
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4 DE MARÇ DE 
2019 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000010  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 4 de març de 2019 
Hora d’inici:  20:00 h 
Hora de fi: 21:10 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 
 
Joan Bataller Garriga, secretari accidental 
 
Amb veu i sense vots: 
Emili Mató Palós 
Joan Cañigueral Casellas 
 
Absents: 
-  
 
Ordre del dia 
  
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR JGL 25/02/2019 
 
2.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL COMUNICAT D'E.L.P. SOBRE EL CANVI DE 
TITULARITAT DEL BAR ANOMENAT 17A SITUAT A LA RAMBLA ONZE DE SETEMBRE 
17 BXS 
 
3.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL COMUNICAT DE D.G.F. SOBRE EL CANVI DE 
TITULARITAT D'UNA EXPLOTACIÓ RAMADERA DE CABRUM DE LLET AL VEÏNAT DE 
MATAMALA NÚM. 72 QUE ANAVA A NOM DE EVANGELINA FERNANDEZ CABO  
 
4.- ACORDAR L'ASSABENTAT DE S.R.H. PER AL CANVI DE TITULARITAT DE LA 
BOTIGA DE ROBA SITUADA A LA PLAÇA DE LA COMA NÚM. 14 BXS QUE  ANAVA A 
NOM DE JAVIER RENAU SERRAT 
 
5.- ACORDAR D'ASSABENTAT DEL COMUNICAT DE ES RABELL SL DEL CONTROL 
PERIÒDIC DE LES INSTAL·LACIONS DE LA BENZINERA DEL C/ PROVINCIAL 238 
 
6.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL COMUNICAT D'E.P.N. PER A L'EXERCICI D'UNA 
ACTIVITAT D'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC AL VEÏNAT D'ESCLET  MAS CALONGE 
 



 
 

 
 

7.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL CANVI DE NOM DE L'EMPRESA KINGSPAN 
PLASTISOL SLU DE LES INSTAL·LACIONS DEL C/ ENRIC CORIS NÚM. 57 
 
8.- AUTORITZAR A E.P.N. PER FER UN REBAIX I PAVIMENTAR L'ENTRADA I 
MILLORAR LA RECOLLIDA D'AIGÜES BRUTES A L'HABITATGE DEL VEÏNAT D'ESCLET 
NÚM. 3 MAS CALONGE 
 
9.- AUTORITZAR LES OBRES D'ADEQUACIÓ DEL SISTEMA HIDRÀULIC DE CAN 
VILALLONGA. FASE II 
 
10.- AUTORITZAR A EXC-QUAD SL LA LEGALITZACIÓ D'UN ALTELL A LA NAU 
SITUADA AL C/ VIA NÚM. 116, AL POLÍGON INDUSTRIAL, ACOLLINT-SE ALS AJUTS 
EXISTENTS 
 
11.- AUTORITZAR A J.P.R. LES OBRES PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE 
L'HABITATGE DEL C/BARRAQUETES NÚM. 35 ACOLLINT-SE ALS AJUTS PER SER EN 
CASC ANTIC 
 
12.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS A XEVI FORROY PROGRAMACIÓ CASSÀ DE 
LA SELVA 
 
13.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
DINAMITZACIÓ I CONTROL DELS HORTS URBANS PER UN ANY 
 
14.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER L’ADQUISICIÓ DE 9 
CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL A ROS ROCA 
 
15.- CONTRACTE MENOR DE REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC AUTÒNOM 
PER IMPLANTACIÓ DE LA VIA BLAVA CICLOTURÍSTICA VERNEDA-GOTARRA 
 
16.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PEL 
PROGRAMA A1. SUPORT ALS PROGRAMES MUNICIPALS ANUALS DE PROMOCIÓ DE 
L'ACTIVITAT FISICOESPORTIVA 
 
17.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A 
PUBLICACIONS D'INTERÈS LOCAL EDITADES PER AJUNTAMENTS 
 
18.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL 
PROGRAMA A3. SUPORT A LES ACTUACIONS DE CONDICIONAMENT I MILLORA EN 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS 
 
19.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L'OSIC PEL PROGRAMA.CAT 2019 

 
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 ANTERIOR JGL 25/02/2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
de data 25/02/2019, 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 25/02/2019, 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.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL COMUNICAT D'E.L.P. SOBRE EL CANVI DE 
TITULARITAT DEL BAR ANOMENAT 17A SITUAT A LA RAMBLA ONZE DE 
SETEMBRE 17 BXS 
 
RELACIÓ DE FETS 
 



 
 

 
 

Vist el comunicat presentat per E.L.P. per al canvi de titularitat del bar anomenat 17A 
situat a la Rambla Onze de Setembre 17 Bxs. que figurava a nom de David González 
Rico (RE 2178 de data 4 de maig de 2018) 
Atès l’informe de l’activitat emès per en Jordi Güell Camps, enginyer industrial, assessor 
municipal, de 14 de maig de 2018 que copiat diu: 

“Antecedents 

L’activitat disposa de llicència com a cafè –bar atorgada per Junta de Govern de data 
10/06/2010, d’acord amb la documentació presentada pel promotor LP LLOGUERS, SL 
i amb les mesures complementàries següents: 

 L’aforament màxim a l’interior de l’establiment serà de 49 persones i a la terrassa 
exterior de 26 persones. 

 Caldrà disposar prèviament a l’inici de l’activitat de l’autorització sanitària 
d’establiments de restauració. 

 El titular haurà de vetllar perquè l’activitat a la terrassa exterior es desenvolupi en 
tot moment d’acord amb les adients condicions de convivència ciutadana i amb la 
normativa vigent en quan a contaminació acústica. 

 Certificat Final d’Implantació, signat i visat per tècnic competent, acreditatiu de què 
l’activitat s’ajusta totalment a la documentació presentada i s’han adoptat les 
mesures complementàries imposades.  

 Justificació, per part de tècnics competents o d’empreses instal·ladores 
autoritzades, de què totes les instal·lacions complementàries (electricitat, 
climatització...) compleixen amb la normativa específica aplicable i que s’ha 
tramitat, si es preceptiu, la seva posta en servei en l’oficina d’una EIC. 

 Justificant de tenir concertada una pòlissa d’assegurances que cobreixi el risc de 
responsabilitat civil 

 
En data 21 de desembre de 2010, es va efectuar visita de comprovació a l’establiment, 
amb resultat FAVORABLE. 
En data 21 de desembre de 2015, s’emet autorització per canvi de titular a favor del Sr. 
David GONZALEZ RICO. 
En data 4 de maig de 2018, el Sr. E.L.P., sol·licita canvi de titular de l’activitat, i per això 
aporta declaració responsable i contracte d’arrendament del local. 

Informe: 

S’informa FAVORABLEMENT al canvi de nom, i es proposa notificar al titular 
l’assabentat de la Corporació de l’exercici en l’establiment de l’activitat de BAR - CAFÈ 
amb les següents prescripcions: 

 Condicions particulars:  

a) Aforament màxim autoritzat: interior 49 persones, exterior 26 persones. Segons 
llicència 

b) Horari d’obertura serà de 7:00 a 24:00 hores. Segons llicència 

 El promotor disposarà en tot moment de la documentació següent: 

-  Contracte d’assegurança que cobreix la responsabilitat civil en què pugui 
incórrer en l’exercici de l’activitat (amb un capital assegurat mínim d’acord 
amb l’article 80 del Decret 112/2010).  



 
 

 
 

- Totes les autoritzacions/controls sectorials preceptives per l’exercici de 
l’activitat. 

En aquest sentit es manifesta expressament que cal disposa d’autorització 
per a la tinença de les màquines recreatives i d’atzar instal·lades al local, en 
cas d’ésser instal·lades. 

- Contractes reglamentaris pel manteniment de les instal·lacions (industrials, 
incendis...).   

En aquest sentit es manifesta expressament que s’ha de portar a terme la 
reglamentària revisió anual dels extintors portàtils.” 

 
Atès que en l’expedient consta que els interessats han presentat la corresponent 
autoliquidació, segons indica l’ordenança fiscal núm. 9 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 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 el que disposa la Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació administrativa.  
 
Atès el que estableix l’Ordenança Fiscal, núm. 9, Taxa per a la prestació de serveis 
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats, instal·lacions i d’altres 
usos privats que ho requereixin. 
 
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 2015/608 de data 19 de juny de 2015.   
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Acordar l’assabentat del comunicat presentat per E.D.L. del canvi de titularitat 
del bar anomenat 17A situat a la Rambla Onze de Setembre núm. 17 Bxs., d’acord amb 
el que s’indica en l’informe tècnic que consten en aquest acord. 
SEGON. Advertir als interessats que caldrà donar compliment a les condicions 
imposades pels Serveis Tècnics Municipals que s’indiquen a continuació, així com les 
que disposa la legislació vigent: 

 Condicions particulars:  

a) Aforament màxim autoritzat: interior 49 persones, exterior 26 persones. Segons 
llicència 

b) Horari d’obertura serà de 7:00 a 24:00 hores. Segons llicència 

 

 El promotor disposarà en tot moment de la documentació següent: 

- Contracte d’assegurança que cobreix la responsabilitat civil en què pugui 



 
 

 
 

incórrer en l’exercici de l’activitat (amb un capital assegurat mínim d’acord 
amb l’article 80 del Decret 112/2010).  

- Totes les autoritzacions/controls sectorials preceptives per l’exercici de 
l’activitat. 

En aquest sentit es manifesta expressament que cal disposa d’autorització 
per a la tinença de les màquines recreatives i d’atzar instal·lades al local, en 
cas d’ésser instal·lades. 

- Contractes reglamentaris pel manteniment de les instal·lacions (industrials, 
incendis...).   

En aquest sentit es manifesta expressament que s’ha de portar a terme la 
reglamentària revisió anual dels extintors portàtils.” 

 
TERCER. En el cas de voler instal·lar rètols a la façana caldrà sol·licitar i obtenir 
prèviament la corresponent llicència municipal. Pel que fa a la retolació, atesa la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, es recorda que tots els rètols de caràcter 
fix, ja siguin a l’aparador, a l’interior o a l’exterior de l’establiment, i tant si es tracta de 
rètols destinats a clients o usuaris com als treballadors de l’establiment han de ser com 
a mínim en català. Aquesta obligació no inclou les marques, els noms comercials ni els 
rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.  
QUART. Notificar aquest acord a l’interessat, tot indicant els recursos que 
corresponguin. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
3.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL COMUNICAT DE D.G.F. SOBRE EL CANVI DE 
TITULARITAT D'UNA EXPLOTACIÓ RAMADERA DE CABRUM DE LLET AL VEÏNAT 
DE MATAMALA NÚM. 72 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist el comunicat presentat per D.G.F. per al canvi de titularitat d’una activitat  ramadera 
de 500 caps de cabrum de llet al veïnat de Matamala núm. 72 (RE 3907 de data 18 
d’octubre de 2017) 
Atès l’informe de l’activitat emès per en Jordi Güell Camps, enginyer industrial, assessor 
municipal, de 30 d’octubre de 2017 que copiat diu: 
 
“ ANTECEDENTS 
La Sra. D.G.F., comunica a l’Ajuntament de Cassà de la Selva, el canvi de titular de 
l’explotació ramadera de 500 caps de cabrum de llet, situat al veïnat de Matamala, i per 
això aporta comunicació prèvia de canvi de titular i comunicació conjunta de canvi de 
titular. 
 
L’activitat (dins del marc de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats) resta qualificada, com a 11.1.f places de cabrum inferior a 
2.000, i per tant sotmesa al regim de comunicació ambiental. 
 
L’activitat es troba en funcionament, i en data 10 d juliol de 2017, per Junta de Govern 
Local es va acordar l’assabentat de la sol·licitud de  Manuel Garrido Pato – Evangelina 
Fernàndez Cabo, per ampliació d’una activitat ramadera amb una capacitat de 500 
cabres, activitat que no compren la formatgeria sol·licitada en l’expedient inicial  



 
 

 
 

 
INFORME: 
 
Es valora “Favorablement” la sol·licitud presentada i es proposa notificar al nou titular 
D.G.F. l’assabentat de la Corporació a l’obertura de l’activitat RAMADERA DE 500 
CAPS DE CABRUM, al Vt. de Matamala, 72 ( parcel·les 57, 61, 74, 100 i 101 del polígon 
3 de rústica) de Cassà de la Selva, advertint-l’hi dels aspectes que s’esmenten a 
continuació: 
 

 L’activitat s’ha iniciat i s’exerceix sota l’exclusiva responsabilitat de les persones 
titulars i tècniques que han emès les certificacions i declaracions de l’activitat inicial. 

 El nou titular de l’activitat haurà de notificar-ho al departament d’agricultura i 
ramaderia. 

 Les característiques, els requeriments tècnics i les mesures correctores de 
l’establiment així com  l’exercici de l’activitat s’hauran d’ajustar permanentment a la 
documentació presentada; havent de comunicar qualsevol modificació que s’hi 
realitzi així com el canvi de titularitat o el cessament. 

 L’activitat i les diferents instal·lacions (industrials, incendis...) s’hauran de sotmetre 
a les diverses inspeccions periòdiques reglamentàries. 

 
Aquests inici d’activitat NO COMPREN LA FORMATGERIA, la qual resta pendent de 
executar les obres i una vegada acabades presentar la documentació necessària 
referent a obres i activitats 
Atès que en l’expedient consta que els interessats han presentat la corresponent 
autoliquidació, segons indica l’ordenança fiscal núm. 9 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 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 el que disposa la Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació administrativa.  
 
Atès el que estableix l’Ordenança Fiscal, núm. 9, Taxa per a la prestació de serveis 
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats, instal·lacions i d’altres 
usos privats que ho requereixin. 
 
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 2015/608 de data 19 de juny de 2015.   
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Acordar l’assabentat del comunicat presentat per D.G.F., del canvi de titularitat 
de l’explotació ramadera de 500 caps de cabrum de llet situada al veïnat de Matamala 



 
 

 
 

núm. 72, ( parcel·les 57, 61, 74, 100 i 101 del polígon 3 de rústica)  d’acord amb el que 
s’indica en l’informe tècnic que consten en aquets acord. 
SEGON. Advertir als interessats que caldrà donar compliment a les condicions 
imposades pels Serveis Tècnics Municipals que s’indiquen a continuació, així com les 
que disposa la legislació vigent: 

 L’activitat s’ha iniciat i s’exerceix sota l’exclusiva responsabilitat de les persones 
titulars i tècniques que han emès les certificacions i declaracions de l’activitat inicial. 

 El nou titular de l’activitat haurà de notificar-ho al departament d’agricultura i 
ramaderia. 

 Les característiques, els requeriments tècnics i les mesures correctores de 
l’establiment així com  l’exercici de l’activitat s’hauran d’ajustar permanentment a la 
documentació presentada; havent de comunicar qualsevol modificació que s’hi 
realitzi així com el canvi de titularitat o el cessament. 

 L’activitat i les diferents instal·lacions (industrials, incendis...) s’hauran de sotmetre 
a les diverses inspeccions periòdiques reglamentàries. 

 
TERCER.  Advertir-vos que  aquest inici d’activitat NO COMPRÈN LA FORMATGERIA, 
la qual resta pendent de executar les obres i una vegada acabades presentar la 
documentació necessària referent a obres i a l’activitat. 
QUART.- Notificar aquest acord a l’interessat, tot indicant els recursos que 
corresponguin. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
4.- ACORDAR L'ASSABENTAT DE S.R.H. PER AL CANVI DE TITULARITAT DE LA 
BOTIGA DE ROBA SITUADA A LA PLAÇA DE LA COMA NÚM. 14 BXS QUE  ANAVA 
A NOM DE JAVIER RENAU SERRAT 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per S.R.H. per al canvi de titularitat de la botiga de roba 
situada a la Plaça de la Coma núm. 14 Bxs. que anava a nom de Javier Renau Serrat 
(RE 4102 de data 25 d’octubre de 2017) 
 
Atès l’informe d’en  Jordi Güell Camps, enginyer industrial assessor municipal que copiat 
literalment diu: 
 
“ Antecedents 
 
En data 25 d’octubre de 2017, la Sra. S.R.H. comunica a aquest Ajuntament el canvi de 
titular de l’activitat de d’una BOTIGA DE ROBA DE VESTIR, situada a la Plaça de la 
Coma, 14 aportant una declaració responsable. 
 
En data 18 de maig de 2016, per Junta de Govern Local es va donar per assabentat al 
Sr. Javier RENAU SERRAT l’exercici d’una activitat de BOTIGA DE ROBA DE VESTIR, 
situada a la Plaça de la Coma, 14 atesa la documentació aportada, declaració 
responsable, memòria tècnica redactada per l’arquitecte Sr. Josep Salgas Artigas, amb 
DNI 40291702A i certificat tècnic tat emès per l’arquitecte Sr. Josep Salgas Artigas, amb 
DNI 40291702A, col·legiat 19646/0. 



 
 

 
 

 
Es tracte d’una botiga situada en un local en planta baixa de 72,47 m2, dels quals 52,10 
m2 estan destinats al botiga, zona pública. 
 
L’activitat resta qualificada com a G.475 comerç al detall d’articles d’ús domèstic, 
declaració responsable nivell 0, per disposar d’una superfície inferior a 120 m2. 
 
Per tot això, INFORMO que la tramitació del canvi de titular es correcte, i per tant 
aquesta es pot iniciar. Es proposa notificar al nou titular, la Sra. S.R.H., l’assabentat de 
la Corporació a l’obertura de l’activitat de BOTIGA DE ROBA DE VESTIR a la Plaça de 
la Coma, 14 d’aquest municipi, advertint-l’hi dels aspectes que s’esmenten a 
continuació: 

 L’activitat s’ha iniciat i s’exerceix sota l’exclusiva responsabilitat de les persones 
titulars i tècniques que han emès les certificacions i declaracions, incloent les de 
l’expedient anterior. 

 L’activitat complirà les ordenances municipals, pel que fa als equips de ventilació i 
a la producció de sorolls. 

 Les característiques, els requeriments tècnics i les mesures correctores de 
l’establiment així com  l’exercici de l’activitat s’hauran d’ajustar permanentment a la 
documentació presentada; havent de comunicar qualsevol modificació que s’hi 
realitzi així com el canvi de titularitat o el cessament. 

 L’activitat i les diferents instal·lacions (industrials, incendis...) s’hauran de sotmetre 
a les diverses inspeccions periòdiques reglamentàries. 

 L’horari de l’activitat queda limitat a la normativa d’horaris comercial de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Resta prohibit la utilització de la via pública (vorera – carrer) per a la exposició i/o 
venda de productes.” 

 
Atès que en l’expedient consta que els interessats han presentat la corresponent 
autoliquidació, segons indica l’ordenança fiscal núm. 9 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 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 el que disposa la Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació administrativa.  
 
Atès el que estableix l’Ordenança Fiscal, núm. 9, Taxa per a la prestació de serveis 
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats, instal·lacions i d’altres 
usos privats que ho requereixin. 
 



 
 

 
 

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 2015/608 de data 19 de juny de 2015.   
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Acordar l’assabentat del comunicat presentat per S.R.H., per canvi de 
titularitat de la botiga de roba situada a la Plaça de la Coma núm. 14, baixos, d’acord 
amb el que s’indica en l’informe tècnic que consta a la part dispositiva d’aquest acord i 
el que disposa la legislació vigent, sempre que es compleixin les següents condicions: 

 L’activitat s’ha iniciat i s’exerceix sota l’exclusiva responsabilitat de les persones 
titulars i tècniques que han emès les certificacions i declaracions, incloent les de 
l’expedient anterior. 

 L’activitat complirà les ordenances municipals, pel que fa als equips de ventilació i 
a la producció de sorolls. 

 Les característiques, els requeriments tècnics i les mesures correctores de 
l’establiment així com  l’exercici de l’activitat s’hauran d’ajustar permanentment a la 
documentació presentada; havent de comunicar qualsevol modificació que s’hi 
realitzi així com el canvi de titularitat o el cessament. 

 L’activitat i les diferents instal·lacions (industrials, incendis...) s’hauran de sotmetre 
a les diverses inspeccions periòdiques reglamentàries. 

 L’horari de l’activitat queda limitat a la normativa d’horaris comercial de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Resta prohibit la utilització de la via pública (vorera – carrer) per a la exposició i/o 
venda de productes.” 

SEGON. Recordar a l’interessat que per a la instal·lació o canvi de rètols a la façana 
caldrà sol·licitar i obtenir prèviament la corresponent llicència municipal (aportant croquis 
indicant mides, colors i materials i text a retolar, així com fotomuntatge o plànol on es 
vegi la incorporació del rètol en façana, acotant l’alçada respecte vorera i vol respecte 
façana). 
Pel que fa a la retolació, atesa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, es 
recorda que tots els rètols de caràcter fix, ja siguin a l’aparador, a l’interior o a l’exterior 
de l’establiment, i tant si es tracta de rètols destinats a clients o usuaris com als 
treballadors de l’establiment han de ser com a mínim en català. Aquesta obligació no 
inclou les marques, els noms comercials ni els rètols emparats per la legislació de la 
propietat industrial.  
TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat, tot indicant els recursos que 
corresponguin. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
5.- ACORDAR D'ASSABENTAT DEL COMUNICAT DE ES RABELL SL DEL 
CONTROL PERIÒDIC DE LES INSTAL·LACIONS DE LA BENZINERA DEL C/ 
PROVINCIAL 238 
 
Vistos els escrits presentats per SGS TECNOS SA ENTITAT AMBIENTAL DE 
CONTROL (E2018003877, el dia 13 de juliol de 2018)  i  ES RABELL SL (E2018003935, 
el dia 16 de juliol de 2018), adjuntant la corresponent acta de control periòdic de les 



 
 

 
 

instal·lacions de la benzinera del c/ Provincial núm. 238 que gestiona l’empresa ES 
RABELL SL. 
 
Atès l’informe d’en Jordi Güell i Camps, enginyer municipal, assessor municipal, després 
de comprovada la documentació que integra l’expedient de data 23 de juliol de 2018, 
que copiat diu: 
 
“ ANTECEDENTS: 
El Sr. Xavier Rabell Ginesta, aporta acta de control periòdic realitzat per l'entitat SGS 
TECNOS SA  (EAC -008-EC-PCAA) a les instal·lacions de la Estació de Serveis de 
RABELL,SL (NIF B17076191), amb resultat  “FAVORABLE” . 
Per tot això, INFORMO: 
Que s’accepta el control ambiental periòdic aportat atès el seu resultat de FAVORABLE 
que garanteix que l’activitat i les instal·lacions compleixen les prescripcions i les 
determinacions fixades en la llicència ambiental. 
Cal advertir a la promotora que: 

Ha d’obtenir la renovació del permís de l’abocament, ara en tràmit. 
Ha de gestionar correctament tots els residus generats, així com els nous residus 
detectats que són el CER 150202 i CER 150110. 
Haurà de aportar un nou control periòdic abans de 6 anys, essent la data límit el 
proper 22 de maig de 2024.”  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès el que disposen els arts. 6 i 7 del Reglament de seguretat contra incendis en 
establiments industrials (Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre). 
 
Atès el que determina l’art. 6  i 62.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats. 
 
Atès el que estableix l'art. 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; 
 
Atès que l’adopció d’aquest  acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret d’alcaldia número 364/2011 de data 28 de juny de 2011 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Valorar favorablement el control realitzat a l’establiment de l’empresa ES 
RABELL SL, ubicada al c/ Provincial núm. 238   
SEGON. Advertir a l’empresa ES RABELL, SL, que caldrà complir les següents 
consideracions: 

Ha d’obtenir la renovació del permís de l’abocament, ara en tràmit. 
Ha de gestionar correctament tots els residus generats, així com els nous residus 
detectats que són el CER 150202 i CER 150110. 
Haurà de aportar un nou control periòdic abans de 6 anys, essent la data límit el 
proper 22 de maig de 2024. 

TERCER. Els titulars de l’activitat hauran de comunicar a l’ajuntament qualsevol 
modificació que es proposi de dur a terme (acompanyant una valoració del mateix), la 
transmissió de la titularitat, el cessament i informar immediatament de qualsevol incident 



 
 

 
 

o accident que pugui afectar el medi ambient o les persones (article 6 de la Llei 20/2009). 
QUART. Aprovar l’autoliquidació  practicada  per un import de 50,00€ . 
CINQUÈ. Donar compte d’aquest acord als interessats, tot indicant els recursos que 
corresponguin. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
6.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL COMUNICAT D'E.P.N. PER A L'EXERCICI 
D'UNA ACTIVITAT D'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC AL VEÏNAT D'ESCLET  MAS 
CALONGE 
 
RELACIÓ DE FET 
 
Vist el comunicat presentat per E.P.N. (RE. 3159, el dia 8-8-2017), per l’inici d’una 
activitat d’habitatge d’ús turístic, al Veïnat d’Esclat núm. 3 Mas Calonge (E2018004299 
de data 1 d’agost de 2018). 
Atesa la documentació presentada per complimentar l’expedient per un requeriment 
municipal (E2018006856 de data 14 de novembre de 2018) 
Atès l’informe urbanístic dels serveis tècnics municipals de data 19 de novembre de 
2018, que copiat literalment diu: 
“ ANTECEDENTS: 
 
La Sra. E.P.N. comunica l’inici de l’activitat d’habitatge d`ús turístic situada al Veïnat d’Esclet, 3, 
adjuntant declaració responsable, còpia de la cèdula d’habitabilitat i còpia de la qualificació 
energètica. 
 
En data 6 d’agost s’emet informe en el sentit que manquen dades, concretament identificar 
l’empresa d’assistència i manteniment de l’habitatge. 
 
En data 14 de novembre s’aporta nova documentació, aclarint que l’empresa d’assistència i 
manteniment de l’habitatge recaurà amb la mateixa promotora. 
Classificació de l’activitat sol·licitada: 
 

.- Dins del marc de la nova Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d'impuls de l'activitat econòmica. 
Com activitat de I-552, “Allotjaments turístics i altres de curta durada – Aplicable als 
establiments de turisme rural i als habitatges d'ús turístic i, en general, a tota modalitat 
d'allotjament turístic que es pugui dur a terme en edificis o establiments amb ús característic 
residencial d'habitatge”, resta classificada com activitat innòcua sotmesa al regim de 
“Declaració responsable de Nivell 0”. 
 

Des d’un punt de vista formal, la documentació presentada s’ajusta als requisits previstos en el 
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús 
turístic. 
 
INFORME: 
 
Es valora “Favorablement” la sol·licitud presentada. L’Ajuntament pot notificar al titular 
l’assabentat de la Corporació a l’obertura de l’activitat advertint-l’hi dels aspectes que 
s’esmenten a continuació: 
 
 L’activitat s’ha iniciat i s’exerceix sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i 

tècniques que han emès les certificacions i declaracions. 



 
 

 
 

 L’activitat complirà les ordenances municipals i mapa de sorolls. 
 
L’Ajuntament ha de trametre a la Generalitat de Catalunya còpia de la documentació presentada 
per a la inscripció de l’habitatge d’ús turístic a l’arxiu de d'establiments turístics.”  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 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 que segons determina la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats.  
 
Atesa l’art. 68.8 del Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament 
turístic i d'habitatges d'ús turístic.   
 
Atès el que estableix l'art. 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret d’alcaldia número 2015/608 de data 19 de juny de 2015.    
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Acordar l’assabentat del comunicat presentat per E.P.N., per l’inici una activitat 
d’habitatge d’ús turístic al Veïnat d’Esclet núm. 3 Mas Calonge,  d’acord amb el que 
s’indica en els informes tècnics transcrits a la part dispositiva d’aquest acord i el que 
disposa la legislació vigent. 
 
SEGON. Condicionar aquest acord al compliment de les condicions indicades pels 
Serveis Tècnics Municipals, que s’indiquen a continuació :  
 L’activitat s’ha iniciat i s’exerceix sota l’exclusiva responsabilitat de les persones 

titulars i tècniques que han emès les certificacions i declaracions. 
 L’activitat complirà les ordenances municipals i mapa de sorolls. 

 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat, tot indicant els recursos que 
corresponguin.   
 
QUART.  Comunicar l’acord a Oficina de Gestió Empresarial de Girona (OGE), per a la 
seva inscripció com a habitatge d’ús turístic en el Registre de Turisme de Catalunya 
(RTC). 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
7.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL CANVI DE NOM DE L'EMPRESA KINGSPAN 
PLASTISOL SLU DE LES INSTAL·LACIONS DEL C/ ENRIC CORIS NÚM. 57 



 
 

 
 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la documentació presentada per KINSGPAN PLASTISOL SLU per comunicat el 
canvi de nom de l’empresa ubicada al c/ Enric Coris núm. 57 (E2018005855 de data 18 
d’octubre de 2018). 
 
Atès l’informe de Jordi Güell Camps, enginyer industrial, assessor municipal de data 19 
de novembre de 2018 , que copiat literal diu: 
 
“Antecedents 
 
La Sra. NOEMI BOLAÑOS RUIZ DE PASCUAL, amb NIF 38829806X, representant de 
l’empresa KINGSPAN PLASTISOL,SLU NIF (B-17067786) Situada al C/ Enric Coris, 
57 d’aquets municipi, exposa que l’empresa PLASTISOL CASSA, SLU ha passat a 
formar part del grup KINGSPAN PLASTISOL,SLU, per la qual cosa s’ha canviat la raó 
social sense modificació de NIF ni de adreça social, i sol·licita canvi de titular dels 
expedients d’activitats i de la gestió tributària. 

 
L’empresa PLASTISOL CASSA, SLU disposa de llicència ambiental per exercir l’activitat 
de fabricació de productes de materials termoplàstiques classificada dins de l’annex II 
de la Llei 20/2009 codi 5.17. 
 
Als expedients de l’activitat (2001/657, 2011/415 i 2015/194) consta acta de control 
periòdic favorable emès per Dekra Ambio Sau (002-EC-POCC) de data 10/07/2018, i 
informe emès per qui subscriu, de data 30 d’octubre de 2017, recordant a l’empresa que 
caldrà  un nou control periòdic abans del proper 14/03/2023. 
 
Atès l’article 64 “Transferibilitat” punt  1. Que determina que les llicències ambientals 
són transferibles amb la comunicació, dirigida a l'òrgan ambiental competent, en què 
s'acrediti subrogar els titulars nous en els drets i els deures derivats de la llicència 
ambiental, INFORMO: 
 
FAVORABLEMENT l’expedient de canvi de titular, i es proposa. 
 

Dirigir aquesta petició a l’òrgan ambiental competent, la Comissió Tècnica  
d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal del Gironès. 
 
Comunicar aquets canvi de titular al responsables de la gestió tributària, XALOC, 
per tal de realitzar també aquest canvi de titular dels tributs relacionats amb 
l’activitat. 

 

FONAMENTS DE DRET 

Atès el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 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 el que disposa la Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació administrativa.  



 
 

 
 

Atès el que estableix l’Ordenança Fiscal, núm. 9, Taxa per a la prestació de serveis 
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats, instal·lacions i d’altres 
usos privats que ho requereixin. 

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 2015/608 de data 19 de juny de 2015.   
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Acordar l’assabentat del comunicat presentat per KINGSPAN PLASTISOL 
SLU, de l’empresa situada al c/ Enric Coris núm. 57, d’acord amb el que s’indica en 
l’informe tècnic que consta a la part dispositiva d’aquest acord i el que disposa la 
legislació vigent,  

SEGON. Recordar als interessats que per a la instal·lació o canvi de rètols a la façana 
caldrà sol·licitar i obtenir prèviament la corresponent llicència municipal (aportant croquis 
indicant mides, colors i materials i text a retolar, així com fotomuntatge o plànol on es 
vegi la incorporació del rètol en façana, acotant l’alçada respecte vorera i vol respecte 
façana). 
Pel que fa a la retolació, atesa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, es 
recorda que tots els rètols de caràcter fix, ja siguin a l’aparador, a l’interior o a l’exterior 
de l’establiment, i tant si es tracta de rètols destinats a clients o usuaris com als 
treballadors de l’establiment han de ser com a mínim en català. Aquesta obligació no 
inclou les marques, els noms comercials ni els rètols emparats per la legislació de la 
propietat industrial.  
TERCER. Recordar a KINGSPAN PLASTISOL SLU que caldrà passar un nou control 
periòdic de les abans del proper 14/03/2023. 
QUART : Comunicar aquest acord a l’òrgan ambiental competent, la Comissió Tècnica  
d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal del Gironès i als responsables de la gestió 
tributària, XALOC, per tal de realitzar també aquest canvi de titular dels tributs 
relacionats amb l’activitat. 
CINQUÈ: Notificar aquest acord a l’interessat, tot indicant els recursos que 
corresponguin. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
8.- AUTORITZAR A E.P.N. PER FER UN REBAIX I PAVIMENTAR L'ENTRADA I 
MILLORAR LA RECOLLIDA D'AIGÜES BRUTES A L'HABITATGE DEL VEÏNAT 
D'ESCLET NÚM. 3 MAS CALONGE 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud d’ E.P.N., per realitzar un rebaix i pavimentar, i millorar la recollida 
d’aigües brutes amb la instal·lació d’un nou sistema de depuració, al veïnat d’Esclet 
núm. 3 Mas Calonge  (polígon 13, parcel.la 3 del cadastre de rústica). 
 
Atesa la resta de documentació presentada per complimentar l’expedient (E2018006884 
de data 20 de novembre de 2018, E2019001194 i E2019001197 de data 14 de febrer 
de 2019 i E2019001311 de data 19 de febrer de 2019).  
 
Atès l’informe dels serveis tècnics municipals de data 25 de febrer de 2019, 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 E.P.N., per realitzar un rebaix i 
pavimentar l’entrada al Mas Calonge, i millorar la recollida d’aigües brutes amb la 
instal·lació d’un nou sistema de depuració, al veïnat d’Esclet, núm. 3 (polígon 13, 
parcel.la 3 del cadastre de rústica). 
 
La proposta se situa en sòl no urbanitzable. 
 
Atès que es tracta d’obres incloses a l’article 48.3.a i b del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, NO 
requereixen l’aprovació prèvia d’un projecte d’actuació específica. 
 
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 
 Abans de l’entrada en funcionament del nou sistema de depuració d’aigües 

negres caldrà haver aportat la corresponent autorització de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 

 
L’import de la fiança per gestió de runes i terres és de 20 
 
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 E.P.N. les obres per realitzar un rebaix i pavimentar, i millorar la 
recollida d’aigües brutes amb la instal·lació d’un nou sistema de depuració, al veïnat 
d’Esclet núm. 3 Mas Calonge  (polígon 13, parcel.la 3 del cadastre de rústica).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 de les obres de 15.520,00 €  
 
Pagament per autoliquidació per un pressupost de 15.520,00 €: 
ICIO: 589,76 € 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 73,67 € 
 
SEGON. La interessada ha fet efectiu el corresponent dipòsit de les fiances, segons 
l’Ordenança Fiscal núm. 31:  
 
Fiança per a la correcte gestió de runes (OF 31): 20,00 € 
 
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 manca que aporteu la següent documentació: 

 Abans de l’inici de les obres caldrà aportar la identificació del constructor 
 Abans de l’entrada en funcionament del nou sistema de depuració d’aigües 

negres caldrà haver aportat la corresponent autorització de l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 

 
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 
 
9.- AUTORITZAR LES OBRES D'ADEQUACIÓ DEL SISTEMA HIDRÀULIC DE CAN 
VILALLONGA. FASE II 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Atesa la sol·licitud presentada pel CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ 
DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE LES GAVARRES, per a realitzar obres del 
Primer Termini del projecte d’adequació del sistema hidràulic de Can Vilallonga (BCIN) 
Fase 2 “, que defineix les obres a realitzar a la bassa, safareig i el seu entorn, al veïnat 
de Verneda, núm. 18.  
 
Atès que els Serveis Tècnics municipals, en data de han emès el següent informe:  
 
“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. 
 
Vista la documentació aportada per a sol·licitar la llicència d’obres per a les obres 
corresponents al Primer Termini del Projecte d’Adequació del sistema hidràulic de Can 
Vilallonga (BCIN) Fase 2. 
 
El projecte es divideix en diversos terminis: 
 
o 1r termini: Obra per valor de 5937,72 euros de PEM, consistent en l’execució del remat 
amb escopidor de maó massís i la col·locació de la barana d’acer Corten dels murs sud, 
est i safareig del sistema de magatzematge.  
 
o Següents terminis: Obra per valor de 45.006,46 de PEM, a realitzar en diversos 
terminis en funció de les possibles partides de pressupost del promotor. 
 
Actualment se sol·licita llicència només per les obres del 1r termini.  
 



 
 

 
 

Vist l’informe emès en data 18 de gener de 2019 pel Departament de Cultura de la 
Generalitat, on es conclou que: 
 
“Referent a l'informe que han demanat, per tal de donar compliment a l’article 52.1 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, sobre la possible afectació del projecte en el patrimoni 
arqueològic i paleontològic, informem el següent: 
 
A l’inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural no consta cap jaciment en aquest indret. 
 
Així mateix, s’informa que, el sistema hidràulic de Can Vilallonga està declarat BCIN en 
la categoria de Zona d’Interès Etnològic del massís de les Gavarres, per l’Acord de 
Govern de GOV/125/2011, de 30 d’agost, per la qual cosa, és preceptiu que el 
Departament de Cultura, via Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, 
informi el projecte d’adequació previ a la concessió de la llicència d’obres.” 
 
Vist l’informe emès en data 28 de gener de 2019 per la Secció de Biodiversitat i Medi 
Natural de la Generalitat, on es conclou que:  
 
“Avaluada la informació aportada s’emet informe favorable sobre el conjunt 
d’actuacions en els termes plantejats a la documentació aportada, amb els 
següents condicionants:  
 
� Caldrà aplicar mesures d’atenuació del risc d’ofegament de fauna i d’adequació d’una 
via de sortida de l’espai amb la mateixa funcionalitat que ofereixen els actuals sistemes 
utilitzats o bé, uns de similars. 
 
L’objectiu seria mantenir una instal·lació en format de rampa de sortida que encaixi a 
l’obertura lateral prevista per a possibilitar la sortida de fauna, i l’adequació d’illetes 
flotants naturalitzades que actuïn de refugi. 
 
� Caldria desenvolupar un seguiment periòdic de la bassa per valorar la funcionalitat de 
les mesures preses.” 
 
Vist el certificat provisional emès el 5 de febrer de 2019 per la secretària de la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, sobre l’acord d’aprovació de l’actuació 
d’adequació del sistema hidràulic de Can Vilallonga, fase II, al municipi de Cassà de la 
Selva. Aquesta certificació ha estat emesa sense perjudici de l’ulterior aprovació de 
l’acta de la sessió de 1 de febrer de 2019 de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural 
de Girona. 
 
Conclusió: 
 
S’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud de llicència d’obres del PRIMER TERMINI 
del projecte d’Adequació del sistema hidràulic de Can Vilallonga (BCIN) Fase 2, amb les 
següents CONDICIONS: 
 
� Que es faci el pagament de l’ICIO, taxa i fiances que correspongui. 
� Que s’aprovi l’acta de la sessió de 1 de febrer de 2019 de la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural de Girona. 



 
 

 
 

� 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 pels tècnics directors 
� Que es compleixi amb les mesures indicades a l’informe emès per la Secció de 
Biodiversitat i Medi Natural de la Generalitat: 
 
o Caldrà aplicar mesures d’atenuació del risc d’ofegament de fauna i d’adequació d’una 
via de sortida de l’espai amb la mateixa funcionalitat que ofereixen els actuals sistemes 
utilitzats o bé, uns de similars. L’objectiu seria mantenir una instal·lació en format de 
rampa de sortida que encaixi a l’obertura lateral prevista per a possibilitar la sortida de 
fauna, i l’adequació d’illetes flotants naturalitzades que actuïn de refugi. 
 
o Caldria desenvolupar un seguiment periòdic de la bassa per valorar la funcionalitat de 
les mesures preses. 
 
Pel que fa a la sol·licitud d’exempció de taxes, atès que es tracta d’obres de millora del 
sistema hidràulic, és d’aplicació l’article 4 de l’ordenança fiscal núm. 3 que estableix el 
següent: 
 
ARTICLE 4. BENEFICIS FISCALS D'APLICACIÓ PRECEPTIVA. EXEMPCIONS 
 
Estarà exempta del pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, 
instal·lació u obra de la qual sigui propietari l'Estat, les Comunitats Autònomes o les 
Entitats Locals que, tot i estar subjectes a l'impost, estiguin directament destinades a 
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i 
de les seves aigües residuals, encara que la seva gestió se'n porti a terme per 
Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació. 
 
L’import de la fiança per gestió de runes i terres, d’acord amb l’Ordenança municipal de 
gestió de runes i terres, és de 20 €.“ 
 
Atès l’informe emès per de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, en 
data de 7 de febrer de 2019, en la qual s’aprova l’actuació sol·licitada per a l’adequació 
del sistema hidràulic de Can Vilallonga, FASE II, de Cassà de la Selva, per entendre 
que respecta el valors d’aquest element protegit. 
 
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 al CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DE L’ESPAI 
D’INTERÈS NATURAL DE LES GAVARRES, les obres corresponents al PRIMER 
TERMINI del projecte d’Adequació del sistema hidràulic de Can Vilallonga (BCIN) Fase 
2, 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 
que corresponguin, amb un pressupost de les obres de 5.937,72 €. 
 
SEGON. Acordar l’exempció de l’ICIO, corresponent a l’obra, atès el que determina 
l’article 4 de l’ordenança fiscal núm. 3 – Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres. 
Import corresponent a l’exempció de l’ICIO: 237,51 euros . 
Autoliquidació taxa per llicències urbanístiques: 49,12 € 
 
TERCER: Aprovar la liquidació de les fiances, segons l’ordenança fiscal núm. 31: 
Fiança per gestió de runes i terres (OF 31): 20,00 € 
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. 
 
QUART: Recordar-vos que aquesta llicència, s’autoritza 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 pels tècnics directors 
� Que es compleixi amb les mesures indicades a l’informe emès per la Secció de 
Biodiversitat i Medi Natural de la Generalitat: 
 
o Caldrà aplicar mesures d’atenuació del risc d’ofegament de fauna i d’adequació d’una 
via de sortida de l’espai amb la mateixa funcionalitat que ofereixen els actuals sistemes 
utilitzats o bé, uns de similars. L’objectiu seria mantenir una instal·lació en format de 
rampa de sortida que encaixi a l’obertura lateral prevista per a possibilitar la sortida de 
fauna, i l’adequació d’illetes flotants naturalitzades que actuïn de refugi. 
o Caldria desenvolupar un seguiment periòdic de la bassa per valorar la funcionalitat de 
les mesures preses. 
 
CINQUÈ: 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. 
 
SISÈ: 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 
 
SETÈ: 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. 
 
VUITÈ: Notificar aquesta resolució als interessats tot indicant els recursos que 
corresponguin. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
10.- AUTORITZAR A EXC-QUAD SL LA LEGALITZACIÓ D'UN ALTELL A LA NAU 
SITUADA AL C/ VIA NÚM. 116, AL POLÍGON INDUSTRIAL, ACOLLINT-SE ALS 
AJUTS EXISTENTS 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud d’EXC-QUAD SL, per a la legalització d’un altell existent entrant a 
l’esquerra, a la nau del carrer de la via, núm. 116, i acollir-se a la bonificació del 25% 
d’ICIO prevista a l’article 5.1.3 de l’ordenança fiscal núm. 3 (E2019001078 de data 11 
de febrer de 2019) 
 
Atesa la resta de documentació presentada per complimentar l’expedient a 
conseqüència d’un requeriment efectuat pels serveis tècnics municipal (E2019001412 i 
E2019001432 de data 22 de febrer de 2019) 
 
Atès l’informe dels servies tècnics municipals de data 25 de febrer de 2019, 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. 
 
Vista la sol·licitud d’EXC-QUAND SL, per a la legalització d’un altell existent entrant a 
l’esquerra, a la nau del carrer de la Via, núm. 116. 

 
Aquest immoble se situa en sòl urbà consolidat, Clau F1, Agrupacions industrials entre 
mitgeres: 
 
Art. V.5.4 



 
 

 
 

SECCIÓ QUARTA. AGRUPACIONS INDUSTRIALS ENTRE MITGERES       CLAU F 
 
1. DEFINICIÓ: 
Inclou les zones destinades a acollir els sòls destinats majoritàriament a les activitats productives 
de caràcter industrial, taller o magatzem. Els edificis es situen de manera contínua, entre 
mitgeres, configurant carrers. 
 
2. SUBZONES: 
S’identifiquen les corresponents subzones amb un subíndex que s’afegeix a la clau de la zona, 
on es fixen determinacions per a paràmetres concrets que difereixen de les disposicions 
genèriques de la clau. 
Les subzones que diferencia el present POUM són les següents: 
 

- Antiga U.A. III "El Carrilet" Clau F1 
 
3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ: 

PARÀMETRES COND. 
GENERALS 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Parcel·la mínima art. III.2.2 400 m2  
A la subzona F1: es fixa en 275 m2. 

Front mínim de parcel·la art. III.2.4 12 m 
A la subzona F1: es fixa en 11m 

Fondària mínima parcel·la art. III.2.5 Igual a la profunditat edificable + 3m 
A la subzona F1: la fixada als plànols d'ordenació. 

 
4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ: 

PARÀMETRES COND. 
GENERALS 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

Alineacions art. III.3.4 a vial o distància a vial fixada pel plànol d'ordenació de 
sòl urbà o pel planejament derivat. 

Edificabilitat art. III.3.5 És la que resulta d’aplicar els paràmetres corresponents 
a la profunditat edificable, nombre màxim de plantes i 
pati d’illa.  

Ocupació màxima art. III.3.7 Segons profunditat edificable. Criteri general 75%.  
Tanques art. III.3.22  
Alçada reguladora i nombre 
màxim de plantes 

art. III.3.24 10 m 
A la subzona F1: es fixa en 8 m 

Profunditat edificable 
 

art. III.3.28 Segons plànol d’ordenació del sòl urbà.  

Pati d’illa i espais lliures 
d’edificació 

Condicions 
generals 

art. III.3.29 
 

Profunditat 
planta baixa 

Segons plànol d'ordenació o igual a la Profunditat 
edificable.  

soterrani edificable en profunditat idèntica a la planta baixa. 
Excepcions segons art III.3.29 

Separacions mínimes  Segons plànol d'ordenació del sòl urbà 
Construccions auxiliars   

 
5. CONDICIONS D’ÚS: 
ÚS ESPECÍFIC PERMISSIBILITAT  ÚS ESPECÍFIC PERMISSIBILITAT 
Hab. unifamiliar: Compatible (1)  Sanitari: Compatible  
Hab. Plurifamiliar: Incompatible  Assistencial: Compatible 
Comerç petit: Compatible (2)  Cultural / Religiós: Compatible 
Comerç mitjà: Compatible (2)   Recreatiu: Compatible 
Comerç gran: Compatible (2)  Restauració: Compatible  



 
 

 
 

Oficines i serveis: Compatible  Esportiu: Compatible 
Hoteler: Incompatible  Administratiu: Compatible 
Industrial: Dominant  Serveis tècnics: Compatible 
Estació de servei Compatible  Aparcament: Compatible 

 
OBSERVACIONS: 
(1) És permet únicament l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de 

l’establiment, a raó d’un habitatge com a màxim per indústria o magatzem. 
(2) Limitat als usos que estiguin directament relacionats amb el desenvolupament de l’activitat 

industrial pròpia del sector, o bé als establiments comercials dedicats essencialment a la venda 
d’automòbils i d’altres vehicles de maquinària, materials de construcció i articles de sanejament, 
de mobiliari, de ferreteria i de jardineria.  

 
Conclusió: 
 
S’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud amb la condició que es faci el pagament de 
l’ICIO i taxa que correspongui. 
 
Pel que fa a la sol·licitud per acollir-se a la bonificació del 25% d’ICIO prevista a l’article 
5.1.3 de l’ordenança fiscal núm. 3, per a obres de rehabilitació, reforma o nova 
construcció destinades a l’inici de noves activitats econòmiques al polígon industrial, 
caldrà comprovar que es compleixen totes les condicions establertes a l’esmentada 
ordenança: 
 

“1.3 Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost les obres de 
rehabilitació, reforma o nova construcció destinades a l’inici de noves activitats 
econòmiques al polígon industrial. 
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 1.3 de l’article 5 
d’aquesta ordenança. 
(...) 
 
5. Per gaudir de les bonificacions esmentades en els apartats anteriors és 
requisit indispensable haver obtingut prèviament a l’inici de les obres la 
corresponent llicència, o haver presentat la corresponent comunicació prèvia, i 
no tenir obligacions pendents en període executiu amb la Hisenda Municipal en 
el moment de la sol·licitud. Les esmentades bonificacions seran sol·licitades a 
instància de part.” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva, aprovat 
definitivament el 4/3/2009 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb un text 
refós verificat per l’ajuntament i aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 15 
de juliol de 2009, i publicat al DOGC en data 11/11/2009 
 
Atès el que estableix l'art. 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 



 
 

 
 

Atès que els interessats han presentat la corresponent autoliquidació de les obres 
d’acord amb el estableixen les Ordenances Fiscals vigents. 
 
Atès que l’adopció d’aquest  acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret d’alcaldia número 608/2015 de data 19 de juny de 2015. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER: Autoritzar a EXC-QUAD SL la legalització d’un altell existent entrant a 
l’esquerra, a la nau del carrer de la via, núm. 116 i condicionant la seva eficiència, 
vigència i validesa al compliment de les prescripcions tècniques que s’indiquen i a la 
liquidació de l’ICIO i les taxes corresponents, amb un pressupost estimatiu de les obres 
de 30.451,68 €  
 
Pagament per autoliquidació per un pressupost de 30.451,68 €: 
ICIO amb bonificació del 25% : 867,87 € 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 206,00 € 
 
SEGON: 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. 
TERCER: Traslladar aquest acord als serveis econòmics municipals per a l’aprovació 
de la bonificació de l’ICIO corresponent a la bonificació del 25% de l’ICIO per obres de 
reforma o nova construcció destinades a inici de noves activitats econòmiques als 
polígons industrials. 
QUART: Notificar aquesta resolució als interessats tot indicant els recursos que 
corresponguin. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
11.- AUTORITZAR A J.P.R. LES OBRES PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE 
L'HABITATGE DEL C/BARRAQUETES NÚM. 35 ACOLLINT-SE ALS AJUTS PER 
SER EN CASC ANTIC 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la documentació presentada per J.P.R. per a la reforma i ampliació de l’habitatge 
del c/ Barraquetes núm. 35 acollint-se als ajuts existents per ser està dins el casc antic 
(E2019001301 de data 19 de febrer de 2019). 
 



 
 

 
 

Atesa la resta de documentació presentada per completar la necessària per poder 
autoritzar els obres (E2019001426 de data 22 de febrer de 2019, E2019001460 de data 
25 de febrer de 2019 i E2019001672 de data 28 de febrer de 2019) 
 
Atès l’informe dels serveis tècnics municipals de data 28 de febrer de 2019, 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 J.P.R., per a la reforma i ampliació de 
l’habitatge situat al carrer de les Barraquetes, núm. 35. 
 
La proposta se situa en sòl urbà consolidat, clau A, Casc antic, en el carrer Barraquetes 
que és un conjunt arquitectònic protegit (fitxa c del Catàleg de Béns Protegits de 
Cassà de la Selva). La façana, per tant, queda sotmesa a la regulació de les formes 
d’actuació establerta a l’article 35 de l’esmentat Catàleg. 
 
Vist que el promotor també ha sol·licitat acollir-se a la subvenció i bonificació d’ICIO que 
correspongui per obres de rehabilitació i ampliació d’un immoble situat al casc antic. 
 
Vista el document d’acceptació de residus omplert i signat per productor i gestor 
presentat en data 25 de febrer de 2019. 
 
Vista la instància presentada en data 28 de febrer de 2019 on es fa constar que no 
s’intervé en façana principal. 
 
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 pels tècnics 

directors 
 
A efectes de revisió de la liquidació d’ICIO i taxa, el pressupost estimatiu de les obres 
és de  22.016,66 euros. 
 
La previsió de residus a generar és de 17,51 tones. 
 
L’import de la fiança per gestió de runes i terres és de 192,61 € (a dipositar a un gestor 
autoritzat). 
 
L’import de la fiança per possibles desperfectes a la via pública és de 534 €. 
 



 
 

 
 

D’altra banda, pel que fa a la sol·licitud d’ajuts correspondria el següent: 
 
 D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 3 sobre ICIO: Bonificació del 95% de l’import 

de la quota a satisfer en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, d’acord amb l’article 5.1.1 de l’esmentada ordenança, supòsit  per 
rehabilitacions i ampliacions d’edifici inclòs al casc antic (clau A). 
 

 D’acord amb l’Ordenança municipal de foment de rehabilitació d’edificis i de façanes 
en el terme municipal de Cassà de la Selva: Subvenció d’import provisional 
3216,78 euros.  
Aquesta subvenció es percebrà a principis de l'any següent a la finalització de les 
obres sempre que la inspecció municipal de comprovació de l’obra realitzada sigui 
favorable. I en el cas que el total de les quanties dels ajuts sigui superior als recursos 
pressupostaris previstos, l’òrgan resolutori optarà per prorratejar l’import total dels 
recursos assignats a l’aplicació pressupostària corresponent entre tots els 
beneficiaris. 

 
Prèviament caldrà comprovar que es compleix l’article 3r de l’Ordenança municipal de 
foment de rehabilitació d’edificis i de façanes en el terme municipal de Cassà de la Selva, 
Condicions generals, punt 1r, que estableix que: 
 

 “1r.- Podran ésser objecte dels ajuts municipals les obres referides en l’article 
anterior sempre que reuneixin els requisits establerts en la present Ordenança. 
Podran ser beneficiaris dels ajuts econòmics les persones o entitats que acreditin 
mitjançant declaració responsable atorgada davant d’una autoritat administrativa o 
notari que no estan incursos en cap prohibició de les establertes a l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en concret hauran 
d’acreditar trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva o acreditació d’estar-ne exempts, així com no tenir pendents 
reintegrament d’altres subvencions.” 

 
Es recorda que un cop acabades les obres, caldrà aportar a l’Ajuntament els documents 
justificatius de les accions subvencionables: certificat final d'obra, si s'escau; i còpia 
compulsada de les factures justificatives de la despesa.  
 
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.P.R.  les obres per a la reforma i ampliació de l’habitatge del c/ 
Barraquetes núm. 35 tot acollin-se als ajuts existents per ser un habitatge dins del casc 
antic, 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 
22.016,66€  
 
Pagament per autoliquidació per un pressupost de 22.016,66 €: 
ICIO amb bonificació del 95% per ser dins del casc antic: 41,83 € 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 154,50 € 
 
SEGON: Aprovar la liquidació de les fiances, segons l’ordenança fiscal núm. 31:  
 
Fiança per possibles desperfectes a la via pública (OF 31): 534,00 € 
 
El termini d’execució d’obres és el següent: 
Termini d’iniciació: 1 any 
Termini acabament: 3 anys 
Termini màxim d’interrupció: 6 mesos 
La llicència urbanística caduca si en finir qualsevol dels terminis, o les pròrrogues 
corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres. 
 
L’Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l’ha dipositat 
presenta el certificat de gestió a què fa referència l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 
de juny de 2010, l’obra sigui completament finalitzada i s’hagi lliurat el certificat final de 
l’obra. En el cas d’obres menors, serà suficient amb presentar el justificant del destí de 
les runes i terres generades. 
 
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 192,61 euros (17,51 tones de residus previstos) i de l’empresa GERMANS CAÑET 
XIRGU SL 
 
TERCER:  Recordar-vos que un cop iniciades les obres caldrà aportar l’acta d’inici 
emesa pels tècnics directors 
 
QUART:  Advertir-vos que aquesta llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercer, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, sens 
perjudici de les altres autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de 
règim local o sectorial de conformitat amb l’article 187.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer , pel qual es modifica el text refós 
de la Llei d’urbanisme de Catalunya. No obstant en el cas que siguin preceptives altres 
autoritzacions s’han d’haver acreditat amb caràcter previ a la concessió de la llicència 



 
 

 
 

d’acord amb l’article 16 del Decret 64/2014, de 13 de maig pel qual s’aprova el 
Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística. 
 
CINQUÈ:   Comunicar als interessats que un cop finalitzades les obres,  en el termini 
d’un mes comptador des del dia següent a la seva terminació, s’haurà de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar-ho, als efectes de realitzar la 
corresponent inspecció, si s’escau, i determinar la liquidació definitiva de llicència 
urbanística, de conformitat amb l’article 103 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
 
SISÈ: Recordar-vos que en el cas que les obres realitzades no s’adaptin a la llicència 
d’obres concedida i a l’informe tècnic municipal, s’incoarà un expedient de protecció de 
la legalitat urbanística amb el corresponent procediment sancionador. 
 
SETÈ:  Traslladar aquest acord als serveis econòmics municipals per a l’aprovació de 
la bonificació de l’ICIO corresponent. 
 
VUITÈ: Notificar aquesta resolució als interessats tot indicant els recursos que 
corresponguin. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
12.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS A XEVI FORROY PROGRAMACIÓ CASSÀ 
DE LA SELVA 
 
Antecedents de fet. 
 
Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data de 13 de febrer 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.  
 

1. D’acord amb el pressupost presentat per Xavier Forroy Duch amb NIF 
77917341B, amb un pressupost de 4.192,65€ (IVA inclòs)  

2. RC número 22019-312 amb càrrec a la partida 302 9240 24000 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 disseny i maquetació de fulletons de programació 
anual, preparació per impressió i per web. Des de l’Ajuntament no es disposa de 
recursos personals ni materials per fer front a aquesta activitat específica.  



 
 

 
 

Per l’objecte del contracte es tracta de la contractació d’un servei, amb valor estimat de 
3.465€ sense IVA a càrrec de l’aplicació pressupostària 302 9240 24000 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 els 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.” 
 

1. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 
d’altres, amb número d’operació 22019-312, per import de 4.192,65€, IVA inclòs, 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 302 9240 24000 de l’exercici 2019. 
 

2. Vist que aquesta despesa té un cost de 3.465€ sense IVA que resulta un import 
de 4.192,65€ (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació pressupostària  302 9240 24000 
de l’exercici 2019.  

 
3. Atès el pressupost aportat per Xavier Forroy Duch, amb DNI 77917341B per 

import anual de 4.192,65€ (IVA inclòs) que presentarà factura (11 mesos) a raó 
de 333,90€. 

 
4. Atès que és una necessitat de comunicació i que serà una contractació reiterada, 

l’ajuntament preveu fer una licitació durant l’any 2020. 
 
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 i convalidar el servei consistent en el disseny i maquetació de 
fulletons de programació anual, preparació per impressió i web, amb Xavier Forroy 
Duch, amb DNI 77917341B, per import anual de (3.465€ sense IVA), que resulta un 
import de 4.192,65 (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació pressupostària  302 9240 24000 
de l’exercici 2019. La facturació d’aquesta despesa serà mensual a 11 mesos i a raó de 
333,90€. Aquesta contractació és una necessitat de comunicació de l’Ajuntament que 
serà reiterada, l’ajuntament preveu fer una licitació durant l’any 2020. 
 
SEGON.- Traslladar a l’àrea de contractació als efectes corresponents. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció municipal. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
13.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
DE DINAMITZACIÓ I CONTROL DELS HORTS URBANS PER UN ANY 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació de data 27 de febrer de 2019, de 
compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes menors i de motivació 
de la necessitat del contracte menor, que transcrit literalment diu: 
 
Antecedents de fet.  
 
1. D’acord amb el pressupost presentat per IDÀRIA EMPRESA D’INSERCIÓ SCCL amb 
NIF F55149025, amb un pressupost de 5285,28 € (IVA inclòs)  
 
2. RCs amb números 220190000770 i 220199000009, amb càrrec a les partides 
respectives 200-1710-22799 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 dinamització i gestió dels horts urbans durant 4 
hores setmanals, durant un període d’un any. Per l’objecte del contracte es tracta de la 
contractació d’un servei, amb valor estimat de 4368 €, sense IVA (inferior a Obres: 
40.000,00 €; Serveis: 15.000,00 €; Subministraments: 15.000,00 €), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 200-1710-22799del 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.” 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

1. Arts. 17, 116.4 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de Contractes del 
Sector Públic. 
 

2. Art. 53.1.o= de la Llei 2/2003, 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. 

 
3. Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic. 
 

4. Decret d’alcaldia núm. 608/2015, de 19 de juny de 2015, de delegació de 
competències efectuades per l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local. 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Contractar el servei per la dinamització i gestió dels horts urbans durant 4 
hores setmanals, durant un període d’un any amb IDÀRIA EMPRESA D’INSERCIÓ 
SCCL amb NIF F55149025, per un import total de QUATRE MIL TRES-CENTS 
SEIXANTA-VUIT EUROS  (4.368’00€ sense IVA), que resulta un import de CINC MIL 
DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (5285,28 € IVA 
inclòs), amb càrrec a la partida 200-1710-22799 del pressupost de 2019. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a l’àrea d’intervenció i a l’àrea de contractació 
municipal 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
14.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER L’ADQUISICIÓ DE 9 
CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL A ROS ROCA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació de data 27 de febrer de 2019, de 
compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes menors i de motivació 
de la necessitat del contracte menor, que transcrit literalment diu: 
 



 
 

 
 

“Antecedents de fet.  
 

1. D’acord amb el pressupost presentat per ROS ROCA SA amb NIF A25014382, 
amb un pressupost de 7902,10 € (IVA inclòs)  

2. RC número 220190000762, amb càrrec a la partida 200-1621-21300 del 
pressupost de 2019. 

 
Fonaments de dret. 
 
Conforme als arts. 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), s’emet el present informe. 
 
L’objecte del contracte consisteix en l’adquisició a l’empresa Ros Roca de 9 contenidors 
per a la recollida selectiva, de càrrega lateral i de plàstic injectat. En concret es demanen 
3 contenidors de càrrega lateral de 3200 litres amb tapa d’envasos, 3 contenidors de 
3200 litres i amb tapa de paper – cartró, dos contenidors de 2200 litres amb tapa de 
vidre i un contenidor de 2200 litres amb tapa de vidre. Per l’objecte del contracte es 
tracta de la contractació d’un subministrament, amb valor estimat de 6530,66 €, sense 
IVA (inferior a Obres: 40.000,00 €; Serveis: 15.000,00 €; Subministraments: 15.000,00 
€), a càrrec de l’aplicació pressupostària 200-1621-21300 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. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

5. Arts. 16, 116.4 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 

6. Art. 53.1.o) de la Llei 2/2003, 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. 

 
7. Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic. 
 

8. Ateses les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret alcaldia número 2015/608 de data 19 de juny de 2015. 



 
 

 
 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Contractar el subministrament de 9 contenidors per a la recollida selectiva, de 
càrrega lateral i de plàstic injectat, amb ROS ROCA SA amb NIF A25014382, per un 
import total de SIS MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 
(6.530’66€ sense IVA), que resulta un import total de  SET MIL NOU-CENTS DOS 
EUROS AMB DEU CÈNTIMS (7.902,10 € IVA inclòs), amb càrrec a la partida 200-1621-
21300 del pressupost de 2019. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a l’àrea d’intervenció i a l’àrea de contractació 
municipal 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
15.- CONTRACTE MENOR DE REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
AUTÒNOM PER IMPLANTACIÓ DE LA VIA BLAVA CICLOTURÍSTICA VERNEDA-
GOTARRA 
 
Vist el l’informe de l’arquitecte municipal, de data 01 de març de 2019, de justificació de 
la necessitat contractació per a l’elaboració d’un Pla especial urbanístic autònom per tal 
d’establir el marc urbanístic adequat per a la implantació d’una via blava cicloturística al 
costat de les rieres Verneda i Gotarra, fins a enllaçar amb el sistema viari existent de la 
via verda del Carrilet que travessa el municipi, que copiat diu: 
 
“Antecedents de fet.  

3. Pressupost del contracte a celebrar. 12.500,00 € més IVA. Total: 15.125,00 € iva 
inclòs. 

4. Reserva de crèdit amb numero d’operació 220190001020 
 
Fonaments de dret. 
Conforme als arts. 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 redacció d’un Pla Especial Urbanístic Autònom 
per la implantació d’una via blava cicloturística al costat de les rieres Verneda i Gotarra, 
fins a enllaçar amb el sistema viaria existent de la via verda del Carrilet que travessa el 
municipi de Cassà de la Selva, així com amb el municipi de Campllong. 
Per l’objecte del contracte es tracta de la contractació d’un servei, amb valor estimat de 
14.640,30 € sense IVA. (inferior a Obres: 40.000,00 €; Serveis: 15.000,00 €; 
Subministraments: 15.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 201 1500 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. 
La definició de sistemes urbanístics viaris, incloses les vies no destinades a trànsit 
motoritzat, està prevista al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva, 
però no preveu aquest traçat que ressegueix la riera Verneda. Tot i que es podria fer a 
través d’una modificació puntual del POUM, per a la implantació en el territori de noves 
infraestructures no previstes en el planejament territorial o urbanístic, d’acord amb 



 
 

 
 

l’article 68 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, es poden aprovar plans especials urbanístics autònoms. 
L’òrgan de Contractació considera necessari l’elaboració d’un Pla especial urbanístic 
autònom per tal d’establir el marc urbanístic adequat per la implantació d’una via blava 
cicloturística al costat de les rieres Verneda i Gotarra, fins a enllaçar amb el sistema 
viaria existent de la via verda del Carrilet que travessa el municipi de Cassà de la Selva, 
així com amb el municipi de Campllong. Tot i tractar-se d’un contracte de serveis 
l’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics adequats per portar a terme aquesta tasca. 
Per tot això es proposa obrir expedient de contractació de serveis, d’acord amb els 
requeriments de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i que 
s’incorporin els informes i documentació tècnica preceptiva segons el tipus de contracte 
que correspongui. 
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 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. 
En aquest cas s’ha demanat el pressupost que s’adjunta, de l’enginyeria consultora 
TECPLAN Enginyeria i Urbanisme S. L. Amb CIF CIF: B-17926601, que especifica les 
prestacions ofertades, amb un import total de 15.125,00 € IVA inclòs.  
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. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atesos els articles 17, 116.4 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
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 a l’enginyeria consultora TECPLAN Enginyeria i Urbanisme S. L., 
amb CIF: B-17926601, per a la redacció del Pla especial urbanístic autònom per 
implantació de la via blava cicloturística Verneda- Gotarra, per import de dotze mil cinc-
cents  (12.500,- euros), més l’IVA del 21%, que en total resulta un import de quinze mil 
cent vint-i-cinc (15.125,- euros), IVA INCLÒS, a càrrec de l’aplicació pressupostària 201 
150022706.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’enginyeria consultora TECPLAN Enginyeria i 
Urbanisme S.L . 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a les àrees d’intervenció i a la tresoreria municipals. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 



 
 

 
 

16.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PEL 
PROGRAMA A1. SUPORT ALS PROGRAMES MUNICIPALS ANUALS DE 
PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FISICOESPORTIVA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la convocatòria subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de 
l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, 
anualitat 2019. Programa A1 de suport als programes municipals anuals de promoció 
de l’activitat fisicoesportiva. 
 
Atès els diversos programes municipals anuals d’activitat fisicoesportiva. 
  
FONAMENTS DE DRET 
 
Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament d’acció 
de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, publicades 
al BOP núm. 24 de 4 de febrer de 2019. 
 
Convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, anualitat 2019, publicada al BOP 
núm. 25 de 5 de febrer de 2019. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar subvenció de 6.000 euros a la Diputació de Girona per al Programa 
A1 de suport als programes municipals anuals de promoció de l’activitat fisicoesportiva. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Servei d’Esports de la Diputació de Girona. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
17.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER 
A PUBLICACIONS D'INTERÈS LOCAL EDITADES PER AJUNTAMENTS 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per a publicacions 
d’interès local editades per ajuntaments per a l’any 2019. 
 
Atès que està prevista la publicació del llibre “En l’espai llegim el temps”, aplec de 
recerques inèdites sobre diferents espais cassanencs amb molta història i que han tingut 
un pes específic en l’evolució històrica, social i cultural del poble, amb un pressupost de 
despeses de 5.200 euros. 
  
FONAMENTS DE DRET 
 
Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions de la 
Diputació de Girona per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments, publicat 
al BOP núm. 235 de 10 de desembre de 2018 i la corresponent convocatòria publicada 
al BOP núm. 33 de 15 de febrer de 2019. 



 
 

 
 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar sol·licitud de subvenció de 2.600 euros a la Diputació de Girona per 
a publicacions d’interès local editades per ajuntaments per a l’any 2019. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’àrea de Comunicació Cultural de la Diputació de 
Girona. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
18.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER 
AL PROGRAMA A3. SUPORT A LES ACTUACIONS DE CONDICIONAMENT I 
MILLORA EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la convocatòria subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de 
l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, 
anualitat 2019. Programa A3 de suport a les actuacions de condicionament i millora en 
equipaments esportius municipals. 
 
Vist el pressupost de renovació de la il·luminació i sanitaris als vestidors del pavelló 
esportiu de Cassà de la Selva, el qual ascendeix a 11.000 € (IVA inclòs). 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament d’acció 
de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, publicades 
al BOP núm. 24 de 4 de febrer de 2019. 
 
Convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de 
l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, anualitat 2019, publicada al BOP 
núm. 25 de 5 de febrer de 2019. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar subvenció de 8.000 euros a la Diputació de Girona per al Programa 
A3 de suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius 
municipals. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Servei d’Esports de la Diputació de Girona. 
 
RESULTAT: APROVAT AMB ESMENA PER UNANIMITAT 
 
19.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L'OSIC PEL PROGRAMA.CAT 
2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 



 
 

 
 

Vista la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura per a la contractació 
d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles del Programa.cat, any 
2019. 
 
Atès que des de l’Àrea de Cultura municipal està prevista la contractació dels 
espectacles següents: 
 
- Wandering Orquestra (Cia. Obsidiana), 23 d’abril de 2019 
- Mulïer (Cia. Maduixa), 27 d’abril de 2019 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
RESOLUCIÓ CLT/209/2019, de 5 de febrer, 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 espècie per a 
la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles 
Programa.cat.  
 
RESOLUCIÓ CLT/255/2019, de 7 de febrer, 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 de concessió de subvencions en espècie, en règim de concurrència no 
competitiva, per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg 
d’espectacles Programa.cat per a l’any 2018.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar sol·licitud de subvenció a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural  
per a la contractació dels següents espectacles professionals inclosos en el catàleg 
d’espectacles del Programa.cat per a l’any 2019: 
 
- Wandering Orquestra (Cia. Obsidiana), 23 d’abril de 2019 
- Mulïer (Cia. Maduixa), 27 d’abril de 2019 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura. 
 
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, 
 


