
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE GENER 
DE 2019 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000005  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 28 de gener de 2019 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 09:10 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Assistents:  
Martí Vallès Prats, alcalde president 
Regidor/es: 
Pau Presas Bertran 
Josep Ferrer Serra 
Meritxell Rabionet Frigola 
  
Joan Bataller Garriga, secretari accidental 
 
Amb veu i sense vot: 
Emili Mató Palós 
Joan Cañigueral Casellas 
 
Absents: 
Eva Sáez Revuelta 
 
Ordre del dia 
 
1.- APROVACIÓ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 21/01/2019 
 
2.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 24/01/2019 
 
3.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA PER LA COL·LECCIÓ TOPONÍMIA DELS VEÏNATS DE CASSÀ 
 
4.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I 
DIARIS PER A LA BIBLIOTECA 
 
5.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE PER ADQUISICIÓ DE 
NOVETATS EDITORIALS PER A LA BIBLIOTECA 
 
6.- SIGNATURA DEL CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ EN MATÈRIA DE 
CONTROLS D’ESTUPEFAENTS, MITJANÇANT APORTACIÓ DE KITS DE DETECCIÓ DE 
SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS I MATERIAL DE SUPORT, PER PART DEL SERVEI 
CATALÀ DE TRÀNSIT AMB L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
7.- AUTORITZAR A J.R.C. LES OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA COBERTA DEL 
MAGATZEM AGRÍCOLA DEL VEÏNAT DE SERINYÀ NÚM 11 CAL SASTRIC 24012019 



 
 

 
 

 
8.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA CATALOGACIÓ D'UNA PART DEL 
FONS D'IMATGES DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
9.- CONTRACTE MENOR OBRA REPARACIÓ VORERA I CARRIL BICI CARRER DE LA 
VIA NÚM. 94 
 
10.- CONTRACTE MENOR INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC A LA TRAV. MÚSIC 
PAU CASALS 
 
11.- SUBVENCIÓ DESESTIMADA 
 
12.- ENCÀRREC TALLER DE MEMÒRIA 

 
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 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 21/01/2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
de data 21/01/2019, 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 21/01/2019, 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.- APROVACIÓ ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE 24/01/2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de la Junta 
de Govern Local de data 24/01/2019, 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 extraordinària de data 24/01/2019, 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 
 
 
3.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA PER LA COL·LECCIÓ TOPONÍMIA DELS VEÏNATS DE CASSÀ 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Publicació del volum  número 5, de la col·lecció Toponímia dels Veïnats de Cassà de la 
Selva amb el volum dedicat al termenal. 
 
Subvenció nominativa de la Diputació de Girona, pressupost exercici 2019, per a 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva “Col·lecció Toponímia dels Veïnats de Cassà”. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Art. 22.2 c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar sol·licitud de subvenció nominativa de 3.200 euros a la Diputació de 
Girona per a la publicació “Toponímia dels Veïnats de Cassà. El Termenal”. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’àrea de Comunicació Cultural de la Diputació de 
Girona. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
4.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I 
DIARIS PER A LA BIBLIOTECA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura per a l’adquisició de 
llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
RESOLUCIÓ CLT/3050/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual 
s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en 
l'àmbit de les biblioteques. 
 
RESOLUCIÓ CLT/49/2019, de 9 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del 
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova 
la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a 



 
 

 
 

biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2019 (ref. BDNS 
434620). 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar sol·licitud de subvenció de 6.000 euros al Departament de Cultura 
per a l’adquisició de llibres i diaris per a la biblioteca municipal. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
5.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE PER ADQUISICIÓ DE 
NOVETATS EDITORIALS PER A LA BIBLIOTECA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la convocatòria de subvencions en espècie del Departament de Cultura per 
adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a biblioteques del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
RESOLUCIÓ CLT/3050/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual 
s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en 
l'àmbit de les biblioteques. 
 
RESOLUCIÓ CLT/48/2019, de 9 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del 
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova 
la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en 
espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats 
editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya per a l'any 2019 (ref. BDNS 434630). 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar sol·licitud de subvenció en espècie de 6.000 euros al Departament 
de Cultura per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades per 
a la biblioteca municipal. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
6.- SIGNATURA DEL CONVENI MARC DE COL•LABORACIÓ EN MATÈRIA DE 
CONTROLS D’ESTUPEFAENTS, MITJANÇANT APORTACIÓ DE KITS DE 
DETECCIÓ DE SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS I MATERIAL DE SUPORT, PER 



 
 

 
 

PART DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT AMB L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA 
SELVA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Atès l’informe del Cap de la Policia Local de Cassà de la Selva, de data 21 de gener de 
2019, que copiat literalment, diu el següent: “  
 
Vistes les directrius genèriques a les Policies Locals sobre Trànsit, Circulació de vehicles 
i Seguretat Viària per a l’any 2019. 
 
Vist que a les citades directrius es motiva que els controls preventius d’alcoholèmia, 
drogues i psicofàrmacs configuren una de les eines més eficients per evitar la circulació 
per a la xarxa viària de conductors amb risc potencial de tenir un accident. 
 
Vist que a les citades directrius el Servei Català de Trànsit informa que continua oferint 
suport per portar a terme controls de drogues a les policies locals de Catalunya 
mitjançant un conveni de col·laboració en matèria de controls d’estupefaents per a la 
millora de la seguretat viària en zona urbana. 
 
Vist que a les mateixes directrius s’informa que per a l’any 2019 estan previstes un total 
de 3 campanyes de Drogoalcoholèmia, a més d’aquelles que es puguin planificar des 
d’aquesta Prefectura de Policia o aquelles que tinguin lloc amb motiu d’accident de 
trànsit. 
 
Vist que el nostre cos de Policia disposa d’un aparell per a la realització de proves de 
detecció de drogues, i que aquestes mostres, una vegada recollides, s’han de dur a un 
laboratori per al seu anàlisis. 
 
Vist que un dels compromisos del citat conveni, en el seu apartat segon, és que el Servei 
Català de Trànsit facilitarà el material de suport necessari per fer els controls 
d’estupefaents: el tub per a la recollida de la mostra de saliva, els formularis i els sobres 
de custòdia. I, si escau, fer-se càrrec de la confirmació de droga d’abús en saliva al 
laboratori de referència establert pel Servei Català de Trànsit. 
 
Que per tot l’exposat anteriorment, des d’aquesta Prefectura de Policia es considera que 
seria de gran utilitat subscriure aquest conveni marc referit a la col·laboració en matèria 
de controls d’estupefaents mitjançant aportació de kits de detecció de substàncies 
estupefaents i material de suport per part del Servei Català de Trànsit amb l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva. 
 
Memòria justificativa del conveni de col·laboració  
 
a. La signatura del present conveni, millorarà la gestió pública i facilitarà la utilització 

conjunta de mitjans, sense que això suposi cap despesa per l’Ajuntament. 
b. La signatura d’aquest conveni es necessària per poder realitzar aquelles proves de 

detecció de substàncies estupefaents que tinguin lloc tan en un control preventiu de 
Drogoalcoholèmia com en un accident de trànsit, i permetran enviar les mostres 
recollides pels agents encarregats de la vigilància del trànsit fins al laboratori de 
referència establert pel Servei Català de Trànsit, sense que això suposi cap despesa 
per l’Ajuntament. 



 
 

 
 

c. La signatura del conveni marc de col·laboració en matèria de controls 
d’estupefaents, mitjançant aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents 
i material de suport, entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, no suposarà cap despesa pel nostre Ajuntament. 

d. La competència municipal en la que es fonament la signatura del present conveni, 
es: 
 
 L’article 7.a del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor 
i Seguretat Vial, que parla de les Competències dels municipis, diu que 
correspon als municipis: la regulació, ordenació, gestió, vigilància i 
disciplina, per mitjà d'agents propis, del trànsit a les vies urbanes de la 
seva titularitat, així com la denúncia de les infraccions que es cometin 
en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui 
expressament atribuïda a una altra Administració. 

 
 L’article 7.e del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor 
i Seguretat Vial, que parla de les Competències dels municipis, diu que 
correspon als municipis: la realització de les proves a què fa referència 
l'art. 5.o, la realització de les proves, reglamentàriament establertes, per 
determinar el grau d'intoxicació alcohòlica, o per drogues, dels 
conductors que circulin per les vies públiques en què té atribuïda 
l'ordenació, gestió, control i vigilància del trànsit, en les vies urbanes, 
en els termes que reglamentàriament es determini. 

 
 
Vist l’informe del Cap de la Policia Local, de 28 de gener de 2019, que expressa la 
necessitat d’adequar el Conveni Marc de Col·laboració entre els servei català de trànsit 
i l’ajuntament de Cassà de la Selva en matèria de seguretat viària, en allò que respecta 
a l’actualització de la normativa de protecció de dades.  
  
Fonaments de dret. 
 
a. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LLBRL). 

 
b. 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. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LLRJSP). 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Conveni Marc de Col·laboració entre els servei 
català de trànsit i l’ajuntament de Cassà de la Selva en matèria de seguretat viària en 
allò referit a la clàusula de protecció de dades de caràcter personal i facultar a l’Alcalde 
la signatura del mateix. 
 
SEGON.- Aprovar la signatura del conveni marc de col·laboració en matèria de controls 
d’estupefaents, mitjançant aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i 



 
 

 
 

material de suport, entre el Servei Català de Trànsit amb l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva. 
 
TERCER.- Traslladar a l’àrea de contractació als efectes corresponents. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a les parts. 
 
QUART.- Adjuntar el conveni marc de col·laboració en matèria de controls 
d’estupefaents, com a document Annex 1. 
 
“AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE 
CONTROLS D’ESTUPEFAENTS AMB APORTACIÓ DE KITS DE DETECCIÓ DE 
SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS I MATERIAL DE SUPORT AMB L'AJUNTAMENT 
DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit. 
De l’altra, el senyor Martí Vallès i Prats, alcalde de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, 
per autorització de 9 d’octubre de 2018. 
 
El segon, en representació de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, de conformitat amb 
l'article 21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en 
relació amb l'article 53.1 a 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. 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc  de col·laboració. 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en les 
vies urbanes demostra la significativa participació dels excessos de consum de drogues 
en conductors en la producció d'accidents i, en general, en la conflictivitat del trànsit. 
 
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Cassà de la Selva 
consideren aconsellable vigilar i controlar el nivell de consum de drogues en l'àmbit  local   
amb  l'objectiu d'incrementar els nivells de seguretat viària. 
 
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de 
col·laboració mitjançant l’assignació, per part del Servei Català de Trànsit, de kits de 
detecció de substàncies estupefaents, el material de suport i la prova de contrast en el 
laboratori, si escau, a l'Ajuntament de Cassà de la Selva. Aquesta col·laboració  es  
subjecta als pactes següents. 
 
PACTES 



 
 

 
 

 
1. Objecte 
 
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control de drogues en 
conductors i conductores que circulen per les travesseres i vies públiques urbanes de  
Cassà de la Selva. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit assigna  la quantitat  
d’1  kit anual de detecció de substàncies estupefaents, el material de suport 
corresponent i la confirmació de mostra amb saliva al laboratori, si escau, d'acord amb 
el que s'estableix en  el pacte segon. 
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
 
Per a l'efectivitat  d'aquest  conveni de col·laboració, el Servei Català de Trànsit, a 
través 
del Servei Territorial de Trànsit de Girona, es compromet a: 
 
a) Assignar la quantitat d’1 kit anual de detecció de substàncies estupefaents  per a la  

seva utilització per part de la Policia Local d'aquest municipi, d’acord amb les 
disponibilitats existents. 

b) Facilitar el material de suport necessari per fer els controls d’estupefaents: el tub per 
a  la recollida de la mostra de saliva, els formularis i els sobres de custòdia. I, si 
escau, fer-se càrrec de la confirmació de droga d’abús en saliva al laboratori de 
referència establert pel Servei Català de Trànsit. 

c) No s’assignaran aquests kits quan no s’obtingui el rendiment adequat en la 
realització de controls d’estupefaents o es detecti un ús indegut o per a finalitats 
diferents de les establertes en aquest conveni. 

 
3. Compromisos de l'Ajuntament de Cassà de la Selva 
 
L'Ajuntament de Cassà de la Selva es compromet a: 
 
a) Destinar els kits de detecció de substàncies estupefaents per a ús exclusiu de les 

finalitats que persegueix aquest conveni. 
b) Fer un ús correcte del material facilitat. 
c) Fer controls d'estupefaents utilitzant els kits de detecció de substàncies 

estupefaents. 
d) Col·laborar en els diversos aspectes de la seguretat viària per als quals sigui 

requerit  pel Servei Català de Trànsit. 
e) En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar les 

sancions prefixades per l’Ajuntament. 
 
4. Termini de vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4 
anys. 
 
En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar 
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. 
 
A més, el present conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents: 
 



 
 

 
 

a. Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b. Denúncia d'una de les parts, feta amb dos mesos d'antelació. 
c. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
d. Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest cas, 

s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

e. Per causes generals establertes en la legislació general. 
 
5. Interpretació i jurisdicció 
 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni,  les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data de 
la signatura electrònica. 
 
Pel Servei Català de Trànsit Per l’Ajuntament 
 
 
Juli Gendrau i Farguell Martí Vallès i Prats 
Director Alcalde 
 
(Per autorització. Resolució de 9 d’octubre de 2018) “. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
7.- AUTORITZAR A J.R.C. LES OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA COBERTA 
DEL MAGATZEM AGRÍCOLA DEL VEÏNAT DE SERINYÀ NÚM 11 CAL SASTRIC 
24012019 
 
RELACIÓ DE FETS  
 
Vista la sol·licitud presentada per J.R.C. per a substituir la coberta d’un magatzem 
agrícola existent al veïnat de Serinyà, núm. 11, Cal Sastric. (E2018007770 de data 18 
de desembre de 2018). 
 
Atès l’informe dels servis tècnics municipals de data 19 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 sol·licitud de llicència d’obres promoguda per J.R.C., per substituir la coberta 
d’un magatzem agrícola existent al veïnat de Serinyà, núm. 11, Cal Sastric. 



 
 

 
 

 
La proposta se situa en sòl no urbanitzable. 
 
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 la identificació del constructor 
 Un cop iniciades les obres caldrà aportar l’acta d’inici emesa pel tècnic director 

 
L’import de la fiança per gestió de runes i terres és de 150 € (a dipositar a un gestor 
autoritzat).” 
 
 
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 J.R.C. les obres per a la substitució de la coberta d’un magatzem 
agrícola existent al veïnat de Serinyà, núm. 11, Cal Sastric 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. 
 
Pagament per autoliquidació per un pressupost de 6.722,71 €: 
ICIO: 268,91 € 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 154,50 €  
 
SEGON: Aprovar l’autoliquidació de les fiances, segons l’ordenança fiscal núm. 31:  
 
L’ interessat 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 150,00 euros (1,98 tones de residus previstos) i de l’empresa XAVIER ALSINA SA 
TERCER:   Recordar-vos que manca presentar la següent documentació: 



 
 

 
 

 Abans de l’inici de les obres caldrà aportar la identificació del constructor 
 Un cop iniciades les obres caldrà aportar l’acta d’inici emesa pel tècnic director 

 
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 
 
 
8.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA CATALOGACIÓ D'UNA PART DEL 
FONS D'IMATGES DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
Antecedents de fet. 
 

1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data de 23 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: 

2.  
“CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA CATALOGACIÓ D’IMATGES 
DE L’ARXIU MUNICIPAL.  

INFORME 
Antecedents de fet.  
1. D’acord amb el pressupost presentat per Xavier Niell amb NIF 40372026B, 
amb un pressupost de 5.400 € (IVA inclòs)  
2. RC número 220190000073, amb càrrec a la partida 105-33222-2706 del 
pressupost de 2018.  
 
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 catalogació d’una part del fons imatges 
dipositat a l’Arxiu Municipal de Cassà de la selva. Per l’objecte del contracte es 
tracta de la contractació d’un servei, amb valor estimat de 4.462,81 €, sense IVA 
(inferior a Obres: 40.000,00 €; Serveis: 15.000,00 €; Subministraments: 
15.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 105-3322-22706 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. 

1. 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 220190000073, per import de cinc-mil quatre-
cents euros (5.400 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 105-3322-
22706 de l’exercici 2019. 

 
3. Vist que aquesta despesa té un cost de quatre-mil quatre-cents seixanta-dos € 

amb vuitanta-un cèntims (4.462,81 € sense IVA), que resulta un import de cinc-
mil quatre-cents €  (5.400 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
105-3322-22706 de l’exercici 2019. 

 
4. Atès el pressupost aportat per Xavier Niell i Ciurana, amb DNI 40372027B per 

import de 5.400 € iva inclòs. 
 
Fonaments de dret. 
 

1. 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. 

 
2. Disposició addicional segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar el servei de catalogació, actuació consistent en la catalogació 
d’una part del fons d’imatges dipositat a l’Arxiu Municipal, amb Xavier Niell i Ciurana, 
amb DNI 40372026B, per import de  quatre-mil quatre-cents seixanta-dos € amb 
vuitanta-un cèntims (4.462,81 € sense IVA), que resulta un import de cinc-mil quatre-
cents €  (5.400 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 105-3322-22706 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 
 
 
9.- CONTRACTE MENOR OBRA REPARACIÓ VORERA I CARRIL BICI CARRER DE 
LA VIA NÚM. 94 
 
El regidor Emili Mató proposa deixar la proposta sobre la taula per mirar de coordinar-la 
amb la sol·licitud de subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Resultat: sobre la taula per Unanimitat 
 
 
10.- CONTRACTE MENOR INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC A LA TRAV. 
MÚSIC PAU CASALS 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data de 21 de gener de 2019, 
de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes menors en relació a 
un contractista i de motivació de la necessitat del contracte menor d’obra d’instal·lació 
de nou enllumenat al carrer travessia músic pau casals de la urbanització mas cubell, 
amb ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L., amb NIF B-17378621, que consta en 
l’expedient. 
 
Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa, amb número 
d’operació 220190000059, per import de vuit mil cent cinquanta-set euros amb vint-i-vuit 
cèntims (8.157,28 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 601 1532 61900 
de l’exercici 2019. 
 
Vist el pressupost aportat per ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L., amb NIF B-
17378621 per import de sis mil set-cents quaranta-un euros amb cinquanta-cinc cèntims 
(6.741,55 €), que resulta un import de vuit mil cent cinquanta-set euros amb vint-i-vuit 
cèntims (8.157,28 €, amb un IVA inclòs del 21%). 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atesos els articles 13, 116.4, 118 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposa 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).   
 
Atès l’article 46.2 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. 
 
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.- Contractar l’obra d’instal·lació de nou enllumenat al carrer travessia músic 
pau casals de la urbanització mas cubell, amb ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L., 
amb NIF B-17378621, que resulta un import de sis mil set-cents quaranta-un euros amb 
cinquanta-cinc cèntims (6.741,55 €), que resulta un import de vuit mil cent cinquanta-set 
euros amb vint-i-vuit cèntims (8.157,28 €, amb un IVA inclòs del 21%). 
 
SEGON.- Publicar el present acord al Perfil de Contractant, al Portal de la Transparència 
de la Generalitat de Catalunya. 

TERCER.- Notificar aquest acord a ENLLUMENATS COSTA BRAVA S.L. 

QUART.- Traslladar aquest acord a l’àrea d’intervenció municipal. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
11.- SUBVENCIÓ DESESTIMADA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist l´Informe dels  Serveis Tècnics Municipals, de data 26 de novembre de 2018, que 
transcrit literalment diu:  
 

“Vista la sol·licitud de devolució de fiances i el certificat de gestió de residus 
aportat. 
 
Realitzada inspecció, es dóna conformitat a l’obra realitzada i a la devolució de 
les fiances per gestió de runes i terres de 20 euros i per possibles desperfectes 
a la via pública de 60 euros. 
 
Pel que fa a la subvenció sol·licitada en el seu dia per rehabilitació d’habitatge: 
 

Inicialment s’estimava un pressupost subvencionable d’obra de 4205 €, 
al qual corresponia una subvenció d’import provisional de 648 euros. 
 
Només s’ha aportat factura justificativa de la despesa per un import d’obra 
de 1488 €, no assolint el pressupost mínim de 3005 euros fixat per 
l’Ordenança municipal de foment de rehabilitació d’edificis i de façanes 
en el terme municipal de Cassà de la Selva. 
 

Per tant, no es pot acollir a la subvenció sol·licitada en el seu dia per ajuts per a 
la rehabilitació d’habitatge.” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
 Atès l´Ordenança municipal de foment de rehabilitació d’edificis i de façanes en el terme 
municipal de Cassà de la Selva (BOP Girona de 2 de maig de 2018, núm. 84) 
 
 Per tot això, S’ACORDA: 



 
 

 
 

 
Primer: DENEGAR la subvenció sol·licitada per ajuts per a la rehabilitació 
d’habitatge, per import provisional de 648 euros.  Només s’ha aportat factura 
justificativa de la despesa per un import d’obra de 1488 €, no assolint el 
pressupost mínim de 3005 euros fixat per l’Ordenança municipal de foment de 
rehabilitació d’edificis i de façanes en el terme municipal de Cassà de la Selva. 
 
 Segon: Notificar aquest Acord als Interessats i traslladar-ho a les àrees 
d´Intervenció i Tresoreria. 

 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
12.- ENCÀRREC TALLER DE MEMÒRIA 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 28 d´agost de 2018 en relació a 
l´encàrrec de gestió al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a organitzar dos 
tallers de memòria per a gent gran, que transcrit literalment diu: 
 
“ 

1. El pressupost dels tallers de memòria és de 1.100 € (exempt d’IVA) 
2. Es disposa d’un document de Reserva de Crèdit amb número d’operació 

220180007754, amb càrrec a la partida 200 – 3110 – 22699 de promoció de la 
salut. 

 
Fonaments de dret. 
 
Conforme als arts. 11 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
D’acord amb el programa de serveis per a la gent gran i dependents del Consorci de 
Benestar Social Gironès Salt. 
 
L’objecte del contracte consisteix en organitza dos Tallers de Manteniment de la 
Memòria pel 2018, adreçats al foment de l’envelliment actiu, que serà a càrrec d’una 
psicòloga especialitzada. L’activitat consta de deu sessions d’una hora, i es realitzarà en 
dos grups, entre els dies 2 d’octubre i 4 de desembre de 2018. 
 
Conclusions. 
 
Vist l’objecte del contracte, així com la seva quantia, la tramitació de l’encàrrec del 
servei, s’ajusta a la normativa i, d’acord amb l’exposat als fonaments de dret, 
s’INFORMA FAVORABLEMENT.” 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Arts. 11 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 



 
 

 
 

PRIMER.- ENCARREGAR l’organització de dos Tallers de Manteniment de la Memòria 
pel 2018 al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, adreçats al foment de 
l’envelliment actiu, que serà a càrrec d’una psicòloga especialitzada.  
 
SEGON.- CONVALIDAR  l´execució de l´encàrrec de gestió. L’activitat constava de deu 
sessions d’una hora, i  s´ha realitzat en dos grups, entre els dies 2 d’octubre i 4 de 
desembre de 2018. 
 
TERCER.- L´import de l´encàrrec és de 1100 euros. exempt iva, amb càrrec a la partida 
200 – 3110 – 22699 de promoció de la salut. 
 
SEGON.- Notificar aquesta Resolució als interessats. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció i tresoreria municipal. 
 
Resultat: aprovat per Unanimitat 
 
 
13.0.- PUNTS URGENTS 
 
13.1.- AUTORITZAR A W.R.F. LES OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA 
PISCINA A L'HABITATGE DEL C/ PROVINCIAL 84 
 
RELACIÓ DE FETS  
 
Vista la sol·licitud presentada per W.R.F., per a la construcció d’una piscina a  habitatge 
del c/ Provincial  núm. 84. (E2018006388 de data 30 d’octubre de 2018). 
 
Atesa la resta de documentació presentada per complimentar l’anteriorment entrada 
(E2018007115 de data 22 de novembre de 2018). 
 
Atès l’informe dels servis tècnics municipals de data 23 de novembre 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 sol·licitud de llicència presentada per W.R.F. per construir una piscina a la finca 
del carrer Provincial, núm. 84, i la documentació complementària presentada en data 22 
de novembre de 2018. 
 
La proposta se situa en sòl urbà consolidat. 
 
Conclusió: 
 



 
 

 
 

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

 Que es faci el pagament de l’ICIO, taxa i fiances que correspongui. 
 Un cop iniciades les obres caldrà aportar l’acta d’inici emesa pel tècnic director 

 
A efectes de revisió de la liquidació d’ICIO i taxa, el pressupost estimatiu de les obres 
és de  13.496,18 euros. 
 
La previsió de residus a generar és de 2,2 tones. 
 
L’import de la fiança per gestió de runes i terres és de 150 € (dipositada al gestor 
autoritzat). 
 
L’import de la fiança per possibles desperfectes a la via pública és de 312,50 €.” 
 
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 W.R.F. les obres per a construcció d’una piscina a l’habitatge del 
c/ Provincial núm. 84  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 13.496,18 €   
 
Pagament per autoliquidació per un pressupost de 13.496,18 €: 
ICIO: 539,85 € 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 154,50 €  
 
SEGON: Aprovar l’autoliquidació de les fiances, segons l’ordenança fiscal núm. 31:  
 
Fiança per possibles desperfectes a la via pública (OF 31): 312,50 € 
 
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 150,00 euros (2,21 tones de residus previstos) i de l’empresa SERVEIS 
AMBIENTALS MONTASPRE SL 
 
TERCER:   Recordar-vos que manca presentar la següent documentació: 

 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: Notificar aquesta resolució als interessats tot indicant els recursos que 
corresponguin” 
 
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, 
 


