIMENT I DISTRIBUCIÓ DE MATERIAL A LES 
CARTELLERES I LLARS DE CASSÀ 
 
Antecedents de fet. 
 

4. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data de 11 de gener de 
2019, de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes menors 
i de motivació de la necessitat del contracte menor, que disposa:  

 
“INFORME 
 
Antecedents de fet.  
 

4. D’acord amb el pressupost presentat per Sílvia López Reina amb NIF 40358223P, amb 
un pressupost de 7986 € (IVA inclòs)  

5. RC número 2019/0003, amb càrrec a la partida 100 9200 22201 del pressupost de 2019. 
 

Fonaments de dret. 
 
Conforme als arts. 17, 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), s’emet el 
present informe. 
 
L’objecte del contracte consisteix en el repartiment de material de difusió de les activitats de 
l’Ajuntament de Cassà a les cartelleres i llars municipals de gener a juny. Per l’objecte del 
contracte es tracta de la contractació d’un servei, amb valor estimat de 6600 €, sense IVA a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 100 9200 22201del pressupost vigent. La present contractació no 
altera l’objecte del contracte, ni supera el termini d’un any, ni es tracta d’una pròrroga d’un 
contracte preexistent. 
 
Consultada la informació disponible constato que el contractista no ha subscrit en el darrer any 
més contractes menors que individualment o conjunta superin l’import límit del contracte menor. 
 
Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació. 
Conclusions. 
Vist l’objecte del contracte, així com la seva quantia, la tramitació del contracte menor s’ajusta a 
la normativa i, d’acord amb l’exposat als fonaments de dret, S’INFORMA FAVORABLEMENT. 
 

2.Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 
d’altres, amb número d’operació 220190000018, per import de 6600€ (7986 € iva 
inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 100 9200 22201 de l’exercici 2019. 

 



 
 

 
 

3.Vist que aquesta despesa té un cost de 7986€ (6600 € sense IVA), que resulta 
un import de 6600€ (7986 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 100 
9200 22201 de l’exercici 2018. 
 
4.Atès el pressupost aportat per Sílvia López Reina amb NIF 40358223P, amb un 
import de 7986 € (IVA inclòs) 

 
Fonaments de dret. 
 

1. Conforme als arts. 17, 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), s’emet el present informe. 

 
L’objecte del contracte consisteix en el repartiment de material de difusió de les 
activitats de l’Ajuntament de Cassà a les cartelleres i llars municipals de gener a 
juny. Per l’objecte del contracte es tracta de la contractació d’un servei, amb valor 
estimat de 6600 €, sense IVA a càrrec de l’aplicació pressupostària 100 9200 
22201del pressupost vigent. La present contractació no altera l’objecte del 
contracte, ni supera el termini d’un any, ni es tracta d’una pròrroga d’un contracte 
preexistent. 

 
Consultada la informació disponible constato que el contractista no ha subscrit 
en el darrer any més contractes menors que individualment o conjunta superin 
l’import límit del contracte menor. 

 
Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari 
amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per 
realitzar la prestació. 

2. Art. 53.1.o) de la Llei 2/2003, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

3. Disposició addicional segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar els serveis consistents en el repartiment de material de difusió de 
les activitats de l’Ajuntament de Cassà a les cartelleres i llars municipals de gener a juny, 
amb Sílvia López Reina amb NIF 40358223P, per import de 7986€ (6600 € sense IVA), 
que resulta un import de 6600€ (7986 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
100 9200 22201 de l’exercici 2019. 
 
SEGON.- Traslladar a l’àrea de contractació als efectes corresponents. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció municipal. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
5.- CONTRACTACIÓ PUBLICITAT 2019 DIARI DE GIRONA 



 
 

 
 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data de 11 de gener de 2019, 
de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes menors i de motivació 
de la necessitat del contracte menor, que disposa:  
 
“INFORME 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
D’acord amb el pressupost presentat per Diari de Girona SAU amb NIF A61135521 amb un import 
de 3630 € (IVA inclòs).  
 
RC número 22019-18, amb càrrec a la partida 100 9200 22605 del Pressupost de 2019. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Articles 17, 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).  
 
Per tot això, INFORMO:  
 
Que l’objecte del contracte consisteix en la publicació d’anuncis a l’edició en paper i a la pàgina 
web del Diari de Girona pel 2019.  
 
Que per l’objecte es tracta de la contractació d’un servei, amb valor estimat de 3000€, sense IVA, 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 100 9200 22605 del pressupost vigent.  
 
Que la present contractació no altera l’objecte del contracte, ni supera el termini d’un any, ni es 
tracta d’una pròrroga d’un contracte preexistent. 
 
Que consultada la informació disponible constato que el contractista no ha subscrit en el darrer 
any més contractes menors que individualment o conjunta superin l’import límit del contracte 
menor. 
 
Que els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació. 
 
CONCLUSIONS 
 
Vist l’objecte del contracte, així com la seva quantia, la tramitació del contracte menor s’ajusta a 
la normativa i, d’acord amb l’exposat als fonaments de dret, S’INFORMA FAVORABLEMENT” 
 
Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre d’altres, 
amb número d’operació 220190000019, per import de 3000 euros (3630 € iva inclòs), a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 100 9200 22605 de l’exercici 2019. 
 
Vist que aquesta despesa té un cost de 3630 euros (3000 € sense IVA), que resulta un 
import de 3000 € (3630 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 100 9200 
22605  de l’exercici 2019. 

 
Atès el pressupost aportat per Diari de Girona SAU amb NIF A61135521 amb un import 



 
 

 
 

de 3630 € (IVA inclòs).  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Articles 16, 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). 
 
Art. 53.1.o) de la Llei 2/2003, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar els serveis de difusió de publicitat anual, amb Diari de Girona SAU, 
amb NIF A61135521, per import de 3630€ (3000 € sense IVA), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 100 9200 22605 de l’exercici 2019. 
 
SEGON.- Traslladar a l’Àrea de Contractació als efectes corresponents. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Àrea d’Intervenció municipal. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
6.- APROVACIÓ CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS PER A  LA REALITZACIÓ 
D’UN PLA LOCAL D’EDUCACIÓ PER PART DEL COL·LECTIU D’ANALISTES 
SOCIALS 
 
Antecedents de fet. 
 

1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data de 15 de gener de 
2019, de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes menors 
i de motivació de la necessitat del contracte menor, que disposa:  

 
“Antecedents de fet.  
 

6. D’acord amb el pressupost presentat pel Col·lectiu d’Analistes Socials 
amb NIF B-64816838, amb un pressupost de 8.427,65 € (IVA inclòs)  

7. RC número 220190000030, amb càrrec a la partida 500-2310-22699 del 
pressupost de 2019. 
 

Fonaments de dret. 
 
Conforme als arts. 17, 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), s’emet el present informe. 



 
 

 
 

 
L’objecte del contracte consisteix en el desenvolupament d’un Pla Local 
d’Educació per tal d’elaborar una diagnosi i un pla estratègic d’educació al 
municipi. En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Cassà de la Selva no es 
disposa dels recursos materials ni personals per tal de desenvolupar l’esmentat 
Pla Local d’Educació i, per aquest motiu, es necessari realitzar una contractació 
menor de servei per poder desenvolupar-lo. Per l’objecte del contracte es tracta 
de la contractació d’un servei, amb valor estimat de 6.965,00 €, sense IVA 
(inferior a Obres: 40.000,00 €; Serveis: 15.000,00 €; Subministraments: 
15.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 500-2310-22699 del 
pressupost vigent. La present contractació no altera l’objecte del contracte, ni 
supera el termini d’un any, ni es tracta d’una pròrroga d’un contracte preexistent. 
 
Consultada la informació disponible constato que el contractista no ha subscrit 
en el darrer any més contractes menors que individualment o conjunta superin 
l’import límit del contracte menor. 
 
Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari 
amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per 
realitzar la prestació. 
 
Conclusions. 
 
Vist l’objecte del contracte, així com la seva quantia, la tramitació del contracte 
menor s’ajusta a la normativa i, d’acord amb l’exposat als fonaments de dret, 
S’INFORMA FAVORABLEMENT.” 

 
2. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 

d’altres, amb número d’operació 221090000030, per import de 8.427,65 € (IVA 
inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 500-2310-22699 de l’exercici 2019. 
 

3. Vist que aquesta despesa té un cost de 6.965,00 € (sense IVA), que resulta un 
import de 8.427,65 € (IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 500-
2310-22699 de l’exercici 2019. 
 

4. Atès el pressupost aportat per Col·lectiu d’Analistes Socials, amb DNI/CIF B-
64816838 per import de 8.427,65 € (IVA inclòs). 

 
Fonaments de dret. 
 

1. Conforme als arts. 17, 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), s’emet el present informe. 

 
2. Art. 53.1.o) de la Llei 2/2003, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 

3. Disposició addicional segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic. 

 



 
 

 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar els serveis consistent en el desenvolupament d’un Pla Local 
d’Educació a Cassà de la Selva, amb el Col·lectiu d’Analistes Socials, amb DNI/CIF B-
64816838, per import de 6.965,00 € (sense IVA), que resulta un import de 8.427,65 € 
(IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 500-2310-22699 de l’exercici 2019. 
 
SEGON.- Traslladar a l’àrea de contractació als efectes corresponents. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció municipal. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
7.- SUBVENCIÓ NOMINATIVA FOMENT DEPORTIU CASSANENC ANUALITAT 2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud del FOMENT DEPORTIU CASSANENC  CLUB ESCACS CASSÀ (RE  
ES2018007794, de data 18 de desembre de 2018) per al finançament de la seva activitat 
esportiva, i s’ha instruït l’expedient corresponent (X2018003475). 
 
El FOMENT DEPORTIU CASSANENC porta a terme la promoció dels esports de 
l’hoquei patins, el bàsquet i el patinatge al municipi de Cassà, facilitant-ne l’accés a 
aquests esports als veïns del municipi, essent-ne el seu principal objectiu el foment i la 
pràctica dels esports de l’hoquei, el bàsquet i el patinatge al municipi.  
El Ple de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en sessió ordinària de data 22 de març de 
2018, va aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions, dins del qual es preveu 
que els servei d’esports tindrà una línia de subvencions específiques per la promoció 
dels esports de l’hoquei, el bàsquet i el patinatge. L’objectiu d’aquesta línia és garantir 
l’activitat esportiva del municipi; així com fomentar els diversos esports que s’hi 
practiquen. 
 
Vist l’interès de la Corporació per la continuada activitat que porta a terme l’entitat 
FOMENT DEPORTIU CASSANENC durant l’any 2019. 
 
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva hi figura una subvenció 
consignada nominativament a favor del FOMENT DEPORTIU CASSANENC, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions,  amb la següent aplicació pressupostària: 
 
Org. Prog. Eco. Descripció Crèdit inicial 2018 
402 3410 48001 Subvenció a FOMENT DEPORTIU 

CASSANENC per activitats anuals 
38.000 euros 

 
Tota vegada que la concessió de la subvenció es pot formalitzar mitjançant una 
resolució, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 65 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 



 
 

 
 

Vist que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la 
despesa que es proposa contreure, i que s'incorpora a l'expedient el corresponent 
certificat d'existència de crèdit (220190000037).  
 
Vist l’informe del tècnic de àrea d’esports conforme l’entitat FOMENT DEPORTIU 
CASSANENC ha justificat de forma adequada la subvenció de l’anualitat 2018 . 
 
Vist el certificat expedit per l’òrgan encarregat del seguiment de la subvenció, i que s’ha 
acreditat, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el 
FOMENT DEPORTIU CASSANENC està al corrent de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat social, i que no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, 
previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions (LGS) 
 
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). 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció al FOMENT DEPORTIU CASSANENC, per al 
finançament de l’activitat esportiva ,  que es detalla a continuació: 
 
Número 
d’expedient 
electrònic 

Nom del 
beneficiari 

NIF del 
beneficiari 

Objecte de la 
subvenció 

Període de 
l’activitat 

X2018003475 FOMENT 
DEPORTIU 
CASSANENC 

G17227406 Manteniment 
activitat 
esportiva 2019 

1/1/2019 a 
31/12/2019 

Cost total de 
l’objecte 
subvencionat 

Cost de les 
despeses 
subvencionables

Import de la 
subvenció 

Percentatge 
de 
finançament 

Import a 
justificar 

38.000,-€  38.000,-€ 38.000,-€ 100% 38.000,-€ 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa per import de 38.000€ amb càrrec a  l’aplicació 
pressupostària 402.3410.48001 del pressupost de 2019 de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva. 
 
TERCER. Objecte. La subvenció la concessió de la qual s’autoritza té caràcter singular 
i està destinada exclusivament a l’execució de les despeses del manteniment de 
l’activitat esportiva, que consten en el pressupost de la sol·licitud i no podrà ser utilitzada 
per sufragar despeses d’altra naturalesa. 
El període d’execució de l’actuació subvencionada abraça des de l’1 de gener fins al 31 
de desembre de 2019. 



 
 

 
 

 
QUART. Comptabilitat. La subvenció és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organisme 
internacional. La suma de les subvencions compatibles amb la de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva en cap cas no pot superar el cost total de l’activitat subvencionada. 
 
CINQUÈ. Acceptació de la subvenció. Es considera que el FOMENT DEPORTIU 
CASSANENC, accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques 
fixades per a la seva aplicació estipulades en aquest resolució, si en el termini d’un mes, 
a comptar des de la notificació d’aquesta resolució, no manifesta el contrari. 
 
SISÈ. Obligacions del beneficiari. L’entitat FOMENT DEPORTIU CASSANENC té les 
obligacions següents: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció; 
b) Prestar col·laboració i facilitar la documentació i informació que els sigui 

requerida respecte a l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció, i 
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de la l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents, d’acord amb 
la normativa aplicable; 

c) Comunicar a l’Ajuntament de Cassà de la Selva els ajuts obtinguts o demanats 
a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud; 

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control;  

e) Incloure el logotip de la l’Ajuntament de Cassà de la Selva en la documentació i 
en els mitjans de difusió que es derivin de l’activitat subvencionada, tot indicant 
que s’ha efectuat amb la col·laboració d’aquest organisme;  

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable; 
g) Altres obligacions previstes a la normativa de subvencions que hi siguin 

aplicables. 
 
SETÈ. Quantia, finançament i pagament. Aprovar i ordenar el pagament en forma de 
bestreta de 38.000 euros, que representa un percentatge de finançament del 100 per 
cent de la subvenció. 
 
VUITÈ. Règim de justificació.  L’entitat FOMENT DEPORTIU CASSANENC ha de 
justificar la subvenció concedida, per l’import de 38.000,-€ corresponent a l’import de les 
despeses de manteniment de l’activitat esportiva, que consten en el pressupost de la 
sol·licitud de subvenció, mitjançant la presentació telemàtica al Registre General de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva que ha de contenir la informació següent:  

o Compte justificatiu normalitzat (www.cassa.cat), amb el contingut mínim següent: 
o Memòria justificativa de les activitats, inversions o subministres realitzats en 
compliment de les condicions de la subvenció concedida. 
o Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, 
número de document, import, concepte i data de l’emissió de la factura. 
o Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb 
indicació de la procedència dels ingressos i subvencions. 
o Un exemplar de la producció gràfica o audiovisuals, utilitzada en la difusió pública 
del manteniment de l’activitat esportiva del FOMENT DEPORTIU CASSANENC. 



 
 

 
 

 
Si el cost resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia. D’altra banda, es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida, d’acord amb el percentatge de 
finançament que consta en el punt primer d’aquest acord, en el supòsit que quan s’aporti 
la documentació justificativa, la despesa acreditada sigui inferior a la fixada com a 
despesa subvencionable. Es inadmissible cap canvi de destinació.  
La subvenció s’haurà de justificar dins el termini que finalitza el 31/03/2020, d’acord amb 
el punt vuitè d’aquesta resolució. Es considera despesa efectuada la que s'hagi meritat 
durant el termini previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans de 
l'acabament del període de justificació.  
Tan bon punt l’entitat FOMENT DEPORTIU CASSANENC presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revisió corresponent. En cas de no estar conforme amb allò 
establert en aquesta resolució, es podrà requerir que s’esmeni, en el termini de 10 dies, 
els defectes que se li indiquin o bé, que presenti les al·legacions que s’estimi oportunes, 
amb la indicació de que, si no ho fes, es considerarà incomplerta l’obligació de 
justificació, amb les conseqüències que es determinen al punt següent. 
 
NOVÈ. Modificació, reintegrament i nul·litat. En relació amb la possibilitat de modificació 
o anul·lació de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva i la normativa concordant. Es 
procedirà a exigir el reintegrament de la subvenció concedida en els supòsits previstos 
a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
DESÈ.  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 FOMENT DEPORTIU CASSANENC, 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. 
 
ONZÈ. 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:  

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

drets estatutaris.  
j) 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. 

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

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



 
 

 
 

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

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

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

de l’exercici de llurs càrrecs. 
q) 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. 
 
DOTZÈ. 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, i la 
resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ.  Notificar aquesta resolució de subvenció al FOMENT DEPORTIU 
CASSANENC. 
 
CATORZÈ. Comunicar aquesta resolució a l’àrea d’intervenció. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
8.- DONAR COMPTE DE LES INSTRUCCIONS RELATIVES AL 
DESENVOLUPAMENT DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA EN L'ÀMBIT DE LA 
COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ 
 

CIRCULAR INFORMATIVA DE LA INTERVENCIÓ NÚM. 01/2019 
Instruccions relatives al desenvolupament de la funció interventora en l’àmbit de 

la comprovació material de la inversió 
 
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), inclou, com a part integrant de la funció 
interventora, la intervenció de la comprovació material de la inversió, l’exercici de la qual 
l’ordenament jurídic l’atribueix a la Intervenció. 
 
La finalitat de la intervenció de la comprovació material de la inversió és la de verificar 
materialment l’efectiva realització de les obres, serveis i adquisicions finançades amb 
fons públics i la seva adequació al contingut del corresponent contracte o encàrrec. 
 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que aquesta assistència a 
la comprovació material de la inversió serà obligatòria, quan l’import de la inversió sigui 
igual o superior a 50.000 euros, amb exclusió de l’impost sobre el valor afegit o impost 
equivalent. 
 



 
 

 
 

Posteriorment, la Disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP), estableix que l’òrgan interventor assistirà a la 
recepció material de tots els contractes, excepte els contractes menors, en exercici de 
la funció de fiscalització material de les inversions que exigeix l’article 214.2 d) del 
TRLRHL. Podrà estar assistit en la recepció per un tècnic especialitzat en l’objecte del 
contracte, que haurà de ser diferent del director de l’obra i del responsable del contracte. 
 
La intervenció de la comprovació material de la inversió es realitzarà, en tot cas, amb 
l’assistència del representant de la Intervenció a l’acte de recepció de l’obra, 
subministrament o servei de què es tracti.  
 
En consideració de tot l’exposat, es redacta aquesta circular. 
 

I. CLÀUSULES GENERALS 
 
Primera.- Objecte 
 
La present circular té per objecte regular les actuacions relatives a la intervenció de la 
comprovació material de la inversió, de conformitat amb l’establert en el TRLRHL, en el 
RCIL i en la LCSP, referides a la designació de representant per part de la Intervenció, 
als resultats dels treballs realitzats a incloure en les corresponents actes de recepció i a 
la delimitació del seu àmbit d’aplicació, tot això sense perjudici de les actuacions en 
aquesta matèria que es puguin incloure en el Pla anual de control financer. 
 
Segona.- Àmbit d’aplicació subjectiu 
 
La present circular serà d’aplicació a les actuacions d’intervenció de la comprovació 
material de la inversió respecte a L’Ajuntament de Cassà de la Selva, i als seus ens 
dependents amb pressupost limitatiu (a partir d’ara, l’Administració). 
 
Tercera.- Àmbit d’aplicació objectiu 
 
La present circular serà d’aplicació a les següents obres, serveis o adquisicions 
finançades amb fons públics: 

- Les derivades de contractes públics no considerats menors; 
- Les derivades de contractes privats d’import igual o superior a 50.000 euros; 
- Les derivades d’encàrrecs de gestió a mitjans propis d’import igual o superior a 

50.000 euros. 
 
Queden fora de l’àmbit d’aplicació els següents contractes: 

- Els contractes públics considerats menors; 
- Els contractes privats i els encàrrecs de gestió d’import inferior a 50.000€; 
- Aquells contractes que, per no tenir un objecte material, tangible i susceptible de 

constatació material, no siguin susceptibles de recepció i, per tant, no sigui possible 
realitzar la seva comprovació material, com per exemple, els serveis de neteja, de 
seguretat, de postals, d’assistència a la direcció d’obres, de transport i els 
subministraments d’energia elèctrica, d’aigua, de gas, de combustibles i de 
carburants, béns i subministraments de reposicions continues i, en general, qualsevol 
servei consistent en el desenvolupament d’una activitat. 



 
 

 
 

 
En aquests darrers casos en què no resulta d’aplicació aquesta circular, la intervenció 
de la comprovació material de la inversió es substituirà per altres verificacions com ara 
la comprovació de magatzems, inventaris i consums en el marc de l'exercici del control 
financer. Per a la realització d’aquestes actuacions de control s’aplicaran les normes i 
notes tècniques que dicti la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. 
 

II. REPRESENTANT DE LA INTERVENCIÓ I NOMENAMENT 
D’ASSESSORS TÈCNICS ESPECIALITZATS 

 
Quarta.- Sol·licitud del responsable del contracte per a la designació de 
representant de la Intervenció 
 
El responsable del contracte haurà de sol·licitar a la Intervenció la designació de 
representant per a la seva assistència a la comprovació material de la inversió en tots 
els contractes inclosos en l’àmbit objectiu d’aquesta circular, amb una antelació mínima 
de 20 dies hàbils a la data prevista per la recepció. 
 
Quan es cregui necessari, la Intervenció podrà acordar la realització de comprovacions 
materials de la inversió durant l'execució de les obres, la prestació de serveis i la 
fabricació de béns adquirits mitjançant contractes de subministraments.  
 
En general, els actes de recepció parcials seran efectuats exclusivament pel 
responsable del contracte, a no ser que la Intervenció expressi de forma explícita la 
voluntat d’assistir a les recepcions parcials. 
 
La sol·licitud de designació de representant de la Intervenció es realitzarà enviant un 
correu electrònic a recepciocontractes@cassa.cat. A aquest correu s’hi haurà d’adjuntar 
el document que figura a l’Annex I d’aquesta circular. Tanmateix, les sol·licituds hauran 
d’anar acompanyades de la següent documentació: 
 

- El plec de clàusules administratives particulars. 
- El projecte tècnic, en el cas d’obres, o el plec de prescripcions tècniques, en la resta 

de prestacions. 
- El contracte. 
- Les modificacions aprovades. 
- Les certificacions realitzades, inclosa la última. Les certificacions hauran de detallar 

la totalitat de les partides d’acord amb el projecte, l’amidament acumulat des d’origen 
i la diferència –per cada partida- entre la despesa executada i la prevista en el 
projecte. 

- L’oferta tècnica, en el cas que s’haguessin aprovat criteris d’adjudicació diferents del 
preu. 

- En el seu cas, les millores proposades i acceptades per l’òrgan de contractació. 
- Els documents que acreditin els controls de qualitat o de supervisió realitzats durant 

l’execució del contracte. 
 

En el cas que la documentació estigui inclosa en l’expedient electrònic únicament caldrà 
indicar el número del mateix. 
 



 
 

 
 

Cinquena.- Designació de representant de la Intervenció 
 
La designació de representant en aquells contractes l’objecte dels quals sigui 
susceptible de comprovació serà realitzada per la Intervenció, podent aplicar tècniques 
de mostreig.  
 
Aquesta tècnica serà utilitzada principalment quan els béns subministrats s’hagin de 
recepcionar en diferents centres de destinació o bé quan els béns s’hagin tramitat 
mitjançant lots.   
 
Un cop rebuda la sol·licitud de designació, en el termini màxim de 5 dies la Intervenció 
comunicarà la designació del representant o, en el seu cas, desestimarà l’assistència. 
 
La intervenció de la comprovació material de la inversió es realitzarà, en tot cas, 
concorrent la interventora, o persona en qui es delegui, a l’acte de recepció de l’obra, 
servei o adquisició de què es tracti.  
 
Sisena.- Designació d’assessors tècnics especialitzats 
 
La designació de representant podrà anar acompanyada de la designació d’un assessor, 
o de varis, que hauran de ser personal especialitzat i diferents del director de l’obra i del 
responsable del contracte, quan s’entengui necessària la possessió de coneixements 
tècnics per a realitzar la comprovació material de la inversió. 
 
En general, s’entén que la comprovació material requereix la possessió de 
coneixements tècnics quan els projectes d’obres o els plecs tècnics de contractes de 
serveis o subministraments hagin estat redactats per tècnics especialitzats com, per 
exemple, arquitectes, enginyers o qualssevol altres que hagin de disposar de títols 
acadèmics o professionals, o quan les obres hagin estat encomanades a persones que 
posseeixin títols de capacitació especial, encara que no hagin participat en la redacció 
dels projectes. 
 
Setena.- Modificació de les designacions 
 
Quan posteriorment a la sol·licitud de designació es realitzin noves actuacions o hi hagin 
circumstàncies que alterin les dades tingudes en compte a efectes de la designació del 
representant de la Intervenció i/o assessor tècnic, el responsable del contracte haurà de 
notificar aquestes circumstàncies a la Intervenció, per tal que, si aquesta ho considera 
convenient, es pugui procedir a la modificació de les designacions efectuades amb 
anterioritat. 
 
Tanmateix, el representant de la Intervenció i els assessors tècnics designats podran 
sol·licitar la modificació de la designació efectuada, si de l’examen dels documents que 
integren l’expedient de la inversió que s’ha de recepcionar, s’aprecien circumstàncies 
que aconsellen modificar les designacions efectuades amb anterioritat. 
 

III. EXERCICI DE LA INTERVENCIÓ DE LA COMPROVACIÓ MATERIAL DE 
LA INVERSIÓ 

 
Vuitena.- Actuacions prèvies a l’acte formal de recepció 
 



 
 

 
 

Un cop el responsable del contracte rebi la comunicació de la corresponent designació, 
el representant de la Intervenció planificarà i coordinarà amb el gestor el 
desenvolupament dels treballs, i concretament determinaran la data i el lloc on tindrà 
lloc l’acte formal de recepció, sempre d’acord amb el previst a la normativa vigent o al 
plec de clàusules administratives particulars del contracte.  
 
Prèviament a l’acte de recepció, el representant de la Intervenció haurà de tenir accés 
a tota la documentació indicada a la clàusula quarta d’aquesta circular. 
 
El representant de la Intervenció podrà sol·licitar al centre gestor qualsevol altra 
documentació que, formant part de l’expedient, estimi necessària per a la realització de 
la comprovació material de la inversió. 
 
Qualsevol incidència sorgida tant en la sol·licitud de la documentació com en l’estudi de 
la mateixa que impedeixi o dificulti dur a terme la intervenció de la comprovació material 
de la inversió en temps i forma, se’n deixarà constància en l’acta de recepció.  
 
Novena.- Exercici de les actuacions d’intervenció de la comprovació material 
 
La intervenció de la comprovació material de la inversió té per objecte verificar 
l’adequació o correspondència de les obres, subministraments i serveis realitzats amb: 
 

- Les condicions generals i particulars establertes en el projecte d’obres, plecs o 
documentació equivalent del contracte; 

- Les millores ofertades per l’adjudicatari quan hagin estat acceptades per l’òrgan de 
contractació; 

- Les modificacions degudament aprovades conforme la normativa que resulti 
d’aplicació. 

 
La intervenció de la comprovació material de la inversió es realitzarà, en tot cas, amb la 
concurrència del representant de la Intervenció i, en el seu cas, de l’assessor designat, 
a l’acte de comprovació de la inversió de què es tracti, en la data i lloc que prèviament 
s’hagi acordat. 
 
Desena.- Resultat de la intervenció de la comprovació material 
 
El resultat de la intervenció de la comprovació material de la inversió es recollirà  en la 
mateixa acta en la que es formalitzi l’acte de recepció previst en la legislació de 
contractes, o en l’acta de comprovació en el cas que no hi hagi acte de recepció, que 
s’haurà de subscriure per tots els que assisteixin a l’acte de recepció o comprovació, 
fent constar, en el seu cas: 
 
- Les deficiències apreciades. 
- Les mesures a adoptar per a esmenar-les. 
- Els fets i circumstàncies rellevants de l’acte de comprovació, és a dir, aquelles 

observacions i dificultats trobades en l’exercici de la intervenció material de la 
inversió. 

 



 
 

 
 

El pronunciament del representant designat per la Intervenció haurà de concloure amb 
algun dels següents resultats: “favorable”, “favorable amb observacions” o 
“desfavorable”, fent-ho constar de forma expressa en l’acta. 
 
L’acta de recepció signada per totes les persones participants en l’acte s’incorporarà a 
l’expedient corresponent pel responsable del contracte.  
 
La Intervenció portarà un registre de les comprovacions materials de la inversió que es 
realitzin. 
 
Onzena.- Resultat de la comprovació material de la inversió “favorable” 
 
El resultat de la comprovació material de la inversió serà favorable quan les obres, 
subministraments o serveis es trobin en bon estat d’acord amb les condicions generals 
i particulars establertes en el projecte d’obres, plecs o documentació equivalent del 
contracte, així com, en el seu cas, les millores ofertades per l’adjudicatari, quan hagin 
estat acceptades per l’òrgan de contractació, i les modificacions degudament aprovades 
conforme la normativa que resulti d’aplicació. 
 
Dotzena.- Resultat de la comprovació material de la inversió “favorable amb 
observacions” 
 
El resultat de la comprovació material de la inversió serà favorable amb observacions 
quan les obres, subministraments o serveis es trobin en bon estat d’acord amb allò 
indicat en el punt anterior, no precisant, per tant, una nova acta de recepció i, sempre 
que, les observacions a formular vinguin determinades per: 
 

a) Incidències sorgides en la sol·licitud de la documentació i/o estudi de la mateixa que 
hagin dificultat, limitat o retardat la intervenció de la comprovació material de la 
inversió en temps i forma. 

 
b) Diferències entre el realment executat i l’establert en l’expedient objecte de 

recepció, que degut a l’escassa importància quantitativa no sigui necessari procedir 
a la corresponent modificació del contracte o encàrrec. 

 
c) Deficiències, incorreccions o aspectes a millorar en la documentació que integra 

l’expedient, que es consideri oportú comunicar a l’òrgan gestor de l’expedient per a 
la seva consideració. 

 
d) I, en general, aquells altres aspectes detectats en la intervenció de la comprovació 

material de la inversió que no suposin estar davant d’una execució defectuosa de 
la inversió. 

 
Tretzena.- Resultat de la comprovació material de la inversió “desfavorable” 
 
El resultat de la comprovació material de la inversió serà desfavorable quan les obres, 
subministraments o serveis no es trobin en bon estat o no s’ajustin a les condicions 
generals i particulars establertes en el projecte d’obres, plecs o documentació equivalent 
del contracte, i en el seu cas, a les millores ofertades per l’adjudicatari,  quan hagin estat 



 
 

 
 

acceptades per l’òrgan de contractació, i les modificacions degudament aprovades 
conforme la normativa que resulti d’aplicació. Són supòsits que comporten una opinió 
desfavorable els següents: 
 

a) Elements o aspectes no executats o executats incorrectament susceptibles 
d’esmena en el termini que a tal efecte es concedeixi al contractista o proveïdor. 

 
b) Modificacions del contracte o encàrrec que han estat executades sense estar 

aprovades d’acord amb la normativa aplicable. Per tal de determinar si ens trobem 
davant d’una modificació s’haurà de tenir en compte el següent: 

 
1. La modificació d’un contracte o encàrrec, al suposar l’alteració de les condicions 

en què es produeix la prestació, suposa igualment l’alteració dels actes 
administratius de contingut econòmic que van ser fiscalitzats en el seu dia amb 
motiu de l’aprovació i compromís de la despesa; per tant, encara que la 
modificació no impliqui augment de la despesa, o inclús suposi una disminució 
de la mateixa, haurà de ser igualment objecte de fiscalització prèvia la seva 
aprovació.  

 
2. Excepcionalment, podran introduir-se variacions sense necessitat de prèvia 

aprovació d’un expedient de modificació, quan aquestes siguin les previstes en 
els articles 242.4, 301.2 i 309.1 de la LCSP, és a dir, que consisteixin en 
l’alteració en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en les 
medicions del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa 
superior al 10% del preu del contracte.  

 
3. En el cas de contractes de serveis o subministraments a preus unitaris, sense 

que el nombre total d’entregues de béns o prestacions incloses en l’objecte del 
contracte es defineixi amb exactitud i, per tant, s’ha aprovat un pressupost 
màxim, caldrà tenir en compte que, si dins la vigència del contracte les 
necessitats reals han estat majors, s’haurà de tramitar la corresponent 
modificació. Haurà d’estar previst en la documentació que regeix la contractació 
la possibilitat de modificar el contracte, i s’haurà de tramitar la modificació 
corresponent prèviament a que s’esgoti el crèdit destinat inicialment. 

 
c) Treballs o prestacions total o parcialment rebuts i distribuïts prèviament al moment 

d’efectuar la comprovació material de la inversió. 
 
d) Ocupació efectiva d’obres o la seva posada en servei per l’ús públic sense la 

presència del representant de la Intervenció. 
 
e) Elements o aspectes no executats o executats incorrectament, no susceptibles 

d’esmena per la seva pròpia naturalesa, o no esmenats en el termini concedit al 
contractista. 

 



 
 

 
 

Catorzena.- Efectes del resultat de la comprovació material de la inversió amb 
opinió “desfavorable” 
 
En els casos descrits en l’article anterior s’haurà de procedir de la següent forma: 
 
a) Elements o aspectes no executats o executats incorrectament susceptibles 

d'esmena en el termini que a tal efecte es concedeixi al contractista o proveïdor. En 
aquest cas s’haurà de fer constar a l’acta o en un annex a la mateixa: 

o Les deficiències apreciades; 
o Les mesures a adoptar per a esmenar-les; 
o El termini concedit per l’Administració per a esmenar-les; 
o I, els fets i circumstàncies rellevants de l’acte de comprovació, és a dir, 

aquelles observacions i dificultats trobades en l’exercici de la intervenció 
material de la inversió. 

 
Un cop finalitzat el termini concedit es procedirà a realitzar un nou acte de recepció 
per tal de comprovar que s’han esmenat les deficiències. 
 

b) Modificacions del contracte o encàrrec que han estat executades sense estar 
aprovades d’acord amb la normativa aplicable.  
 
En l’acta es deixarà constància d’aquest fet, posant de manifest la necessitat de 
posposar la recepció formal en tant no s’adoptin les mesures correctores 
corresponents, previ compliment dels tràmits que exigeixi la normativa aplicable. 
 
En el cas que l’expedient es trobés en un supòsit d’omissió de la funció interventora, 
es tindrà en compte el procediment previst en l’article 28 del RCIL i les instruccions 
que dicti la Intervenció sobre aquesta matèria. 
 
Un cop adoptades les mesures corresponents, el centre gestor procedirà a convocar 
novament l’acte formal de recepció. 
 

c) Treballs o prestacions total o parcialment rebuts i distribuïts prèviament al moment 
d’efectuar la comprovació material de la inversió, i ocupació efectiva d’obres o la 
seva posada en servei per l’ús públic sense la presència del representant de la 
Intervenció. 
 
En l’acta es deixarà constància que s’ha produït la recepció dels treballs sense la 
presència del representant de la Intervenció i, que per tant, s’ha produït una omissió 
de la funció interventora, i que s’haurà de procedir segons el procediment previst en 
l’article 28 del RCIL i les instruccions que dicti la Intervenció sobre aquesta matèria. 
 

d) Elements o aspectes no executats o executats incorrectament, no susceptibles 
d’esmena per la seva pròpia naturalesa, o no esmenats en el termini concedit al 
contractista. En aquest cas s’haurà de fer constar a l’acta o en un annex a la mateixa: 

o Les deficiències apreciades; 
o La procedència de que per part de l’Administració s’adoptin les mesures 

oportunes que estiguis establertes pels casos d’execució defectuosa en la 



 
 

 
 

normativa de contractació, o en el seu cas, en la normativa o documentació 
del corresponent encàrrec o encomana. 

 
Quinzena.- Intervenció prèvia del reconeixement de l’obligació 
 
En el moment d’intervenir el reconeixement de l’obligació derivada de la certificació final 
de l’obra o liquidació de la inversió en la resta de casos, s’haurà de comprovar si les 
deficiències assenyales en l’acta de recepció han estat esmenades o bé si aquelles 
deficiències assenyalades en l’acta de recepció no esmenables s’han tingut en compte 
en el moment d’efectuar la valoració final. 
 
Si les deficiències persisteixen, el resultat de la intervenció del reconeixement de 
l’obligació serà amb objeccions. 
 
Setzena.- Abast de les responsabilitats 
 
En el cas que el representant de la Intervenció realitzi la intervenció de la comprovació 
material de la inversió assistit d’un tècnic assessor, el criteri del representant de la 
Intervenció sobre l’adequació dels aspectes tècnics de la inversió a les prescripcions del 
contracte o encàrrec, es basarà en l’opinió de l’assessor tècnic. 
 
El representant de la Intervenció i, si s’escau, l’assessor designats quedaran exempts 
de qualsevol responsabilitat quan els possibles defectes o faltes d'adequació de la 
inversió realitzada amb les condicions generals o particulars de l'execució de la mateixa 
derivin d'aspectes o condicions d'execució que no donin lloc a resultat tangible, 
susceptible de comprovació, o de vicis o elements ocults, impossibles de detectar en el 
moment d'efectuar la comprovació material de la inversió. 
 
Tampoc hi haurà lloc a l'exigència de responsabilitat en relació a aquelles deficiències o 
incorreccions respecte de les quals l'esforç que s'hagi d'exigir al representant de la 
Intervenció i, si s'escau, a l'assessor, per detectar-les fos desproporcionat amb els 
mitjans personals i materials disponibles per a efectuar l'acte de comprovació. 
 
En els supòsits en què no s'hagi designat assessor tècnic, la responsabilitat exigible al 
representant de la Intervenció designat quedarà limitada als aspectes i deficiències que 
es puguin detectar atenent la diligència mitjana exigida als professionals de 
l'Administració que no requereixen qualificació tècnica en un sector específic objecte de 
la inversió per a l'exercici de les funcions assignades al seu lloc de treball. 
 
Dissetena.- Actuacions de seguiment  
 
La Intervenció inclourà en l’informe-resum a presentar anualment al Ple de la corporació, 
de conformitat amb el que disposa l'article 37 del RCIL, els resultats més significatius 
obtinguts en les actuacions de comprovació material de la inversió, així com les mesures 
correctores proposades en el seu cas. 
 
Divuitena.- Entrada en vigor i publicitat 
 
La present circular entrarà en vigor el dia 10 de gener de 2019 i se’n donarà compte a 
la  Junta de Govern Local del 14 de gener de 2019 un cop signada per l’òrgan 
interventor. 



 
 

 
 

 
Aquesta circular desplegarà els seus efectes exclusivament a aquells contractes licitats 
a partir de l’entrada en vigor del RCIL. 
 
ANNEX 1  
 
MODEL DE SOL·LICITUD PER A LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE LA 
INTERVENCIÓ 
 
En compliment del que disposen la DA 3ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic i l’article 20 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que 
es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local, amb la 
present ES SOL·LICITA a la Intervenció la designació de representant per la seva 
assistència a la comprovació material de la inversió en el següent contracte: 
 

Títol de l’expedient:       
Naturalesa contracte:  Obra  Subministrament   Servei   Privat   Encàrrec de gestió 
Data d’adjudicació:       
Import d’adjudicació:       
Contractista / Proveïdor:       
Data finalització:       
Lots:  Sí    No   
Amb criteris d’adjudicació diferents al preu:  Sí    No   
Amb altres millores:  Sí    No   
Contracte modificat:  Sí    No   
Controls realitzats sobre l’execució del contracte:  Sí    No   
Número de certificacions totals, inclosa la última (en contracte d’obra):       
Altres aspectes d’interès:       

 

RECEPCIÓ: 
Lloc de recepció:  
(adreça complerta) 

      

Data recepció prevista:      /      /       

 
Es fa entrega de tota la documentació detallada en la clàusula Quarta de la Circular 
01/2019 de la Intervenció relativa al desenvolupament de la funció interventora en l’àmbit 
de la comprovació material de la inversió: 
 

DOCUMENT: En Expedient: En paper: 

plec de clàusules administratives particulars             

projecte tècnic (en obres) / plec de prescripcions tècniques (en la resta)             

contracte             

modificacions aprovades, en cas d’existir             

certificacions realitzades, inclosa la última (en obres)             

oferta tècnica (si s’han aprovat criteris d’adjudicació diferents del preu)             

millores proposades i acceptades per l’òrgan de contractació, en cas 
d’existir 

            

documents que acrediten els controls de qualitat o de supervisió realitzats 
durant l’execució del contracte, en cas d’existir 

            

 
 
La Junta de Govern Local en resta assabentada. 
 



 
 

 
 

 
9.- DONAR COMPTE DECRET NÚM. 2018DECR001420 RELATIU A LA 
CONTRACTACIÓ PER LA REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A 
LA CTRA. PROVINCIAL 
 
La Junta de Govern Local en resta assabentada. 
 
 
10.- DONAR COMPTE DECRET NÚM. 2019DECR000072 RELATIU A L'APROVACIÓ 
DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA 
REALITZACIÓ DEL CICLE DE CONCERTS DE MÚSICA DE COBLA 
 
 
La Junta de Govern Local en resta assabentada. 
 
 
11.0.- PUNTS URGENTS 
 
11.1.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REFORÇ ADMINISTRATIU DE 
L’ÀREA D’URBANISME PER A GESTIÓ DOCUMENTAL AMB L'EMPRESA MARLEX 
PEOPLE ETT, S.L 
 

ANTECEDENTS DE FET: 
 

a) Pressupost, de 17 de gener, aportat per MARLEX PEOPLE ETT, S.L, amb CIF 
B17447368 per un import de sis-mil cent trenta-vuit euros (6.138,00€) sense iva, 
i set-mil quatre cents vint-i-sis euros amb noranta vuit cèntims (7.426,98€) IVA 
inclòs (21% IVA); essent, en tot cas, l’import de la tarifa de divuit euros amb 
seixanta cèntims l’hora (18,60 €/hora) sense IVA per 330 hores 
 

b) Retenció de crèdit amb número d’operació 220190000038 de 18 de gener de 
2019. 

 
c) Informe de l’Arquitecte municipal i de l’òrgan de contractació, de data de 18 de 

gener de 2019. 
 

d) Atès que la corporació municipal no disposa de personal suficient per assumir 
les tasques de tancament d’expedients del sistema de gestió anterior i l’obertura 
d’expedients amb el sistema de gestió actual, és d’interès municipal disposar 
d’aquest servei a través del qual es considera que cal destinar una  persona de 
reforç amb perfil d’auxiliar administratiu a partir del 21 de gener de 2019 fins al 
21 de març de 2019, ambdós inclosos, per un període de 330 hores. 

 
Per tant, es proposa la contractació d’aquest servei a l’empresa MARLEX PEOPLE ETT, 
S.L, per un import total d’adjudicació de SIS-MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS 
(6.138,00€) sense IVA, i SET-MIL QUATRE CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB 
NORANTA VUIT CÈNTIMS (7.426,98€) IVA inclòs (21% IVA); essent, en tot cas, l’import 
de la tarifa de divuit euros amb seixanta cèntims l’hora (18,60 €/hora) sense IVA per 330 
hores. 
 



 
 

 
 

Atesa la reserva de crèdit número d’operació 220190000038 referent a aquesta despesa 
amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 201-1500 22706 “treballs tècnics serveis tècnics” 
del pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a l’exercici 2018. 
 
Vist que el cost d’aquesta despesa és inferior a 15.000 euros sense IVA. 
 
Atès que el contractista no ha subscrit en el darrer any més contractes menors que 
individualment o conjunta superin l’import límit del contracte menor pel mateix objecte 
del contracte. 
 
Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb 
capacitat  d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Art. 17, 116.4 i 118 de la LCSP que regula el límit del contracte menor (valor estimat 
15.000 euros). Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol 
empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb habilitació professional necessària 
per realitzar la prestació (article 131.3 LCSP). Haurà d’incloure una adreça electrònica 
als efectes de rebre notificacions (DA 15ª.2 LCSP). Els ens del sector públic no podran 
celebrar contractes que no siguin necessaris per al compliment i realització de llurs 
finalitats institucionals (article 28 LCSP). 
 
Atès l’article 46.2 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. 
 
L’alcalde és competent per a les contractacions que no superen el 10 % dels recursos 
ordinaris del pressupost municipal (ens matriu: 10.256.510,00 euros, a l’exercici 2018), 
ni els 6.000.000,00 euros, i que no es tracten de contractes plurianuals superiors als 4 
anys (DA 2ª LCSP). A tenor de l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local, la competència és delegable.  
 
L’Alcalde té delegada la facultat de contractar a la Junta de Govern Local, quan es superi 
els 3.000 euros  en virtut del Decret d’Alcaldia 2015/608, de 19 de juny. En conseqüència 
la competència és de la Junta de Govern Local en superar el valor estimat de 3.000 
euros.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
  
PRIMER.- Contractar el servei de reforç administratiu de l’àrea d’urbanisme per a gestió 
documental amb l'empresa MARLEX PEOPLE ETT, S.L, amb CIF B17447368, que 
resulta un import total d’adjudicació de SIS-MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS 
(6.138,00€) sense IVA, i SET-MIL QUATRE CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB 
NORANTA VUIT CÈNTIMS (7.426,98€) IVA inclòs (21% IVA); essent, en tot cas, l’import 
de la tarifa de divuit euros amb seixanta cèntims l’hora (18,60 €/hora) sense IVA per 330 
hores. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a l’àrea d’intervenció municipal. 
 



 
 

 
 

Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
11.2.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ I REFORÇ 
DE PAVIMENTACIÓ DE L'ASFALTATGE DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI 
DE CASSÀ DE LA SELVA, DEFINIDES EN LA MEMÒRIA VALORADA DE 
L'ASFALTATGE DE CARRERS DEL MUNICIPI FASE 2018 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Vista l’acta d’obertura de pliques del 9 de novembre de 2018 per la Obres de conservació 
i reforç de pavimentació de l'asfaltatge de diversos carrers del municipi de Cassà de la 
Selva, definides en la memòria valorada de l'asfaltatge de carrers del municipi fase 2018, 
en la que s’acordava l’adjudicació del contracte mitjançant procediment obert a 
l’empresa CONSTRUCCIONS FUSTÉ S.A. amb NIF: A-17/034505. 
 
Atès que en data 7 de gener de 2019 mitjançant el Decret 2018/1874 es va requerir a 
l’adjudicatària per a que aportés l’estudi de mobilitat alternativa que resolgués el trànsit 
durant l’execució de les obres. 
 
Vist que en data 15 de gener de 2019 i amb número d’entrada E201900075 es va 
presentar la totalitat de la documentació que es requeria, tenint per evacuat el 
requeriment anteriorment esmentat.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER.- Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb el que 
s’estableix a la Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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 i a l’article 159 del mateix cos legal.  
 
SEGON.- Atès les clàusules 15, 16 i 18 del Plec de Clàusules Administratives.  
 
TERCER.- Atès la clàusula 28.k del plec de clàusules administratives en la que es 
disposa el següent: “L’empresa contractista està obligada a presentar un estudi de 
mobilitat alternativa que resolgui el trànsit mentre s’executen les obres. Aquests 
desviaments de trànsit i la seva senyalització, validades i/o corregides per la Policia local 
abans de l’inici de les obres, estaran inclosos en el preu d’adjudicació”.   
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- ADJUDICAR definitivament a l’empresa CONSTRUCCIONS FUSTÉ S.A. 
amb NIF: A-17/034505, domiciliada a CR. GIRONA-SANT FELIU Km.11, 17244 de 
Cassà de la Selva, el contracte d’obra per procediment obert de les obres de 
conservació i reforç de pavimentació de l'asfaltatge de diversos carrers del municipi de 
Cassà de la Selva, definides en la memòria valorada de l'asfaltatge de carrers del 
municipi fase 2018.  
 
SEGON.- Notificar als interessats. 
 



 
 

 
 

TERCER.- Publicar l’adjudicació definitiva al perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva. 
 
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, 


