
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24 DE GENER 
DE 2019 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000004  
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 24 de gener de 2019 
Hora d’inici:  08:00 h 
Hora de fi: 08:05 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Marti Valles Prats, alcalde president 
Regidors/es: 
Pau Presas Bertran 
Josep Ferrer Serra 
Meritxell Rabionet Frigola 
  
Joan Bataller Garriga, secretari accidental 
 
Amb veu i sense vot: 
Emili Mató Palós 
  
Absents: 
Eva Sáez Revuelta 
Joan Cañigueral Casellas, amb veu i sense vot 
 
Ordre del dia 
 
1.- ESMENA DE L'ACORD D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA i APROVACIÓ PLA DE 
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA LOCAL ORDINÀRIA D'ASFALTATGE DE 
CARRERS - FASE 2018 
 
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.- ESMENA DE L'ACORD D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA i APROVACIÓ PLA DE 
SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA LOCAL ORDINÀRIA D'ASFALTATGE DE 
CARRERS - FASE 2018 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
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, per import de DOS-
CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA CINC EUROS AMB CINQUANTA 
QUATRE CÈNTIMS iva inclòs (225.665,54€). 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de gener de 2019, segons el qual 
s’adjudica definitivament a l’empresa CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA, el contracte de 
l’obra local ordinària per a 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, per import de DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA CINC 
EUROS AMB CINQUANTA QUATRE CÈNTIMS iva inclòs (225.665,54€). 
 
Atès que s’acredita constitució de la garantia definitiva per import de NOU MIL TRES-
CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS (9.325,02€) de l’empresa 
CONSTRUCCIONS FUSTÉ S.A, mitjançant aval de l’entitat Bankinter S.A, de 27 de 
novembre de 2018. 
 
Atès que s’acredita inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores amb data 
d’efectes de 12 de febrer de 2018, amb número d’inscripció registral NG0804585. 
 
Atès que s’ha presentat la declaració responsable de conformitat amb el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 
 
Atès el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l’obra local ordinària per a la 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, presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA (E2019000370, el dia 
17-01-2019). 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte tècnic municipal, senyor Quim Jordà 
Estany,  Coordinador de Seguretat i Salut de les Obres, en fase d’execució, de data 23 
de gener de 2019 i que copiat literalment diu:  
 
“Vista la instància presentada amb registre d’entrada num E2019000370 de data 
17/01/2019, referent al pla de seguretat i salut i presentat per l’empresa adjudicatària de 
l’obra, CONSTRUCCIONS FUSTÉ S.A., es dóna conformitat perquè la corporació pugui 
fer l’aprovació del pla d’acord amb el punt 2 de l’article 7 del “REAL DECRETO 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25-10-1997”. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès el que estableix l’article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i 
l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Atès el que determina el 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.   
 
Atès l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.-  ESMENAR l’acord de Junta de Govern Local de 21 de gener de 2019, en el 
següent sentit: 
 
Allà on s’acorda: 
“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.” 
 
Que s’acordi: 
“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, fase 
2018, per import de DOS-CENTS VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA CINC 
EUROS AMB CINQUANTA QUATRE CÈNTIMS iva inclòs (225.665,54€).” 
 
SEGON.- APROVAR el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa 
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA,  per a l’execució de l’obra local ordinària per a la 
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 (exp. relacionat X2018002186).    
 
TERCER.- APROVAR la disposició de la despesa per import de DOS-CENTS VINT-I-
CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA CINC EUROS AMB CINQUANTA QUATRE 
CÈNTIMS iva inclòs (225.665,54€) a favor de CONSTRUCCIONS FUSTÉ S.A., amb 
NIF: a-17/034505, domiciliada a Cr. Girona-Sant Feliu km. 11, 17244 de Cassà de la 
Selva. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària de les obres.   
 
CINQUÈ.- 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 electrònicament, 


