
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE MARÇ 
DE 2019 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000012  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 11 de març de 2019 
Hora d’inici:  20:00 h 
Hora de fi: 21:35 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Marti Valles Prats, alcalde president 
Pau Presas Bertran 
Eva Sáez Revuelta 
Josep Ferrer Serra 
Meritxell Rabionet Frigola 
 
Joan Bataller Garriga, secretari accidental 
 
Amb veu i sense vot: 
Emili Mató Palós 
Joan Cañigueral Casellas 
  
Ordre del dia 
 
1.- APROVACIÓ ACTA JGL DE 04/03/2019  
 
2.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL FONS 
DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANUALITAT 2019  
 
3.- CONTRACTE MENOR PRIVAT A PABLO PAZ PER LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA I 
ESCÈNICA DE LA FIRA DEL TAP I EL SURO 2019  
 
4.- CONTRACTE MENOR D'OBRA REPARACIÓ VORERA CARRER RUSINYOL  
 
5.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS AMB EL DESPATX CAPELLÀ BALLBÉ PER 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES DINAMITZACIÓ TURÍSTICA  
 
6.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AL CONTROL DE LA POBLACIÓ DE 
COLOMS AL CENTRE DEL POBLE AMB CAPTURA  
 
7.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT TANCA METÀL·LICA SOTA 
GRADES PAV3  
 
8.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE PANELLS DE FUSTA PER A 
TANCA METÀL·LICA SOTA GRADES PAVELLÓ TRIPLE  
 
9.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE TANCA METÀL·LICA A LA 
PLAÇA DE CA LA MARCEL·LA  
 



 
 

 
 

10.- BAIXA COMPOSTATGE CASOLÀ  
 
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 JGL DE 04/03/2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
de data 04/03/2019, 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 04/03/2019, 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.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL 
FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANUALITAT 2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, anualitat 2019. 
 
Atès que a l’Ajuntament de Cassà de la Selva li correspon una subvenció total de 
205.594,29 euros, repartida de la manera següent: 
 
a) Fons cooperació econòmica     169.747,55 € 
b) Fons despeses culturals            29.955,45 € 
c) Fons noves tecnologies         4.791,29 € 
d) Fons camins                     1.100,00 € 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Bases generals i específiques reguladores de subvencions del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona, anualitat 2019, publicat al BOP núm. 
246 de 27 de desembre de 2018. 
 
Convocatòria de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la 
Diputació de Girona, anualitat 2019. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar subvenció de 205.594,29 euros del Fons de Cooperació Econòmica 
i Cultural, anualitat 2019, a la Diputació de Girona. 
  
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de 
Girona. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
3.- CONTRACTE MENOR PRIVAT A PABLO PAZ PER LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA I 
ESCÈNICA DE LA FIRA DEL TAP I EL SURO 2019 
 
Antecedents de fet. 
 

1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data 5 de març de 2019, 
de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes menors i de 
motivació de la necessitat del contracte menor. 

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

d’altres, amb número d’operació 22019/803, per import de quatre mil set-cents 
dinou euros (4.719 €, iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
102.4320.22699 de l’exercici 2019. 

 
3. Vist que aquesta despesa té un cost de tres mil nou-cents euros  (3.900,00 €, 

sense Iva) que resulta un import de quatre mil set-cents dinou euros (4.719,00 



 
 

 
 

€, iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 102.4320.22699  de l’exercici 
2019. 

 
4. Atès el pressupost aportat per Juan Pablo Paz Vázquez, amb NIF 76620964Y, 

per import de 3.900,00 € més Iva. 
 
Fonaments de dret. 
 

1. Conforme als arts. 26, 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. 

4. Atès el Decret d’Alcaldia 608 de data 19 de juny de 2015, de delegació de 
funcions de l’alcalde a la Junta de Govern Local. 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar la direcció artística i escènica de la Fira del Tap i el suro 2019, a 
Juan Pablo Paz Vázquez, amb NIF 76620964Y, per import de tres mil nou-cents euros  
(3.900,00 €,  sense Iva), que resulta un import de quatre mil set-cents dinou euros 
(4.719,00 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 102.4320.22699 de 
l’exercici 2019, condicionat al crèdit suficient als corresponents exercicis pressupostaris.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la persona interessada 
 
TERCER.- Traslladar a l’àrea de contractació als efectes corresponents. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció municipal. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
4.- CONTRACTE MENOR D'OBRA REPARACIÓ VORERA CARRER RUSINYOL 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

5. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data de 26 de febrer de 
2019, de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes menors 
i de motivació de la necessitat del contracte menor. 

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

d’altres, amb número d’operació 220190000525, per import de  4.117’97€ (IVA 
inclòs), amb càrrec a la partida 601 1532 21000,  del pressupost de 2019. 



 
 

 
 

 
7. Vist que aquesta despesa té un cost de TRES MIL QUATRE-CENTS TRES 

EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (3.403’28 € sense IVA), que resulta un 
import de QUATRE MIL CENT DISSET EUROS AMB  NORANTA-SET 
CÈNTIMS (4.117’97 € IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 601-
1532-21000 de l’exercici 2019. 

 
8. Atès el pressupost aportat per FREIXAS I FREIXAS, SL., amb NIF B-17146465 

per import de 4.117’97€ (IVA inclòs) 
 
FONAMENTS DE DRET. 
 

1. Conforme als arts. 13, 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).  

 
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 les obres de reparació de la vorera del carrer Santiago Rossinyol, 
amb FREIXAS I FREIXAS, SL ,  amb CIF: B17146465, per import de TRES MIL 
QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (3.403’28 € sense IVA), 
que resulta un import de QUATRE MIL CENT DISSET EUROS AMB  NORANTA-SET 
CÈNTIMS (4.117’97 € IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 601-1532-
21000 de l’exercici 2019. 
 
SEGON.- Notificar aquesta acord a FREIXAS I FREIXAS, SL. 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a l’àrea de contractació  i intervenció municipal. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
5.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS AMB EL DESPATX CAPELLÀ BALLBÉ PER 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES DINAMITZACIÓ TURÍSTICA 
 
Antecedents de fet. 
 

1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data 5 de març de 2019, 
de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes menors i de 
motivació de la necessitat del contracte menor. 

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

d’altres, amb número d’operació 22019/804, per import de sis mil cinquanta 



 
 

 
 

euros (6.050,00 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
102.4330.22699 de l’exercici 2019. 

 
3. Vist que aquesta despesa té un cost de cinc mil euros  (5.000,00 €, sense IVA), 

que resulta un import de sis mil cinquanta euros (6.050,00 €, iva inclòs), a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 102.4330.22699 de l’exercici 2019. 
 

4. Atès el pressupost aportat pel Despatx Capellà Ballbé amb NIF B55013122 per 
import de 5.000,00 € més Iva. 
 

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. 

 
4. Atès el Decret d’Alcaldia 608 de data 19 de juny de 2015, de delegació de 

funcions de l’alcalde a la Junta de Govern Local. 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar el servei consistent en la definició de les línies estratègiques  de 
dinamització turística del municipi, al Despatx Capellà Ballbé, amb NIF B55013122, per 
import de cinc mil euros  (5.000,00 € sense IVA), que resulta un import de sis mil 
cinquanta euros (6.050,00 €, iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
102.4330.22699 de l’exercici 2019. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la persona interessada 
 
TERCER.- Traslladar a l’àrea de contractació als efectes corresponents. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció municipal. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
6.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER AL CONTROL DE LA POBLACIÓ DE 
COLOMS AL CENTRE DEL POBLE AMB CAPTURA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 



 
 

 
 

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

“Antecedents de fet.  
 

1. D’acord amb el pressupost presentat per CONTROLPLAGA QUALITY 
SERVICES SL amb NIF B55284533, amb un pressupost de 4598,00€ (IVA 
inclòs)  

 
2. RC número 220190000628, amb càrrec a la partida 200-1700-22799 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 captura de coloms al centre de la població 
per tal que es controli la població i es redueixin les molèsties que ocasionen a la via 
pública. Les captures seran amb gàbies que estan situades a zones estratègiques i 
cèntriques, en concret al campanar i a la fàbrica de can Rich-Xiberta. Es contractarà 
el servei per un període de 10 mesos. Per l’objecte del contracte es tracta de la 
contractació d’un servei, amb valor estimat de 3.800,00€, sense IVA (inferior a 
Obres: 40.000,00 €; Serveis: 15.000,00 €; Subministraments: 15.000,00 €), a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 200-1700-22799del 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. 53z130) 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 serveis per al control de la població de coloms al centre del poble 
amb captura, amb CONTROLPLAGA QUALITY SERVICES SL amb NIF B55284533, 
amb un pressupost de TRES MIL VUIT-CENTS EUROS (3.800,00€ sense IVA), que 
resulta un import total de QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS 
(4.598,00€ IVA inclòs), amb càrrec a la partida 200-1700-22799 del pressupost de 2019. 
 
SEGON. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció i contractació municipal. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
7.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT TANCA METÀL·LICA SOTA 
GRADES PAV3 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

5. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data de 28 de febrer de 
2019, de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes menors 
i de motivació de la necessitat del contracte menor. 

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

d’altres, amb número d’operació 220190000789, per import de  7.890’77€ (IVA 
inclòs), amb càrrec a la partida 601 1532 61901,  del pressupost de 2019. 

 
7. Vist que aquesta despesa té un cost de SIS MIL CINC-CENTS VINT-I-UN 

EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (6.521’30 € sense IVA), que resulta un import 
de SET MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS 
(7.890’77€ IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 601-1532-61901 de 
l’exercici 2019. 

 
8. Atès el pressupost aportat per METALL-LÒGIC, SL., amb NIF B-17517707 per 

import de 7.890’77€ (IVA inclòs) 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

4. 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).  



 
 

 
 

 
5. 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. 
 

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

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar el subministrament d’una tanca metàl·lica sota les grades del 
pavelló triple, amb METALL-LÒGIC SL, amb NIF: B17517707, per import de SIS MIL 
CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (6.521’30 € sense IVA), que 
resulta un import de SET MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-SET 
CÈNTIMS (7.890’77€ IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 601-1532-61901 
de l’exercici 2019. 
 
SEGON.- Notificar aquesta acord a METALL-LÒGIC, SL. 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a l’àrea de contractació  i intervenció municipal. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
8.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE PANELLS DE FUSTA PER A 
TANCA METÀL·LICA SOTA GRADES PAVELLÓ TRIPLE 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

9. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data de 28 de febrer de 
2019, de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes menors 
i de motivació de la necessitat del contracte menor. 

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

d’altres, amb número d’operació 220190000788, per import de CINC MIL CINC-
CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS 
(5.559’47€ IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 402 3420 61900 de 
l’exercici 2019. 

 
11. Vist que aquesta despesa té un cost de QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA-

QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (4.594’60€ sense IVA) que resulta 
un import total de CINC MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB 
QUARANTA-SET CÈNTIMS (5.559’47€ IVA inclòs). 

 
12. Atès el pressupost aportat per JOAN BOSCH BARRERA, amb NIF: 77912483Y 

per import de 5.559’47€ (IVA inclòs) 
 
FONAMENTS DE DRET. 
 

7. 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).  

 



 
 

 
 

8. 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. 

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

del sector públic. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar el subministrament de panells de fusta per tanca metàl·lica sota 
grades pavelló triple, amb JOAN BOSCH BARRERA amb NIF: 77912483-Y, per import 
de QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS(4.594’60€ sense IVA) que resulta un import total de CINC MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (5.559’47€ IVA inclòs),  a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 402-3420-61900 de l’exercici 2019. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a JOAN BOSCH BARRERA. 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a l’àrea de contractació i d’intervenció municipal. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
9.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE TANCA METÀL·LICA A LA 
PLAÇA DE CA LA MARCEL·LA 
 
Antecedents de fet. 
 

13. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data de 26 de febrer de 
2019, de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes menors 
i de motivació de la necessitat del contracte menor. 

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

d’altres, amb número d’operació 220190000636, per import de SIS MIL TRES-
CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (6.366’17 € IVA 
inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 601 1532 61900 de l’exercici 2019. 

 
15. Vist que aquesta despesa té un cost de CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN 

EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (5.261’30 € sense IVA), que resulta un import 
de SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS 
(6.366’17 € IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 601 1532 62900,  
de l’exercici 2019. 

 
16. Atès el pressupost aportat per METALL-LÒGIC, S.L., amb NIF B-17517707 per 

import de 6.366’17 €. 
 
Fonaments de dret. 
 

10. 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).  

 



 
 

 
 

11. 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. 

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

del sector públic. 
 

13. 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, 
 
ACORDO: 
 
PRIMER.- Contractar el subministrament de tanca metàl·lica a la plaça de ca la 
Marcel·la, amb  METALL-LÒGIC S.L., amb NIF B17517707, per import de CINC MIL 
DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (5.261’30 € sense IVA), 
que resulta un import de SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DISSET 
CÈNTIMS (6.366’17 € IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 601 1532 
61900, de l’exercici 2019. 
 
SEGON.- Traslladar aquesta resolució als interessats. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció municipal i a l’àrea de 
contractació als efectes corresponents. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
10.- BAIXA COMPOSTATGE CASOLÀ LL. BOSCH 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Àrea de medi ambient municipal ha emès un informe de data 4 de març de 2019, en 
relació ala sol·licitud de baixa de la campanya de compostatge casolà sol·licitat per la 
Sra. Lluïsa Bosch, del carrer Rocacorba, 9 que transcrit literalment diu:  
 
“La Sra. Lluïsa Bosch Bosacoma, amb  DNI núm. 40299729-A, compta amb un 
compostador de la campanya de compostatge casolà municipal des de juliol de 2008.  
 
En data 25 de febrer de 2019 presentà una sol·licitud per donar-se de baixa de la 
campanya.  
 
Els compostadors de la campanya son de propietat municipal, cedits als particulars que 
en volen fer ús, per tant, en cas de deixar de fer-lo servir s’ha de retornar el compostador.  
 
EN CONCLUSIÓ 
 
Cal acceptar la baixa de la Sra. Bosch de la campanya de compostatge casolà i 
demanar-li que retorni el compostador desmuntat i net en un termini màxim de 15 
dies, a l’edifici de la brigada municipal” 
 



 
 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Atès  el que determina la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, a l'article 21 lletra s, sobre les atribucions de competència de cessió de béns 
mobles a l’Alcalde.  
 
Atès el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, a l'article 53 lletra u, d’altres atribucions que expressament li 
determinen les lleis. 
 
Així com, el Decret 2015, de 19 de juny de 2015, d'atribucions de la Junta de Govern 
Local, on es determina que aquesta competència queda delegada a la Junta de Govern 
Local.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la baixa de la Sra. Bosch a la campanya de compostatge casolà i 
demanar-li que retorni el compostador desmuntat i net en un termini màxim de 15 dies, 
a l’edifici de la brigada municipal 
 
SEGON.- Notificar als interessats el present Acord. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
11.- PUNTS URGENTS 
 
11.1.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL COMUNICAT DE GERMANS CAÑET XIRGU 
SL PER A L'EXERCICI D'UNA ACTIVITAT D'EMMAGATZEMATGE TEMPORAL DE 
MATÈRIA FORESTAL AL VEÏNAT DE MATAMALA (A PART DE LA SUBPARCEL·LA 
I DE LA PARCEL·LA 83 DEL POLÍGON 1 DE RÚSTICA) 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist el comunicat presentat per en Jordi Cañet Pujol, en representació de GERMANS 
CAÑET XIRGU SL  per a l’exercici d’una activitat d’emmagatzematge temporal i 
trituració de matèria forestal a part de la subparcel·la i de la parcel·la 83 del polígon 1 
de rústica al veïnat de Matamala (RE 2716 de data  5 de juliol de 2017). 
Atesos els requeriments efectuats per l’Ajuntament i altres administracions i tota la resta 
de documentació presentada per donar-ne compliment . 
Atès l’informe urbanístic favorable, emès pels serveis tècnics municipals en data 15 de 
gener de 2018 , que copiat literal diu: 
Vista la sol·licitud de Germans Cañet Xirgu SL, per exercir l’activitat d’emmagatzematge 
temporal i trituració de matèria forestal (fusta de pi en tronc, llenya d’alzina, roure i arboç en 
tronc o estellades, altres llenyes i/o pela de suro), amb un volum de 9950 m3, a desenvolupar 
a part de la subparcel.la i de la parcel.la 83 del polígon 1 del cadastre de rústica de Cassà de la 
Selva. 
Vist que la proposta també inclou la construcció d’una bassa de recollida de residus sòlids 
flotants, un reg i la plantació de pollancres, per la qual cosa el promotor ha sol·licitat la 
corresponent llicència d’obres (expedient d’obra 2017/1002). 
La proposta se situa en sòl no urbanitzable, dins l’àmbit de la zona clau D, Rural Agrícola: 



 
 

 
 

SECCIÓ 5. ZONA CLAU D.  RURAL AGRÍCOLA 
 
Art. VII.3.8 
Definició i objectiu específic de la Zona D 
1.    La Zona D inclou tots els terrenys (conreus, bosquets i altres espais rurals) de la plana 

cassanenca que formen part de finques rurals consolidades de gran extensió amb un, o 
diversos, masos habitats per les persones que viuen i treballen d’aquest medi rural, 
contribuint al manteniment del paisatge característic d’aquestes planes. 

2.  L’objectiu específic és el conservar l’activitat rural agrícola i ramadera tradicional d’aquestes 
finques tot promovent una producció de qualitat, saludable i diversificada, que protegeixi el 
medi i el paisatge rural de camps de dimensions grans i mitjanes, envoltats de marges amb 
arbres i arbustos, que relliguin els corredors fluvials i els bosquets de la Zona B, i ofereixin 
un entorn natural de baix nivell d’impacte als espais naturals de la Zona A. 

 
Art. VII.3.9 
Normes particulars de la Zona D 
 
1. Usos dominants: Agrícola 

Ramader extensiu 
 

2. Usos compatibles: Habitatge familiar rural  
Ramader intensiu d’estabulació 
Paisatgístic 
Forestal 
Educatiu 
Cultural 
Restauració, allotjament rural i càmping 
Activitat extractiva 
 

3. Usos incompatibles: “Refugis forestals” 
Circuits permanents tancats 
 

4.  En aquells terrenys compresos entre els límits del sòl urbà i urbanitzable i el nord de la variant, 
es permetran a més dels usos esmentats, alguns altres com la venda de productes orgànics 
(gardens, adobs, productes pel camp, productes del bosc, agroramaders, etc. La relació 
d'aquests usos correspon a l'antiga qualificació de SNU amb la clau E. rural suburbana, 
contemplada a les NNSS vigents i que ara ha estat abolida. 
5. L’habitatge familiar rural només serà permès d’acord amb les normes de la Secció  3 d’aquesta 
normativa. A més seran permeses els magatzems i instal·lacions auxiliars per a l’activitat agrícola 
i ramadera, incloses les basses de reg, els hivernacles i instal·lacions similars per al conreu 
protegit, i les Instal·lacions d'utilitat pública o interès social que hagin d'emplaçar-se en el medi 
rural. 
6. Les granges per als usos ramaders intensius s’han d’ajustar al què disposa l’Article VII.2.8 i la 
Secció  3, de manera que només són compatibles en les ubicacions actualment existents i amb 
les condicions d’ampliació fixades als articles que s’indica. 
7.Els usos educatiu, cultural, i de restauració i allotjament rural s’hauran d’integrar en habitatges 
familiars rurals existents, i requeriran d’un acord municipal favorable en quant al seu interès 
públic. 
8. Als camps i el seu voltant, es potenciarà el manteniment, la millora i la creació de marges 
vegetals, amb arbres, arbustos o vegetació herbàcia. Així mateix queda prohibida l’eliminació de 
marges existents.  
9. Als terrenys forestals qualificats amb la clau D “zona rural agrícola” hi és d’aplicació la 
normativa forestal vigent. Sens prejudici d’aquesta normativa, els boscos i retalls forestals, les 
àrees de vegetació seminatural i d'altres semblants existents a la zona s’hauran de mantenir 
sense canviar d’ús. 



 
 

 
 

10. La plantació d'espècies exòtiques que puguin alterar l'equilibri ecològic o l'entitat de la 
vegetació autòctona no serà permesa en retalls forestals i boscos. Concretament es 
desaconsella la plantació d’eucaliptus, robínies, plataners i de pollancres diferents a l’autòcton, 
excepte en circumstàncies plenament justificades. Les plantacions d’aquestes espècies sobre 
terrenys d’ús agrícola resta permesa sense limitacions. 
 
Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 20 d’abril de 2017, 
on s’acorda aprovar definitivament la Modificació puntual núm. 12 del POUM de Cassà de 
la Selva, en relació amb instal·lacions forestals a cel obert en sòl no urbanitzable, amb el 
benentès que es tindran en compte les recomanacions de l’informe de la Secció de Boscos i 
Recursos Forestals, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de 18 d’abril 
de 2017: 

- Diferenciar els dipòsits temporals en terreny forestal estretament lligats als treballs 
d’aprofitament i sotmesos únicament a la intervenció administrativa sectorial, de les 
“zones d’acopi i emmagatzematge de material forestal a cel obert”, amb intervenció 
municipal. 

- Com a mesura de prevenció d’incendis, es proposa valorar la necessitat d’estendre a tots 
els casos la necessitat de sectoritzar el material en piles d’una llargada màxima de 
50 m separades per una franja de 3 m d’amplada mínima, lliure de vegetació. 

Vista la publicació al DOGC de l’acord d’aprovació definitiva de la Modificació puntual 
núm. 12 del POUM (DOGC núm. 7404 de data 4 de juliol de 2017). 
Vist que es tracta d’un ús forestal admès per la normativa municipal i és un ús dels inclosos als 
articles 47.1 i 47.6 del DL 1/2010, Text refós de la Llei d’urbanisme, i no està en cap dels supòsits 
de l’article 49 del DL 1/2010. 
Vist que es proposen unes piles que compleixen els requisits següents: 

Requisits per a distribucions de materials combustibles en àrees d’incendi en 
configuracions tipus D i E, d’acord amb el Reglament de Seguretat contra incendis 
en els establiments industrials (RSCIEI): 

- Superfície màxima de cada pila: 500 m2 

- Volum màxim de cada pila: 3500 m3 

- Alçada màxima de cada pila: 15 m 

- Longitud màxima de cada pila: 45 m si el passadís entre piles és superior 
a 2,5 m, o bé 20 m si el passadís és superior a 1,5 m. 

Requisits establerts a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 
data 20 d’abril de 2017 (piles d’una llargada màxima de 50 m separades per una 
franja de 3 m d’amplada mínima, lliure de vegetació). 

Conclusió: 
Vista l’autorització del Servei Territorial de Carreteres de Girona (Resolució de data 29 de 
novembre de 2017). 
S’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud des del punt de vista urbanístic CONDICIONADA a 
què: 

 L’arbrat se situï a una distància mínima de 2 metres dels límits de la finca. 
 En el cas que el sistema de retenció de sorres i sòlids flotants no es demostrés suficient 

amb la solució proposada, caldrà modificar la solució tècnica per tal d’assegurar que els 
residus sòlids es mantenen controlats dins la mateixa finca. 

 No se superi el volum màxim d’emmagatzematge proposat, de 9950 m3.” 
 
Atès l’informe d’en Jordi Güell Camps, enginyer industrial, assessor municipal de data 
11 de març de 2019, que copiat literal diu: 
 



 
 

 
 

“ Antecedents:  
 
En data 3 de juliol de 2017, el Sr. JORDI CAÑET XIRGU, en representació de l’empresa 
GERMANS CAÑET XIRGU, SL sol·licita a l’Ajuntament llicència per comunicació 
ambiental per a l’exercici de l’activitat d’ EMMAGATZEMATGE TEMPORAL I 
TRITURACIÓ DE MATÈRIA FORESTAL, a la parcel·la 83 del polígon 1 , i per això 
presenta documentació tècnica redactada per l’enginyer de monts Sr. Antoni Güell 
Bosch, al qual acompanya certificat tècnic de data 23 de març de 2017. 
 
La documentació aportada fa referència d’un magatzem exterior i trituració de de fusta 
de pi en tron, llenya d’alzina, roure i arboç en tronc i estelles, altre llenyes i pela de suro, 
que configuren un total de 3.000 m3 i utilitzen una superfície de 11.674 m2. 
 
En data 20 de desembre de 2017, la promotora aporta nou certificat tècnic de data 19 
de desembre de 2017 justificant que l’emmagatzematge és d’uns 9.950 m3 de matèria 
forestal, tota a l’exterior, sense que constin construccions. 
 
En data en data 4 de febrer de 2019, la promotora manifesta que ha construït el pou 
desarenador i la reixa de retenció que garanteix que les sorres i residus sòlids flotants 
es mantenen controlats dins de la mateixa finca. 
 
Classificació de l’activitat sol·licitada dins dels diferents àmbits sectorials: 

En base a la documentació presentada: 
 Dins del marc de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats. 
L’activitat ambientalment (dins del marc de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats) està sotmesa al règim de 
comunicació:  
 Epígraf: 12.59 - Emmagatzematge o manipulació de biomassa d’origen 

vegetal (aprofitaments forestals, tractament silvícoles, restes de jardineria, 
cultius energètics, serradures...) o de productes d’aquesta (llenya, pèl·let, 
estella, briquetes...) amb una capacitat de menys de 10.000 m3.  
 

 Dins del marc de Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
L’activitat en quan a prevenció i seguretat en matèria d’incendis (dins del marc 
de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, articles 20,21 i 22 i annexes 1 i 2) està en 
Règim d’intervenció municipal sense control preventiu de l’Administració de la 
Generalitat (7. Establiment assimilable a ús industrial en configuració tipus E. 

 
Conclusions: 
 
Per tot això, INFORMO FAVORABLEMENT, atès que la tramitació de la comunicació 
de l’inici de l’activitat s’ha completat d’acord amb la legislació vigent (art 52 de la llei 
20/2009), i per tant aquesta es pot donar per iniciada. 
 
Es proposa notificar al titular, la mercantil GERMANS CAÑET XIRGU, SL, l’assabentat 
de la Corporació de l’inici de l’activitat d’ EMMAGATZEMATGE TEMPORAL I 
TRITURACIÓ DE MATÈRIA FORESTAL, 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. 
 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.” 

 
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 GERMANS CAÑET XIRGU 
SL per a l’emmagatzematge temporal i trituració de matèria forestal al veïnat de 
Matamala (part de la subparcel·la i de la parcel·la 83 del polígon 1 de rústica)  d’acord 
amb el que s’indica en els informes tècnics 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. 

 L’activitat complirà les ordenances municipals. 

 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. 

 No se superi el volum màxim d’emmagatzematge proposat de 9.950 m3. 
 

TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat, tot indicant els recursos que 
corresponguin. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
11.2.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL COMUNICAT DE RIBAS MASSONIS SL PER 
A L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT AL C/VIA NÚM. 25 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist el comunicat presentat per M.R.D. en representació de RIBAS MASSONIS SL  per 
a l’inici d’una activitat de taller de mecanitzats situat al c/ Via núm. 25. (E2018007852 de 
data 20 de desembre de 2018). 
Atesa la resta de documentació presentada per complimentar l’expedient (E2019001180 
de data 14 de febrer de 2019). 
 
Atès l’informe urbanístic favorable, emès pels serveis tècnics municipals en data 18 de 
febrer de 2019 , que copiat literal diu: 
“En data 20 de desembre de 2018, el Sr. M.R.D. amb NIF 403******, en representació 
de l’empresa  RIBAS MASSOLINS, S.L. (NIF B-17629817) comunica l’inici de l’activitat 
de TALLER DE MECANITZATS situada al C/ de la Via, 25, en una nau industrial de 
referència cadastral 8875406DG8387N0002FK. 
 
En data 7 de gener de 2019, s’emet informe classificant l’activitat i en el sentit que manca 
documentació. 
 
En data 14 de febrer de 2019, el Sr. M.R.D., en representació de l’empresa  RIBAS 
MASSOLINS, S.L. aporta projecte i certificat tècnic de l’activitat redactat per l’enginyer 
tècnic, Sr. Jordi Garcia Esteve  Col·legiat 14.560, visat 334 i 316 de 06.02.2019, així 
com el certificat d’instal·lacions contra incendis emès per l’empresa instal·ladora 
SEGURIFOC S.L. i En /Na. CARLES AMAGAT I ARIMANY col·legiat núm. 24.798 del 
col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports. 
 
Per tot això, INFORMO que l’Ajuntament es pot donar per assabentat de l’inici de 
l’activitat de TALLER DE MECANITZATS, classificada dins de l’annex III de la Llei 
20/2009, que promou RIBAS MASSOLINS, S.L. (NIF B-17629817) situada al C/ de la 
Via, 25, amb les següents prescripcions: 

 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. 
 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. 

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.    
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Acordar l’assabentat del comunicat presentat per RIBAS MASONIS SL , l’inici 
de l’activitat de TALLER DE MECANITZATS al c/ de la Via, 25, en una nau industrial de 
referència cadastral 8875406DG8387N0002FK, d’acord amb el que s’indica en els 
informes tècnics que consten en aquest acord.  
 
SEGON. Advertir a l’interessat que caldrà donar compliment a les condicions imposades 
pels Serveis Tècnics Municipals i 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. 

 L’activitat complirà les ordenances municipals. 
 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. 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 
 
11.3.- AUTORITZAR A E.M.N. LES MODIFICACIONS DE LES OBRES EN 
L'HABITATGE DEL VEÏNAT DE LLEBRERS DE DALT NÚM. 7 CAN ROSSINYOL 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la documentació presentada per L.M.R.M. en representació de EMÍLIA MAYMÍ 
NIELL per justificar la finalització de  les obres de rehabilitació parcial de l’habitatge situat 
al veïnat de Llebrers de Dalt, núm. 7, “Can Rossinyol”, el document anomenat 
“Modificacions (Final d’obra)” presentat junt amb el certificat final d’obra. (E2019001916 
de data 7 de març de 2019). 
 
Atès l’informe de Jordi Fabrellas i Surià, arquitecte municipal de data 8 de març 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). 
 
Vist el certificat final d’obra presentat de les obres de rehabilitació parcial de l’habitatge 
situat al veïnat de Llebrers de Dalt, núm. 7, “Can Rossinyol”, promogudes per E.M.N., i 
el document de “Modificacions (Final d’obra)” presentat junt amb el certificat final d’obra. 
 
Les modificacions realitzades consisteixen en: 

- La modificació de les cobertes, passant a ser de dues aigües 
- La modificació d’algunes de les obertures de façana i l’allargament de l’aler de 

protecció de l’entrada. 
 
Atès l’article 24 de l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció 
administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i 
comunicacions prèvies: 
 

Article 24. Modificacions de projecte 
1. Si en el moment d’executar materialment les obres s’aprecia la necessitat de dur a terme 

altres obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de 
sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada, sempre que la llicència 
no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació, que les obres 



 
 

 
 

esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat i que s’efectuï 
la comunicació prèvia corresponent.  

2. Amb la comunicació prèvia ha d’aportar la documentació tècnica, escrita i gràfica, que 
esmeni i substitueixi la del projecte autoritzat, amb indicació expressa de les parts escrites 
i gràfiques que queden substituïdes. 

3. També ha d’aportar un informe detallat subscrit per la direcció facultativa de les obres sobre 
els aspectes següents: 

a) Característiques de les obres que no s’ajusten al projecte autoritzat. 
b) Justificació de la seva execució. 
c) Caràcter no substancial de l’alteració. 
d) Adequació a l’ordenament jurídic urbanístic i a la legislació sectorial aplicable. 

4. S’entén que les obres comporten una alteració substancial quan afecten: 
a) Els fonaments o els elements estructurals. 
b) El volum o les superfícies construïdes. 
c) L’ús urbanístic. 
d) El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament 

privatiu independent. 
e) Els elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un règim de 

protecció patrimonial cultural o urbanística. 
5. Si l’administració atorgant considera que les obres alteren substancialment el projecte 

autoritzat, ho ha de comunicar a la persona titular de la llicència urbanística, la qual cosa 
determina la impossibilitat d’iniciar o continuar l’execució de les obres esmentades, i ha de 
requerir-la perquè sol·liciti nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada, sens 
perjudici d’adoptar altres mesures de protecció de la legalitat urbanística escaients si 
considera que es vulnera. 

Atesos els articles 35 i 76 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
Atès l’article 48.2 del Decret 64/2014, que estableix el següent: 
 

Article 48 
Excepcions a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica 
48.2 Les ampliacions que no superin el 30% de les obres preexistents i autoritzades amb 
l’aprovació prèvia d’un projecte d’actuació específica no exigeixen l’aprovació d’un nou 
projecte d’actuació específica. 

 
Conclusió: 
 
S’informa FAVORABLEMENT les modificacions d’obra realitzades. 
 
Sense perjudici que, atès que no es va realitzar la comunicació prèvia de les 
modificacions abans de la seva execució, s’iniciï un expedient de protecció de la legalitat 
urbanística. 
 
D’altra banda, cal requerir la promotora perquè, prèviament a la visita d’inspecció per 
part dels serveis tècnics municipals, aporti: 
 

- Certificat de gestió dels residus generats durant l’obra 
 

- Acreditar quin sistema de recollida i tractament de les aigües brutes es realitza i, 
en el cas que sigui un sistema amb abocament d’aigües al medi, caldrà aportar 
la corresponent autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), d’acord amb 
el punt 4rt de les conclusions de l’informe emès per l’ACA en data 24 de març de 



 
 

 
 

2016. 
 

- Document justificatiu d’haver comunicat les obres a cadastre.”  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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 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 que els interessats han presentat la corresponent autoliquidació 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.M.N. la modificació de la llicència d’obres de construcció d’un 
habitatge al Veïnat de Llebrers de Dalt núm. 7 Cal Rossinyol, consistents La modificació 
de les cobertes, passant a ser de dues aigües i en la modificació d’algunes de les 
obertures de façana i l’allargament de l’aler de protecció de l’entrada, aquestes 
modificacions no han suposat cap increment de cost de les obres. 
 
SEGON: Recordar-vos que les modificacions s’aproven sense perjudici que, atès que 
no es va realitzar la comunicació prèvia de les modificacions abans de la seva execució, 
s’iniciï un expedient de protecció de la legalitat urbanística. 
 
TERCER: 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. 
 
QUART: Prèviament a la visita d’inspecció que han de realitzar els serveis tècnics 
municipals, cal que aporteu la següent documentació : 

- Certificat de gestió dels residus generats durant l’obra 
- Acreditar quin sistema de recollida i tractament de les aigües brutes es realitza i, 

en el cas que sigui un sistema amb abocament d’aigües al medi, caldrà aportar 
la corresponent autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), d’acord amb 
el punt 4rt de les conclusions de l’informe emès per l’ACA en data 24 de març de 
2016. 



 
 

 
 

- Document justificatiu d’haver comunicat les obres a cadastre. 
 
CINQUÈ: Notificar aquesta resolució als interessats tot indicant els recursos que 
corresponguin. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
11.4.- CONTRACTACIÓ SERVEI PER IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE 
VALORACIÓ DE LA TRADICIÓ SUROTAPERA DE CASSÀ DE LA SELVA A TRAVÉS 
DE LA FIRA DEL TAP I EL SURO DE L'EDICIÓ DE 2019 
 
Antecedents de fet. 
 

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

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

d’altres, amb número d’operació 220190000262, per import de 17.908€ iva 
inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 102 4320 22699 de l’exercici 2019. 

 
3. Atès el pressupost aportat per Editorial Gavarres SL nº S1/180043, amb NIF 

B17947011 i domicili al carrer Germà Agustí nº1 de 17244 Cassà de la Selva, 
que especifica les prestacions ofertades, per import de 17.908 € iva inclòs. 

 
Fonaments de dret. 
 
Atesos els articles 17, 118, 131 i 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (LCSP). 
 
Atès l’article 46.2 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.  
 
Vista la competència de la Junta de Govern Local, d’acord amb el Decret d’Alcaldia 608 
de data 19 de juny de 2015. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar els serveis consistents en l’implementació d’un programa de 
valoració de la tradició surotapera de Cassà de la Selva a través de la Fira del Tap i 
Suro de l’edicio de 2019, amb la mercantil Editorial Gavarres SL, amb NIF B17947011, 
per import de 14.800 € (17.908 € iva inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 102 
4320 22699 de l’exercici 2019. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la mercantil Editorial Gavarres SL. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció municipal. 
 
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, 
 


