
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 DE MARÇ 
DE 2019 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000011  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 18 de març de 2019 
Hora d’inici:  20:00 h 
Hora de fi: 21:30 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Marti Valles Prats, alcalde president 
Regidors/es: 
Pau Presas Bertran 
Josep Ferrer Serra 
Meritxell Rabionet Frigola 
 
Joan Bataller Garriga, secretari accidental 
 
Amb veu i sense vot: 
Emili Mató Palós 
Joan Cañigueral Casellas 
 
Absents: 
Eva Sáez Revuelta 
 
Ordre del dia 
 
1.- APROVACIÓ ACTA JGL D'11/03/2019 
 
2.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 7 CORRESPONENT AL PROJECTE D'OBRA 
LOCAL ORDINÀRIA PER REFORMA DELS CARRERS DEL CASC ANTIC - FASE III 
 
3.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL CANVI DE NOM DE L'EMPRESA KINGSPAN 
INSTULATION SA DE LES INSTAL·LACIONS DEL VEÏNAT DE MATAMALA 
 
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA 
SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT DEL CARRER PROVINCIAL 
 
5.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE LLUMS LEDS I SENSORS 
PRESÈNCIA PER LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP 
 
6.- CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DISSENY VOLUMINÓS CAMPANYA 
DINAMITZACIÓ COMERÇ 
 
7.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ D'ADECCO TT, S.A, 
PER A LA GESTIÓ DOCUMENTAL A L'ÀREA D'URBANISME 
 



 
 

 
 

8.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE PATRULLA 4X2 PER A LA BRIGADA EN 
LA MODALITAT D’ARRENDAMENT LOT 3 DE L’ACORD MARC DE L’ACM DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE (EXP. 2016.02) 
 
9.- CONVENI DEL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA 2018-2019 
 
10.- COMPOSTATGE CASOLÀ P.B. 
 
11.- APROVACIÓ PREUS PÚBLICS MARCA PROMOCIONAL 
 
12.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA R.H. 
 
13.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA R.F.P. 
 
14.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA C.N.T. 
 
15.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA R.C.G. 
 
16.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA M.S.S. 
 
17.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA B.A. 
 
18.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA F.C.G. 
 
19.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA B.D.D. 
 
20.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA N.R.R. 
 
21.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA R.M.S. 
 
22.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA J.T. 
 
23.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA J.U.T. 
 
24.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA J.R.L. 
 
25.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA A.A. 
 
26.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA S.T. 
 
27.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA B.U.K. 
 
28.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA X.C.C. 
 
29.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA J.C.S. 
 
30.- PROPOSTA REGIDOR D'HISENDA D'ORGANITZACIÓ LICITACIONS PENDENTS 
MARÇ 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 JGL D'11/03/2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local 
de data 11/03/2019, 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 11/03/2019, 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.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 7 CORRESPONENT AL PROJECTE D'OBRA 
LOCAL ORDINÀRIA PER REFORMA DELS CARRERS DEL CASC ANTIC - FASE III. 
 
Atesa l’execució de l’obra del projecte d’obra local ordinària de reforma de casc antic 
Fase III, adjudicada a l’empresa EXCAVACIONS TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA 
TARRÉS, S.L., amb NIF B-55038525, per un import de 265.755,49 euros (IVA del 21% 
inclòs), finançada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 601 1600 62300 2018. 
Atès el contracte administratiu de l’obra esmentada en el paràgraf anterior signat entre 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i l’empresa EXCAVACIONS TRANSPORTS I OBRA 
PÚBLICA TARRÉS, S.L. 
Vist l’acta de comprovació del replanteig de l’obra de 12 de juny de 2018. 
Atès que els tècnics directors de l’obra, el Sr. Jordi Fabrellas i Surià i Quim Jordà i Estany 
i l’empresa adjudicatària han signat la certificació número 7, de data 30 de gener de 
2019 d’aquesta obra que s’ha executat, per un import de set mil quatre –cents setanta 
cinc euros amb vint-i-dos cèntims ( 7.475,22 euros), restant per executar l’import de nou 
mil set-cents setanta vuit euros amb catorze cèntims ( 9.778,14 euros) del pressupost 
total d’adjudicació.  
Vist l’informe de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics de conformitat de data 
de 19 de febrer de 2019. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atesos els articles 216 i 232 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
(RDL 3/2011, de 14 de novembre). 
Atès la Disposició transitòria primera 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), que preveu que “els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei es regiran per la normativa anterior...”.   
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.-.- Aprovar la certificació número 7, presentada per l’empresa EXCAVACIONS 
TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA TARRÉS, SL, corresponent al projecte d’obra local 
ordinària de reforma de casc antic Fase III que s’ha executat, per un import de SET MIL 
QUATRE-CENTS SETANTA CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (7.475,22 
euros), corresponent al mes de gener de 2018, amb un IVA del 21% inclòs. 

SEGON.- Aprovar la factura número 2019002 i reconèixer l’obligació per import de set 
mil quatre-cents setanta cinc euros amb vint-i-dos cèntims (7.475,22 euros), signada per 
l’arquitecte tècnic municipal en data de 19 de febrer de 2019 a EXCAVACIONS 
TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA TARRÉS, S.L.  

TERCER.- Ordenar el pagament de l’import de SET MIL QUATRE-CENTS SETANTA 
CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (7.475,22 euros), en referència a la 
certificació núm. 7, a EXCAVACIONS TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA TARRÉS, S.L. 

QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària EXCAVACIONS 
TRANSPORTS I OBRA PÚBLICA TARRÉS, S.L. 



 
 

 
 

CINQUÈ.- Traslladar aquest acord als serveis tècnics i a la intervenció i tresoreria 
municipals. 

RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
3.- ACORDAR L'ASSABENTAT DEL CANVI DE NOM DE L'EMPRESA KINGSPAN 
INSTULATION SA DE LES INSTAL·LACIONS DEL VEÏNAT DE MATAMALA 
 
Vista la documentació presentada per HUURRE IBERICA SA per comunicat el canvi de 
nom de l’empresa ubicada al Veïnat de Matamala que anava a nom de  KINSGPAN 
INSULATION SA (anteriorment POLIURETANOS SA) (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 
 
El Sr. Josep Jordan, representant de l’empresa HUURRE IBERICA SA amb NIF A-17202375, i 
el Sr. Francesc Bolló representant de l’empresa KINGSPAN INSULATIONS ,SA NIF (A-
17014002) abans POLIURETANOS, SA, exposen que aquest passat març de 2018 les dues 
empreses han esta adquirides per  KINGSPAN LTD,  i que per raons de reorganització dels 
centres de producció, la fabricació de panells de roca es desenvoluparà a les instal·lacions del 
centre de producció del C/ Matamala s/n d’aquest municipi. 
 
A les instal·lacions del veïnat Matamala l’empresa POLIURETANOS, SA, ara KINGSPAN 
INSULATIONS ,SA disposa de llicència ambiental per a l’activitat de FABRICACIÓ DE 
PRODUCTES DE MATÈRIES PLÀSTIQUES (Expedients: 2012/0441 * Activitat: 2012/0023 – 
1975/0008, 2001/0658 i 2001/0658-Activitat: 2001/0046) amb  

En data 13 de juliol de 2012, el promotor va aportar : 

- Acta de control periòdic en quan a aspectes de medi ambient emesa per l’entitat acreditada ECA 
(Acta número 08-17-EJ8-2-013084 de data 24 d’octubre de 2011) amb pronunciament final 
“Favorable sense incidències”. Els treball es varen iniciar en data 30 de juny de 2011.  

- Acta de control periòdic en quan a aspectes de prevenció d’incendis emesa per l’entitat acreditada 
ECA (Acta número 17-17-28-2-001438 de data 21 de maig de 2012) amb pronunciament final 
“Favorable”.  

En data 4 de setembre de 2017, el promotor va aportar : 

- Acta de control periòdic en quan a aspectes de medi ambient emesa per l’entitat acreditada ECA 
(Acta número 17-17-28-2-001375 de data 6 de juny de 2017) amb pronunciament final “Favorable 
sense incidències”. Amb un annex dels aspectes de prevenció d’incendis amb pronunciament final 
“Favorable”.  

 
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, de les instal·lacions situades al Veïnat 
Matamala abans explotades per POLIURETANOS, SA, - KINGSPAN INSULATIONS ,SA ara 
l’empresa HUURRE IBERICA SA amb NIF A-17202375, 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 HUURRE IBERICA SA, del 
canvi de nom de l’empresa situada al veïnat de Matamala, 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. 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. 
QUART. Notificar aquest acord a l’interessat, tot indicant els recursos que 
corresponguin. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 



 
 

 
 

4.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE OBRA LOCAL ORDINÀRIA PER A LA 
SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT DEL CARRER PROVINCIAL 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist l’acord adoptat per aquest Ajuntament en sessió de la Junta de Govern Local de 
data 27 de desembre de 2018, d’aprovació inicial del projecte d’obra local ordinària titulat 
“PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT CARRETERA PROVINCIAL”, redactat 
per l’enginyer tècnic industrial senyor Salvador Castro Garcia de la Vega, per un import 
de 175.526,35 euros (IVA INCLÒS). 
 
Atès que ha estat exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils, havent-se publicat 
l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 15 , de data 22 de gener de 2019, a la 
pàgina web i al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, sense que durant el període 
d’exposició al públic s’hagin presentat reclamacions o al·legacions al mateix.    
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 235 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 (LMRLC)  
 
Atès el que determina l’article 37, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS), que disposen que “la tramitació dels projectes 
d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment següent: a) Acord d’aprovació 
inicial; b) Informació pública i notificació individual, si s’escau; i c) Aprovació definitiva”.  
 
Ateses 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.- Aprovar definitivament el projecte d’obra local ordinària titulat “PROJECTE 
DE SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT CARRETERA PROVINCIAL”, redactat per l’enginyer 
tècnic industrial senyor Salvador Castro Garcia de la Vega, per un import de 175.526,35 
euros (IVA INCLÒS) 
 
SEGON.- Diligenciar d’aprovació definitiva el projecte i publicar el present acord al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina 
web municipal i al tauler d’anuncis municipal, de conformitat amb el que disposa l’article 
38.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 
 
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord als redactors del projecte, pel seu coneixement. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
5.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE LLUMS LEDS I SENSORS 
PRESÈNCIA PER LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP 
 
RELACIÓ DE FETS 



 
 

 
 

 
1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació de data 12 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 el pressupost presentat per BOADAS CONCOM SL, amb NIF: B17926494, 

per import de 4.859’82€ IVA inclòs 
 

3. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 
d’altres, amb núm. operació 2201900001428, per import de  QUATRE MIL VUIT-
CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS 
(4.859’82€ IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1650 60900 de 
l’exercici 2019. 
 

4. Vist que aquesta despesa té un cost de QUATRE MIL SETZE EUROS AMB 
TRENTA-VUIT CÈNTIMS (4.016’38€ sense IVA), que resulta un import total de  
QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS 
CÈNTIMS (4.859’82€ IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1650 
60900 de l’exercici 2019. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. 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 2014/24/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 segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del Sector Públic. 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar el subministrament de llums led i sensors presència per a la 
Residència Geriàtrica Sant Josep, amb l’empresa BOADAS CONCOM SL, amb NIF 
B17926494, per import de QUATRE MIL SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS (4.016’38€ sense IVA), que resulta un import total de  QUATRE MIL VUIT-
CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (4.859’82€ IVA 
inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1650 60900 de l’exercici 2019. 
 
SEGON.- Publicar el present acord al Perfil de Contractant, al Portal de la Transparència 
de la Generalitat de Catalunya. 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa BOADAS CONCOM SL. 

QUART.- Traslladar aquest acord a l’àrea d’intervenció i contractació municipal. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 



 
 

 
 

 
 
6.- CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT DISSENY VOLUMINÓS CAMPANYA 
DINAMITZACIÓ COMERÇ 
 
Antecedents de fet. 
 

1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data de 7 de març de 
2019, de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes menors 
i de motivació de la necessitat del contracte menor, que disposa:  

 
INFORME 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
D’acord amb el pressupost presentat per Rètols Futura amb NIF B17534603, amb un pressupost 
de 8138,75 € (IVA inclòs). 

 
RC número 22019/1294, amb càrrec de 4069,38€  a la partida 100 9200 22605 i amb càrrec 
4069,37€ a la partida 601 1532 21000 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). 
 
Per tot això, INFORMO: 
 
Que l’objecte del contracte consisteix en l’elaboració d’un element voluminós per a la promoció 
del comerç local de Cassà de la Selva. Per l’objecte del contracte es tracta de la contractació 
d’un servei, amb valor estimat de 6726,24 €, sense IVA a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries 100 9200 22605 (4069,38€ IVA inclòs)  i 601 1532 21000 (4069,37€)  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. 
 
Que consultada la informació disponible constato que el contractista no ha subscrit en el darrer 
any més contractes menors que individualment o conjunta superin l’import límit del contracte 
menor. 
 
Que els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació. 
CONCLUSIONS 
 
Vist l’objecte del contracte, així com la seva quantia, la tramitació del contracte menor s’ajusta a 
la normativa i, d’acord amb l’exposat als fonaments de dret, S’INFORMA FAVORABLEMENT.” 
 

2. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 
d’altres, amb número d’operació 220190001294, per import de 8138,75 €, a 
càrrec de  les aplicacions pressupostàries 100 9200 22605 (4069,38€ IVA inclòs)  
i 601 1532 21000 (4069,37€)  del pressupost vigent. 

 
3. Vist que aquesta despesa té un cost de 8138,75 € (6726,24 € sense IVA), que 

resulta un import de 6726,24 € (8138,75  € iva inclòs), a càrrec de les aplicacions 



 
 

 
 

pressupostàries 100 9200 22605 (4069,38€ IVA inclòs)  i 601 1532 21000 
(4069,37€)  del pressupost vigent. 

 
4. Atès el pressupost aportat per Rètols Futura amb NIF B17534603, amb un 

pressupost de 8138,75 € (IVA inclòs). 
 

Fonaments de dret. 
 
1.Conforme als arts. 17, 116.4 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), s’emet el present informe. 
 
L’objecte del contracte consisteix en la contractació del subministrament pel disseny 
d’un voluminós per la campanya de dinamització del comerç de Cassà de la Selva a 
Rètols Futura. Per l’objecte del contracte es tracta de la contractació d’un 
subministrament, amb valor estimat de 8138,75€ IVA inclòs , a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries 100 9200 22605 (4069,38€ IVA inclòs)  i 601 1532 21000 (4069,37€)  
del pressupost vigent. 
 
La present contractació no altera l’objecte del contracte, ni supera el termini d’un any, ni 
es tracta d’una pròrroga d’un contracte preexistent. 
 
Consultada la informació disponible constato que el contractista no ha subscrit en el 
darrer any més contractes menors que individualment o conjunta superin l’import límit 
del contracte menor. 
 
Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb 
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació. 
 
2.Art. 53.1.o) de la Llei 2/2003, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
3.Disposició addicional segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar el subministrament pel disseny d’un voluminós per la campanya 
de dinamització del comerç local amb Rètols Futura, amb NIF B17534603, que resulta 
un import de 8138,75 € (IVA inclòs) a càrrec de  les aplicacions pressupostàries 100 
9200 22605 (4069,38€ IVA inclòs)  i 601 1532 21000 (4069,37€) del pressupost vigent. 
 
SEGON.- Traslladar a l’àrea de contractació als efectes corresponents. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció municipal. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 



 
 

 
 

7.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA CONTRACTACIÓ D'ADECCO TT, 
S.A, PER A LA GESTIÓ DOCUMENTAL A L'ÀREA D'URBANISME 

 
ANTECEDENTS DE FET: 

 
a) Pressupost, de 13 de maig de 2019, aportat per ADECCO TT, S.A, amb CIF 

A80903180, i domicili social aL Camí Cerro de los Gamos nº3 Pis.1 C.P.28223 
de Pozuelo de Alarcón (Madrid) per un import de VUIT MIL NOU-CENTS VINT-
I-VUIT EUROS  (8.928,00€) sense iva, I DEU MIL VUIT-CENTS DOS EUROS 
(10.802 €) IVA inclòs (21% IVA); essent, en tot cas, l’import de la tarifa de divuit 
euros amb seixanta cèntims l’hora (18,60 €/hora) sense IVA per 480 hores. 
 

b) Retenció de crèdit amb número d’operació 220190001480 de 18 de març de 
2019. 

 
c) Informe de Cap dels Serveis Jurídics i de l’òrgan de contractació, de data de 18 

de març de 2019. 
 

d) Atès que la corporació municipal no disposa de personal suficient per assumir 
les tasques de tancament d’expedients del sistema de gestió anterior i l’obertura 
d’expedients amb el sistema de gestió actual, és d’interès municipal disposar 
d’aquest servei a través del qual es considera que cal destinar una  persona de 
reforç amb perfil d’auxiliar administratiu a partir del 25 de març de 2019, per un 
període de 480 hores. 

 
Per tant, es proposa la contractació d’aquest servei a l’empresa ADECCO TT, S.A, per 
un import total d’adjudicació de VUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS  
(8.928,00€) sense iva, I DEU MIL VUIT-CENTS DOS EUROS (10.802 €) IVA inclòs (21% 
IVA); essent, en tot cas, l’import de la tarifa de divuit euros amb seixanta cèntims l’hora 
(18,60 €/hora) sense IVA per 480 hores. 
 
Atesa la reserva de crèdit número d’operació 220190001480 referent a aquesta despesa 
amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 201-1500 22706 “treballs tècnics serveis tècnics” 
del pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a l’exercici 2018. 
 
Vist que el cost d’aquesta despesa és inferior a 15.000 euros sense IVA. 
 
Atès que el contractista no ha subscrit en el darrer any més contractes menors que 
individualment o conjunta superin l’import límit del contracte menor pel mateix objecte 
del contracte. 
 
Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb 
capacitat  d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Art. 17, 116.4 i 118 de la LCSP que regula el límit del contracte menor (valor estimat 
15.000 euros). Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol 



 
 

 
 

empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb habilitació professional necessària 
per realitzar la prestació (article 131.3 LCSP). Haurà d’incloure una adreça electrònica 
als efectes de rebre notificacions (DA 15ª.2 LCSP). Els ens del sector públic no podran 
celebrar contractes que no siguin necessaris per al compliment i realització de llurs 
finalitats institucionals (article 28 LCSP). 
 
Atès l’article 46.2 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. 
 
L’alcalde és competent per a les contractacions que no superen el 10 % dels recursos 
ordinaris del pressupost municipal (ens matriu: 10.256.510,00 euros, a l’exercici 2018), 
ni els 6.000.000,00 euros, i que no es tracten de contractes plurianuals superiors als 4 
anys (DA 2ª LCSP). A tenor de l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local, la competència és delegable.  
 
L’Alcalde té delegada la facultat de contractar a la Junta de Govern Local, quan es superi 
els 3.000 euros  en virtut del Decret d’Alcaldia 2015/608, de 19 de juny. En conseqüència 
la competència és de la Junta de Govern Local en superar el valor estimat de 3.000 
euros.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
  
PRIMER.- Contractar el servei de reforç administratiu de l’àrea d’urbanisme per a gestió 
documental amb l'empresa ADECCO TT, S.A, amb CIF A80903180, i domicili social a 
Camí cerro de los gamos nº3 Pis.1 C.P.28223 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) per un 
import de VUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS  (8.928,00€) sense iva, I DEU 
MIL VUIT-CENTS DOS EUROS (10.802 €) IVA inclòs (21% IVA); essent, en tot cas, 
l’import de la tarifa de divuit euros amb seixanta cèntims l’hora (18,60 €/hora) sense IVA 
per 480 hores. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a l’àrea d’intervenció municipal. 
 
RESULTAT: APROVAT AMB ESMENA PER UNANIMITAT 
 
 
8.- PROPOSTA D’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE PATRULLA 4X2 PER A LA BRIGADA 
EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT – LOT 3 DE L’ACORD MARC DE L’ACM DE 
MOBILITAT SOSTENIBLE (EXP. 2016.02) 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1.- L’Ajuntament  de Cassà de la Selva, en data 26 d’abril de 2018, va aprovar l’adhesió 
al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM 
juntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local. 
 
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de 



 
 

 
 

data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, en la 
sessió de la seva Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017, adjudicar l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2016.02) a les empreses seleccionades.  
 
3.- En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats 
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicataris de l’Acord marc 
de mobilitat sostenible, licitat de conformitat amb el procediment previst a l’apartat 
anterior. 
 
4.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril de 2018 
i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat 
un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc 
en qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, 
es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de 
la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a 
formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el 
dia 27 d’abril de 2018. 
 
5.- Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, que consta a l’expedient, de data 18 de 
març de 2019, que transcrit literalment preveu: “Atès que a la brigada municipal es 
disposa un vehicle per el cap de brigada de serveis mitjançant contracte de 
subministrament a través de rènting. 
 
Atès que un d’aquest vehicles, Dacia Duster 4X4 amb matrícula 7676JCN, ha finalitzat 
el seu contracte de rènting el 17-02-2019. 
 
Atès que és necessari procedir a la seva renovació i adaptar-lo a les noves necessitats 
que requereixen els nostres ciutadans. 
 
Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) disposa d’un sistema 
d’adquisició centralitzada destinada a les entitats locals de Catalunya. 
 
Atès que entre els vehicles de que disposa la central de compres de mobilitat sostenible 
de l’ACM, es pot comprovar que hi ha el següent vehicle que compleix les necessitats 
operatives que necessitem per substituir el vehicle per a la brigada municipal que 
disposem actualment. 
 
Que el dos vehicles que es proposa per part de l’ACM, són segons les ofertes de : 
 

- OFERTA 1 BANC SABADELL RENTING. (no presenta sol.licitud, segons 
correu electronic incorporat a l’expedient: 

 
- OFERTA 2 : ALD  Automotive, S.A.U. (CIF A80292667. ), es el següent: 

 
VEHICLE: 

 
Dacia Duster Essential 1.6 84Kw (114vc) 4x2 -18l 
Combustible gasolina 



 
 

 
 

Vehicle que inclou   
 
 OPERACIÓ: 
 
Termini de l’operació 48 mesos 
Quilòmetres contractats 10.000 km/any i un total de 40.000 km 
Abonament per Km no consumits : 0,0214€/km sense IVA 
Pagament Km per excés: 0,0321€/km sense IVA 
Opció estimada de compra a 48 mesos: 7.604,70 euros més IVA. 
Equipament inclòs: Enganxall, Catifes Goma, Rotulació i Extintor 
 Cobertures Contracte:   
Manteniment - Reparacions Premium   
Canvi de pneumàtics il·limitats (“Rebentada” Inclosa)   
Vehicle tipus C de reemplaçament a les 24 h fins a la finalització de la reparació. Gestió 
de multes   
Asistencia Carretera 24 hores   
 
 Assegurança:  
Assegurança Tot Risc Premium Quota Tancada Lliure Elecció 
 
 QUOTA: 
 
L’import de la quota mensual es de TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS (330,90 € sense IVA) que resulta un import de QUATRE–CENTS EUROS 
AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (400,39 € amb IVA inclòs).” 
 
6.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de 
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als 
articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
7.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la 
DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN i el 
198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les condicions 
en que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les entitats 
destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a 
l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP. 
 
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. 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, 
i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el 
règim de funcionament i competències de les entitats locals i vist el Decret d’alcaldia 
número 608, de data 19 de juny de 2015, de delegació de funcions de l’Alcalde a la 
Junta de Govern Local, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents,  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 



 
 

 
 

Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Cassà de la Selva a l’Acord marc de mobilitat 
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02) 
 
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària  ALD AUTOMOTIVE, S.A.U., 
amb NIF A-80292667 dels bens i serveis següents: 
 
VEHICLE: 
 
Dacia Duster Essential 1.6 84Kw (114vc) 4x2 -18l 
Combustible gasolina 
Vehicle que inclou   
 
 OPERACIÓ: 
 
Termini de l’operació 48 mesos 
Quilòmetres contractats 10.000 km/any i un total de 40.000 km 
Abonament per Km no consumits : 0,0214€/km sense IVA 
Pagament Km per excés: 0,0321€/km sense IVA 
Opció estimada de compra a 48 mesos: 7.604,70 euros més IVA. 
Equipament inclòs: Enganxall, Catifes Goma, Rotulació i Extintor 
 Cobertures Contracte:   
Manteniment - Reparacions Premium   
Canvi de pneumàtics il·limitats (“Rebentada” Inclosa)   
Vehicle tipus C de reemplaçament a les 24 h fins a la finalització de la reparació. Gestió 
de multes   
Asistencia Carretera 24 hores   
 
 Assegurança:  
Assegurança Tot Risc Premium Quota Tancada Lliure Elecció 
 
 QUOTA: 
 
L’import de la quota mensual es de TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS (330,90 € sense IVA) que resulta un import de QUATRE–CENTS EUROS 
AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (400,39 € amb IVA inclòs).” 
 
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import total de 19.218,72 
euros que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2019 i següents, a càrrec 
de l'aplicació pressupostària 601-1710-20400 de cada exercici. 
L’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual es subordinarà al 
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos (art. 174.1 del 
TRLRHL). 
Es tracta d’una tramitació anticipada sense finançament afectat, d’acord amb els articles 
174.1 i 173.6 del TRLRHL.  
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer 
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària ALD AUTOMOTIVE, 
S.A.U. amb NIF A-80292667. 



 
 

 
 

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
9.- CONVENI DEL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA 2018-2019 
 
S’acorda retirar la proposta de l’ordre del dia per manca de RC. 
 
 
10.- COMPOSTATGE CASOLÀ P.B. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Àrea de medi ambient municipal ha emès un informe en data 14 de març de 2019 que 
transcrit literalment diu:  
“L’Ajuntament de Cassà de la Selva treballa pel foment del compostatge casolà i altres 
mesures per al foment de la correcta gestió dels residus de la fracció orgànica dels 
residus municipals i promociona el compostatge casolà, facilitant un compostador i el 
servei d’informació i assessorament per al bon ús del mateix.  
La campanya consisteix en cedir un compostador de 400 o 700 litres per a ús privat als 
particulars que s’hi mostrin interessats, i que tinguin un lloc adient per tenir-ho com ara 
jardí o hort.  
La Sra. P.B., amb domicili al carrer Xavier Carbó, 37 de Cassà de la Selva, presentà en 
data 7 de març de 2019 i número de registre d’entrada E2019001936, una sol·licitud per 
participar en la campanya de compostatge casolà, per poder comptar amb un 
compostador. 
 
Id Nom i Cognoms DNI Adreça Telèfon Adreça electrònica 

 P.B.C. ********* 
C. Xavier 
Carbó, 37 ********* ****** 

 
Es considera adient cedir un compostador a la sol·licitant, que hi haurà de gestionar les 
restes orgàniques compostables que es generin a la seva llar. 
Cal que prèviament es faci efectiva la fiança de 30 € abans de què se li instal·li el 
compostador. La fiança s’ha d’ingressar al número de compte 
ES2000810248800001113413 del Banc de Sabadell, i fer arribar el justificant de l’ingrés 
a l’àrea de medi ambient municipal presencialment o bé a través del correu electrònic 
mediambient@cassa.cat. En fer l’ingrés cal que s’indiqui el concepte d’ingrés 
“compostador” i el nom del sol·licitant. Aquesta fiança se’ls haurà de retornar al cap de 
dos anys, si s’ha assolit l’objectiu de fer funcionar el compostador.Cal informar a l’àrea 
de Tresoreria sobre aquesta cessió. “  
 
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 participació del Sra P.B.C. en la campanya de Compostatge 
Casolà que s’ofereix a través del Consell Comarcal del Gironès.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’àrea de Tresoreria per tal que puguin cobrar les 
fiances de 30 euros per a cada nou participant a la campanya. Aquesta fiança es 
retornarà passats dos anys si s’ha fet un bon ús del compostador. 
 
TERCER.- Notificar a la interessada que s’ha acceptat la seva sol·licitud 
 
QUART: Cal que la interessada  faci efectiva una fiança de 30 euros en el termini de 
10 dies a comptar del dia següent a rebre aquesta notificació. En el cas de no fer-
se efectiva en aquest plaç es considera que perd el dret al tràmit corresponent. La fiança 
s’ha d’ingressar al número de compte ES2000810248800001113413 del Banc de 
Sabadell, i fer arribar el justificant de l’ingrés a l’àrea de medi ambient municipal 
presencialment o bé a través del correu electrònic mediambient@cassa.cat. 
Un cop fet el pagament es procedirà a portar-los el compostador i assessorar-los en la 
posta en funcionament i manteniment del mateix.  
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
11.- APROVACIÓ PREUS PÚBLICS MARCA PROMOCIONAL 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Promoció Econòmica de data 16 de febrer del 2018 en el 
qual exposa el següent: 
 
“Dolors Roset Pagès, tècnica de promoció econòmica de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva,  
INFORMO 
Atesa la iniciativa municipal de vendre el material promocional de Cassà destapa els 
sentits, per impulsar el turisme a Cassà de la Selva. 
Atesa la iniciativa municipal de vendre el material promocional de Cassà destapa els 
sentits, per impulsar el posicionament territorial i turístic de Cassà de la Selva. 
Atesa la proposta municipal, de cercar productes relacionats amb el suro, com un 
element característic i lligat a la identitat de Cassà de la Selva al llarg de la seva història, 
vinculant així la promoció turística del municipi al suro. 
Atès que l’establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple de l’Ajuntament 
sens perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat 



 
 

 
 

amb l’article 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
I perquè així consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest informe amb el vist i plau 
del regidor de promoció econòmica” 
 

Vist l’informe econòmicfinancer per a l’aprovació dels preus públics de material 

promocional de la marca Cassà destapa els sentits. 

FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 27 Preu Públic per Casals i Tallers disposa 
que la competència per a determinar la quantia del preu públic regulat en aquesta 
Ordenança la delega el Ple a la Junta de Govern, en base a allò establert a l’article 47 
del RDL 2/2004 del Text refós de la Llei 39/1988, de 5 de març, reguladora de les 
Hisendes Locals i en l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
 
Atès l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que, l’establiment o la 
modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació, sense perjudici de les 
seves facultats de delegació a la comissió de govern, de conformitat amb l’article 23.2.b) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Ates l’article 9.1.de l’Ordenança General de Preus Públic, aprovada pel Ple de la 
corporació en sessió ordinària el dia 30 de març del 2017 i publicada al BOP núm. 102 
el dia 29 de maig de 2017, el qual disposa que la competència per a l’establiment i la 
fixació de les tarifes dels preus públics, la delega el Ple a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb l’art.47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 32.2b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de Règim Local. I es donarà compte dels mateixos al Ple a la 
primera sessió que es celebri. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar els preus públics del material promocional de Cassà destapa els 
sentits, tal i com s’exposa en la present proposta i a l’informe tècnic annex. 
 

ARTICLE PREU (IVA inclòs) 
Llibreta de suro 14x21 cm 4€ 
Moneder de suro 2€ 
Bossa d’11 taps de suro de diverses mides i models 6€ 

 
SEGON.- De conformitat amb el que disposa l'article 17 del Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de  les hisendes 
locals, publicar el corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província pel termini de 
trenta dies als efectes d'examinar l'expedient i presentar reclamacions. 
 
TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, el preu públic que s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 



 
 

 
 

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
12.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA R.H. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per R.H.H., en data 15 de gener de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019000269, per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
jubilats. 
Vist l’import mensual de la pensió de la Sra. R.H.H.. 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. Provincial, 154 Bx 1 
pel qual sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 5.1 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
Gaudiran d’una tarifa reduïda de 0,3217€/m3 aquells pensionistes que compleixin els 
següents requisits: 
• Quan hi hagi una o dues persones empadronades a l’habitatge. 
• Quan els empadronats a l’habitatge tinguin més de 65 anys. O en cas de dues persones  
empadronades, serà suficient que una d’elles tingui més de 65 anys i l’altra més de 60. 
• Que la suma total dels ingressos no superi l’equivalent a la pensió mínima de 
jubilació anual vigent, pel cas d’un sol empadronat o bé, que no superin la pensió 
mínima de jubilació anual conjunta, pel cas de dos empadronats. 
Per gaudir d’aquesta  bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar abans del dia 
1 de març, adjuntant la declaració d’ingressos anuals de tots els membres de la unitat 
familiar i un volant de convivència. 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la tarifa reduïda de 0,3217€/m3 en la taxa per al subministrament 
d’aigua de l’habitatge situat al C. Provincial, 154 Bx 1.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
13.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA R.F.P. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 



 
 

 
 

Vista la sol·licitud presentada per R.F.P., en data 26 de febrer de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019001558, per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
jubilats. 
Vist l’import mensual de la pensió del Sr. R.F.P. i de la Sra. M.F.M.. 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. Santiago Rusiñol, 
15 pel qual sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 5.1 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
Gaudiran d’una tarifa reduïda de 0,3217€/m3 aquells pensionistes que compleixin els 
següents requisits: 
• Quan hi hagi una o dues persones empadronades a l’habitatge. 
• Quan els empadronats a l’habitatge tinguin més de 65 anys. O en cas de dues persones  
empadronades, serà suficient que una d’elles tingui més de 65 anys i l’altra més de 60. 
• Que la suma total dels ingressos no superi l’equivalent a la pensió mínima de jubilació 
anual vigent, pel cas d’un sol empadronat o bé, que no superin la pensió mínima de 
jubilació anual conjunta, pel cas de dos empadronats. 
 
Per gaudir d’aquesta  bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar abans del dia 
1 de març, adjuntant la declaració d’ingressos anuals de tots els membres de la unitat 
familiar i un volant de convivència. 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la tarifa reduïda de 0,3217€/m3 en la taxa per al subministrament 
d’aigua de l’habitatge situat al C. Santiago Rusiñol, 15.  
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
14.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA C.N.T. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per C.N.T.O., en data 27 de febrer de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019001628, per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
jubilats. 
Vist l’import mensual de la pensió del Sr. N.H.D., marit de la Sra. C.. 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. Bonavista, 15 3r 1ª 
pel qual sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 



 
 

 
 

Atès l’article 5.1 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
Gaudiran d’una tarifa reduïda de 0,3217€/m3 aquells pensionistes que compleixin els 
següents requisits: 
• Quan hi hagi una o dues persones empadronades a l’habitatge. 
• Quan els empadronats a l’habitatge tinguin més de 65 anys. O en cas de dues persones  
empadronades, serà suficient que una d’elles tingui més de 65 anys i l’altra més de 60. 
• Que la suma total dels ingressos no superi l’equivalent a la pensió mínima de jubilació 
anual vigent, pel cas d’un sol empadronat o bé, que no superin la pensió mínima de 
jubilació anual conjunta, pel cas de dos empadronats. 
 
Per gaudir d’aquesta  bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar abans del dia 
1 de març, adjuntant la declaració d’ingressos anuals de tots els membres de la unitat 
familiar i un volant de convivència. 
 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la tarifa reduïda de 0,3217€/m3 en la taxa per al subministrament 
d’aigua de l’habitatge situat al C. Bonavista, 15 3r 1a.  
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
15.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA R.C.G. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per R.C.G., en data 1 de febrer de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019000778, per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
jubilats. 
Vist l’import mensual de la pensió de la Sra. R.C.G.. 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. de la Llebre, 11 1a 
pel qual sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 5.1 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
Gaudiran d’una tarifa reduïda de 0,3217€/m3 aquells pensionistes que compleixin els 
següents requisits: 
 
• Quan hi hagi una o dues persones empadronades a l’habitatge. 
 



 
 

 
 

• Quan els empadronats a l’habitatge tinguin més de 65 anys. O en cas de dues persones  
empadronades, serà suficient que una d’elles tingui més de 65 anys i l’altra més de 60. 
 
• Que la suma total dels ingressos no superi l’equivalent a la pensió mínima de 
jubilació anual vigent, pel cas d’un sol empadronat o bé, que no superin la pensió 
mínima de jubilació anual conjunta, pel cas de dos empadronats. 
 
Per gaudir d’aquesta  bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar abans del dia 
1 de març, adjuntant la declaració d’ingressos anuals de tots els membres de la unitat 
familiar i un volant de convivència. 
 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la tarifa reduïda de 0,3217€/m3 en la taxa per al subministrament 
d’aigua de l’habitatge situat al C. de la Llebre, 11 1a.  
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
16.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA M.S.S. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per M.S.S., en data 26 de febrer de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019001548, per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
jubilats. 
Vist l’import mensual de la pensió de la Sra. M.S.S.. 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. Baixada de la Coma, 
15 1r 1a pel qual sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 5.1 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
Gaudiran d’una tarifa reduïda de 0,3217€/m3 aquells pensionistes que compleixin els 
següents requisits: 
• Quan hi hagi una o dues persones empadronades a l’habitatge. 
• Quan els empadronats a l’habitatge tinguin més de 65 anys. O en cas de dues persones  
empadronades, serà suficient que una d’elles tingui més de 65 anys i l’altra més de 60. 
• Que la suma total dels ingressos no superi l’equivalent a la pensió mínima de 
jubilació anual vigent, pel cas d’un sol empadronat o bé, que no superin la pensió 
mínima de jubilació anual conjunta, pel cas de dos empadronats. 
 



 
 

 
 

Per gaudir d’aquesta  bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar abans del dia 
1 de març, adjuntant la declaració d’ingressos anuals de tots els membres de la unitat 
familiar i un volant de convivència. 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la tarifa reduïda de 0,3217€/m3 en la taxa per al subministrament 
d’aigua de l’habitatge situat al C. Baixada de la Coma, 15 1r 1a.  
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
17.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA B.A. 
 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per B.A., en data 17 de gener de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019000359, per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
jubilats. 
Vist l’import mensual de la pensió del Sr. B.A.. 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. Poeta Machado, 6 
Bx A pel qual sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 5.1 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
Gaudiran d’una tarifa reduïda de 0,3217€/m3 aquells pensionistes que compleixin els 
següents requisits: 
• Quan hi hagi una o dues persones empadronades a l’habitatge. 
• Quan els empadronats a l’habitatge tinguin més de 65 anys. O en cas de dues persones  
empadronades, serà suficient que una d’elles tingui més de 65 anys i l’altra més de 60. 
• Que la suma total dels ingressos no superi l’equivalent a la pensió mínima de jubilació 
anual vigent, pel cas d’un sol empadronat o bé, que no superin la pensió mínima de 
jubilació anual conjunta, pel cas de dos empadronats. 
 
Per gaudir d’aquesta  bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar abans del dia 
1 de març, adjuntant la declaració d’ingressos anuals de tots els membres de la unitat 
familiar i un volant de convivència. 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 



 
 

 
 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Desestimar la tarifa reduïda de 0,3217€/m3 en la taxa per al subministrament 
d’aigua de l’habitatge situat al C. Poeta machado, 6 Bx A atès que hi ha quatre persones 
empadronades.  
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que no procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
18.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA F.C.G. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per F.C.G., en data 24 de gener de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019000509, per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
jubilats. 
Vist l’import mensual de la pensió del Sr. F.C.G.. 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. Provincial, 35 pel 
qual sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 5.1 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
Gaudiran d’una tarifa reduïda de 0,3217€/m3 aquells pensionistes que compleixin els 
següents requisits: 
• Quan hi hagi una o dues persones empadronades a l’habitatge. 
• Quan els empadronats a l’habitatge tinguin més de 65 anys. O en cas de dues persones  
empadronades, serà suficient que una d’elles tingui més de 65 anys i l’altra més de 60. 
• Que la suma total dels ingressos no superi l’equivalent a la pensió mínima de 
jubilació anual vigent, pel cas d’un sol empadronat o bé, que no superin la pensió 
mínima de jubilació anual conjunta, pel cas de dos empadronats. 
 
Per gaudir d’aquesta  bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar abans del dia 
1 de març, adjuntant la declaració d’ingressos anuals de tots els membres de la unitat 
familiar i un volant de convivència. 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la tarifa reduïda de 0,3217€/m3 en la taxa per al subministrament 
d’aigua de l’habitatge situat al C. Provincial, 35.  
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 



 
 

 
 

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
19.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA B.D.D. 
 
RELACIÓ DE FETS  
 
Vista la sol·licitud presentada per B.D.D., en data 9 de gener de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019000156, per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
famílies nombroses.  
Vist l’Impost de la Renta de les Persones Físiques del 2017 del Sr. C.D.D. i de la Sra. 
B.D.D..  
Vist el certificat de la declaración anual de l’IRPF del Sr. M.D.D..  
Vist el certificat de la declaració anual de l’IRPF del Sr. A.D.D..  
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. Raval, 55 3r 2a, pel 
qual sol·licita la bonificació de la taxa.  
Vist el títol de família nombrosa del Sr. C.D.D. i de la Sra. B.D.D. vàlid fins el 05.03.2019.  
 
FONAMENTS DE DRET  
 
Atès l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu:  
5.2.- Els titulars del carnet de família nombrosa gaudiran d’una tarifa reduïda de:  
• Fins a 16 m3/u.c./mes 0,5362€  
• A partir de 16 m3/u.c./mes 1,1069€  
Sempre que compleixin els següents requisits:  
•Tenir la condició de titulars de família nombrosa que es documentarà amb 
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família nombrosa.  
• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 5,5 vegades 
l’IPREM Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es presentin les 
sol·licituds a partir de l’1 de gener i abans del dia 1 de març, adjuntant la declaració 
d’ingressos anual de tots els membres de la unitat familiar i un volant de convivència.  
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses.  
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern.  
 
Per tot això, S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar la tarifa reduïda en la taxa per al subministrament d’aigua de 
l’habitatge situat al C. Raval, 55 3r 2a.  
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda.  
Signat electrònicament, 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
20.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA N.R.R. 
 
RELACIÓ DE FETS 



 
 

 
 

 
Vista la sol·licitud presentada per N.R.R., en data 27 de febrer de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019001629 per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
famílies nombroses. 
 
Vist l’Impost de la Renta de les Persones Físiques del 2017 del Sr. J.F.C. i de la Sra. 
N.R.R.. 
 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. Barraquetes, 13 3r 
2a, pel qual sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
Vist el títol de família nombrosa de la Sra. N.R.R. i del Sr. J.F.C. vàlid fins el 20.10.2031. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
5.2.- Els titulars del carnet de família nombrosa gaudiran d’una tarifa reduïda de: 
 
• Fins a 16 m3/u.c./mes 0,5362€ 
 
• A partir de 16 m3/u.c./mes 1,1069€ 
 
Sempre que compleixin els següents requisits: 
 
• Tenir la condició de titulars de família nombrosa que es documentarà amb 
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família nombrosa. 
 
• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 5,5 vegades 
l’IPREM Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es presentin les 
sol·licituds a partir de l’1 de gener i abans del dia 1 de març, adjuntant la declaració 
d’ingressos anual de tots els membres de la unitat familiar i un volant de convivència. 
 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la tarifa reduïda en la taxa per al subministrament d’aigua de 
l’habitatge situat al C. Barraquetes, 13 3r 2a. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
21.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA R.M.S. 



 
 

 
 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per R.M.S., en data 27 de febrer de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019001631, per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
famílies nombroses. 
 
Vist l’Impost de la Renta de les Persones Físiques del 2017 del Sr. A.M.V. i de la Sra. 
R.M.S.. 
 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. Perelada, 39, pel 
qual sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
Vist el títol de família nombrosa del Sr. A.M.V. i de la Sra. R.M.S. vàlid fins el 23.05.2020. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
5.2.- Els titulars del carnet de família nombrosa gaudiran d’una tarifa reduïda de: 
 
• Fins a 16 m3/u.c./mes 0,5362€ 
 
• A partir de 16 m3/u.c./mes 1,1069€ 
 
Sempre que compleixin els següents requisits: 
 
•Tenir la condició de titulars de família nombrosa que es documentarà amb 
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família nombrosa. 
 
• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 5,5 vegades 
l’IPREM Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es presentin les 
sol·licituds a partir de l’1 de gener i abans del dia 1 de març, adjuntant la declaració 
d’ingressos anual de tots els membres de la unitat familiar i un volant de convivència. 
 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la tarifa reduïda en la taxa per al subministrament d’aigua de 
l’habitatge situat al C. Perelada, 39. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 



 
 

 
 

 
22.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA J.T. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per J.T., en data 19 de febrer de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019001325, per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
famílies nombroses. 
 
Vist l’Impost de la Renta de les Persones Físiques del 2017 del Sr. J.T. i de la Sra. A. 
T., així com el certificat negatiu de M.D.. 
 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. Poeta Machado, 1 
A 2a, pel qual sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
Vist el títol de família nombrosa del Sr. J.T. i de la Sra. A.T. vàlid fins el 02.09.2019. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
5.2.- Els titulars del carnet de família nombrosa gaudiran d’una tarifa reduïda de: 
 
• Fins a 16 m3/u.c./mes 0,5362€ 
 
• A partir de 16 m3/u.c./mes 1,1069€ 
 
Sempre que compleixin els següents requisits: 
 
• Tenir la condició de titulars de família nombrosa que es documentarà amb 
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família nombrosa. 
 
• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 5,5 vegades 
l’IPREM Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es presentin les 
sol·licituds a partir de l’1 de gener i abans del dia 1 de març, adjuntant la declaració 
d’ingressos anual de tots els membres de la unitat familiar i un volant de convivència. 
 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la tarifa reduïda en la taxa per al subministrament d’aigua de 
l’habitatge situat al C. Poeta Machado, 1 A 2a. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 
 



 
 

 
 

RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
23.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA J.U.T. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per J.U.T., en data 16 de gener de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019000324, per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
famílies nombroses. 
 
Vist l’Impost de la Renta de les Persones Físiques del 2017 del Sr. J.U.T. i de la Sra. 
A.M.M.C.. 
 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. Doctor Fleming, 12 
1r 3a, pel qual sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
Vist el títol de família nombrosa del Sr. J.U.T. i de la Sra. A.M.M.C. vàlid fins el 
31.12.2021. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
5.2.- Els titulars del carnet de família nombrosa gaudiran d’una tarifa reduïda de: 
 
• Fins a 16 m3/u.c./mes 0,5362€ 
 
• A partir de 16 m3/u.c./mes 1,1069€ 
 
Sempre que compleixin els següents requisits: 
 
• Tenir la condició de titulars de família nombrosa que es documentarà amb 
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família nombrosa. 
 
• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 5,5 vegades 
l’IPREM Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es presentin les 
sol·licituds a partir de l’1 de gener i abans del dia 1 de març, adjuntant la declaració 
d’ingressos anual de tots els membres de la unitat familiar i un volant de convivència. 
 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la tarifa reduïda en la taxa per al subministrament d’aigua de 
l’habitatge situat al C. Doctor Fleming, 12 1r 3a. 
 



 
 

 
 

SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
24.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA J.M.R.L 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per J.M.R.L., en data 17 d’agost de 2018 i amb registre 
d’entrada E2018004767, per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
famílies nombroses. 
 
Vist l’Impost de la Renta de les Persones Físiques del 2017 del Sr. J.M.R.L. i de la Sra. 
M.H.G.. 
 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. de la Vía, 128 A 3r 
5a, pel qual sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
Vist el títol de família nombrosa del Sr. J.M.R.L. i de la Sra. M.H.G. vàlid fins el 
07.10.2032. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
5.2.- Els titulars del carnet de família nombrosa gaudiran d’una tarifa reduïda de: 
 
• Fins a 16 m3/u.c./mes 0,5362€ 
 
• A partir de 16 m3/u.c./mes 1,1069€ 
 
Sempre que compleixin els següents requisits: 
 
• Tenir la condició de titulars de família nombrosa que es documentarà amb 
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família nombrosa. 
 
• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 5,5 vegades 
l’IPREM Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es presentin les 
sol·licituds a partir de l’1 de gener i abans del dia 1 de març, adjuntant la declaració 
d’ingressos anual de tots els membres de la unitat familiar i un volant de convivència. 
 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 



 
 

 
 

PRIMER.- Aprovar la tarifa reduïda en la taxa per al subministrament d’aigua de 
l’habitatge situat al C. de la Vía, 128 A 3r 5a. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
25.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA A.A. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per A.A., en data 25 de febrer de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019001545, per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
famílies nombroses. 
 
Vist l’Impost de la Renta de les Persones Físiques del 2017 del Sr. A.A. i de la Sra. F.A. 
 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. Verneda, 19 3r 2a, 
pel qual sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
Vist el títol de família nombrosa del Sr. A.A. i de la Sra. F.A. vàlid fins el 15.02.2021. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
5.2.- Els titulars del carnet de família nombrosa gaudiran d’una tarifa reduïda de: 
 
• Fins a 16 m3/u.c./mes 0,5362€ 
 
• A partir de 16 m3/u.c./mes 1,1069€ 
 
Sempre que compleixin els següents requisits: 
 
• Tenir la condició de titulars de família nombrosa que es documentarà amb 
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família nombrosa. 
 
• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 5,5 vegades 
l’IPREM Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es presentin les 
sol·licituds a partir de l’1 de gener i abans del dia 1 de març, adjuntant la declaració 
d’ingressos anual de tots els membres de la unitat familiar i un volant de convivència. 
 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 



 
 

 
 

 
PRIMER.- Aprovar la tarifa reduïda en la taxa per al subministrament d’aigua de 
l’habitatge situat al C. Verneda, 19 3r 2a. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
26.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA S.T. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per S.T., en data 24 de gener de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019000504, per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
famílies nombroses. 
 
Vist l’Impost de la Renta de les Persones Físiques del 2017 del Sr. S.D.T. i els certificats 
negatius de M.D.T. i S.T.. 
 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. del Mig, 43 pel qual 
sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
Vist el títol de família nombrosa de la Sra. S.T. vàlid fins el 13.02.2019. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
5.2.- Els titulars del carnet de família nombrosa gaudiran d’una tarifa reduïda de: 
 
• Fins a 16 m3/u.c./mes 0,5362€ 
 
• A partir de 16 m3/u.c./mes 1,1069€ 
 
Sempre que compleixin els següents requisits: 
 
• Tenir la condició de titulars de família nombrosa que es documentarà amb 
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família nombrosa. 
 
• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 5,5 vegades 
l’IPREM Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es presentin les 
sol·licituds a partir de l’1 de gener i abans del dia 1 de març, adjuntant la declaració 
d’ingressos anual de tots els membres de la unitat familiar i un volant de convivència. 
 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 



 
 

 
 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la tarifa reduïda en la taxa per al subministrament d’aigua de 
l’habitatge situat al C. del Mig, 43. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
27.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA B.K. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per B.K., en data 14 de gener de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019000249, per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
famílies nombroses. 
 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. Doctor Fleming, 17 
1r 2a, pel qual sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
5.2.- Els titulars del carnet de família nombrosa gaudiran d’una tarifa reduïda de: 
 
• Fins a 16 m3/u.c./mes 0,5362€ 
 
• A partir de 16 m3/u.c./mes 1,1069€ 
 
Sempre que compleixin els següents requisits: 
 
• Tenir la condició de titulars de família nombrosa que es documentarà amb 
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família nombrosa. 
 
• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 5,5 vegades 
l’IPREM Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es presentin les 
sol·licituds a partir de l’1 de gener i abans del dia 1 de març, adjuntant la declaració 
d’ingressos anual de tots els membres de la unitat familiar i un volant de convivència. 
 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 



 
 

 
 

PRIMER.- Desestimar la tarifa reduïda en la taxa per al subministrament d’aigua de 
l’habitatge situat al C. Doctor Fleming, 17 1r 2a atès que no presenten declaració 
d’ingressos de tota la unitat familiar. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
28.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA X.C.C. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per X.C.C., en data 27 de febrer de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019001630 per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
famílies nombroses. 
 
Vist l’Impost de la Renta de les Persones Físiques del 2017 de la Sra. X.C.C.. 
 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del C. Enric Coris, 25 1r 
2ª, pel qual sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
Vist el títol de família nombrosa de la Sra. X.C.C. vàlid fins el 14.12.2023. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 5.2 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
5.2.- Els titulars del carnet de família nombrosa gaudiran d’una tarifa reduïda de: 
 
• Fins a 16 m3/u.c./mes 0,5362€ 
 
• A partir de 16 m3/u.c./mes 1,1069€ 
 
Sempre que compleixin els següents requisits: 
 
• Tenir la condició de titulars de família nombrosa que es documentarà amb 
l’acompanyament d’una còpia del títol que l’acrediti com a titular de família nombrosa. 
 
• Que la suma totals d’ingressos de la unitat de convivència no superi 5,5 vegades 
l’IPREM Per a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes caldrà que es presentin les 
sol·licituds a partir de l’1 de gener i abans del dia 1 de març, adjuntant la declaració 
d’ingressos anual de tots els membres de la unitat familiar i un volant de convivència. 
 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 
 



 
 

 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la tarifa reduïda en la taxa per al subministrament d’aigua de 
l’habitatge situat al C. de l’Enric Coris, 25 1r 2a. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
29.- BONIFICACIÓ TAXA AIGUA J.C.S. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per J.C.S. en data 13 de març de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019002098, per la qual sol·licita la bonificació en la taxa de l’aigua per a 
jubilats. 
Vist l’import mensual de la pensió del Sr. J.C.S. i de la Sra. D.C.C.. 
Vist el certificat d’empadronament corresponent a l’habitatge del Veïnat de Serinyà, 2 
pel qual sol·licita la bonificació de la taxa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 5.1 de la Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per al 
subministrament d’aigua que textualment diu: 
 
Gaudiran d’una tarifa reduïda de 0,3217€/m3 aquells pensionistes que compleixin els 
següents requisits: 
• Quan hi hagi una o dues persones empadronades a l’habitatge. 
• Quan els empadronats a l’habitatge tinguin més de 65 anys. O en cas de dues persones  
empadronades, serà suficient que una d’elles tingui més de 65 anys i l’altra més de 60. 
• Que la suma total dels ingressos no superi l’equivalent a la pensió mínima de jubilació 
anual vigent, pel cas d’un sol empadronat o bé, que no superin la pensió mínima de 
jubilació anual conjunta, pel cas de dos empadronats. 
 
Per gaudir d’aquesta  bonificació el subjecte passiu ho haurà de sol·licitar abans del dia 
1 de març, adjuntant la declaració d’ingressos anuals de tots els membres de la unitat 
familiar i un volant de convivència. 
 
Aquelles sol·licituds presentades fora de termini no seran ateses. 
 
Atès el Decret núm. 2015/608, de 19 de juny de 2015, d’atribucions de la Junta de 
Govern. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la tarifa reduïda de 0,3217€/m3 en la taxa per al subministrament 
d’aigua de l’habitatge situat al Veïnat de Serinyà, 2.  
SEGON.- Comunicar aquest acord als interessats així com a Aqualia Gestión Integral 
del Agua SA per tal que procedeixi a la aplicació de la tarifa reduïda. 



 
 

 
 

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
30.- PROPOSTA REGIDOR D'HISENDA D'ORGANITZACIÓ LICITACIONS 
PENDENTS MARÇ 2019 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Atenent als resultats dels informes d’omissió de la funció interventora emesos, en els 
quals es detallen les despeses realitzades sense seguir el corresponent procediment de 
contractació, d’acord amb la Llei 9/2017, l’equip de govern va sol·licitar a l’àrea de 
contractació un informe per determinar les accions a dur a terme per tal de solventar les 
incidències detectades. 
 
Un cop vist l’informe de 15 de març de 2019 elaborat per l’àrea de contractació que 
reproduïm a continuació: 
 
“Isabel Castellano i López, tècnica de contractació de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, 
en relació als informes d’omissió de la funció interventora emesos, en els quals es 
detallen les despeses realitzades sense seguir el corresponent procediment de 
contractació, d’acord amb la Llei 9/2017, 
 
Emeto el següent I N F O R M E : 
 
Antecedents de fet 
 
Atès que l’Equip de govern municipal ha sol·licitat un informe a l’àrea de Contractació 
respecte les necessitats de licitació, a partir dels informes de la funció interventora 
corresponents a les despeses realitzades durant el 2018, sense seguir el procediment 
de contractació previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic per la qual 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. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès els articles 28, 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic per la qual 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). 
 
Conclusions 
1. S’han detectat diverses despeses que haurien d’haver estat objecte de contractes 
menors, d’acord amb els articles 118 i 131 de la LCSP. El detall és el següent: 

 

Objecte Empresa actual 
import 
2018 

Contractes de SERVEIS   



 
 

 
 

 

Gestió i programació Centre Recreatiu Bastaix, S.L. 358,16 
 
 
Manteniment Llar Avis/ Productes 
higiene Llar d'Infants Socomor, S.A. 735,20 

Auditoria control PAV 3 Casadevall Planas, David 907,50 

Publicitat anual Surtdecasa, SCCL 950,00 
 
 

Contractes de 
SUBMINISTRAMENTS 
 Empresa actual 

import 
2018 

Manteniment senyalització 
Señales Girod, S.L. 
 

11.404,37 
 

Lloguer plats, gots, botellers 
 

Opera Lloguers, S.L. 
 

2.577,13 
 

Lloguer material espectacles Tres4tres, S.L. 7.301,02 

Vestuari Brigada i Edificis 
Tottex Uniformes, S.L. 
Serotex, S.L. 17.734,04 

2. Segons l’àrea d’intervenció, les despeses següents es realitzaran mitjançant 
pagaments menors (bestretes): 

 

Objecte Empresa  actual 
import 
2018 

Contractes de SERVEIS 
   

Serveis veterinaris Córdoba Vives, Ricard 1.950,00 

Subministrament Material sanitari Dibosch, S.L. 6.447,00 
3. Les despeses que es detallen a continuació estan pendents de licitar, d’acord amb 
els articles 116 i següents de la LCSP: 

 

Objecte Empresa actual 
import 
2018 



 
 

 
 

CONTRACTES DE SERVEIS   

Serveis Enllumenat Enllumenats Costa Brava, S.L. 82.701,25 

Desbrossats marges Sitjas, S.C. 16.624,26 

Gestió residus Tirgi Serveis Ambientals, S.A. 9.307,70 

Manteniment centraletes GRN Serveis Telemàtics, S.L. 15.444,36 

Publicitat ràdio Carreras Gelada, Narcís 540,50 

Classes Art Sala Galà Mas Domènech, Santi 1.019,00 

Classes Art Sala Galà Batlle Casas, Sergi 2.392,00 

Revisió incendis Sitelcat Girona, S.L. 3.807,87 

Publicitat diversa Hermes Comunicacions, S.A. 6.067,84 

Publicitat el Gerió Digital Estarriola Prujà, Marc 968,00 

Serveis ràdio municipal Veinàlia Produccions, S.L.U. 8.999,98 

Muntatges varis: Reis, Nadal, Festa 
Major, exposicions Paz Vázquez, Juan Pablo 17.149,33 

Servei de GRUA 
Taller Mecànic Joan Puig i Fills, 
S.L. 6.564,11 

TÈCNICS SO 
Fusté Bosch, Jordi 
Xicoira Sala, Jaume 18.477,04 

Menjador llar infants Catering Vilanova, S.L. 42.442,40 

Nòmines Miralles Consultors, S.L. 15.028,20 

Assegurances TOTAL 

Unimat Prevención, S.L. 
Quiron Prevención, S.L.U. 
Ribé Salat Broker, corredoria de 
seguros, S.L. 
Mapfre España Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A. 50.235,87 

Disseny gràfic i Impressió Forroy Duch, Xavier 
 
57.482,12 

Repartiment notificacions Serrano Garcia, Montserrat 11.653,64 
 
 

Objecte Empresa actual 
import 
2018 



 
 

 
 

CONTRACTES DE 
SUBMINISTRAMENTS    

Hipoclorit piscina 
Soluciones Avanzadas y 
Tecnologías para piscinas, S.L. 12.774,33 

Aigua fonts Aquadirect Blue Planet, S.L. 4.991,61 

Rènting fotocopiadores + còpies 

 
Girocopi, S.L. 
Ofimon Subministraments, S.L. 25.348,58 

Material Oficina 
Diverses empreses 
 

16.445,15 
 

Telefonia (total) 
Telefonica de España, S.A. 
Orange Espagne, S.A.U. 62.481,02 

 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest informe. 
 
Isabel Castellano i López 
Tècnica de contractació” 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès els articles 28, 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic per la qual 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). 
 
Atès l’article 28 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
Primer.- Recordar i instar a totes les àrees que tots els procediments de contractació 
cal que siguin ajustats al que determina la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic i que s’ajustin a allò establert en quan a la seva fiscalització d’acord 
amb el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del sector públic local . Escollint la forma més adequada de 
contractació, atenent als criteris d’eficiència i màxima simplificació dels tràmits a 
realitzar. 
 
Segon.- Instar a les àrees responsables de la despesa, que comptabilitzant aquesta 
tasca amb la seves tasques normals inherents al seu lloc de treball, que en el termini 
d’un any a comptar des de l’aprovació d’aquest acord realitzin els tràmits necessaris, 
conjuntament amb l’àrea de contractació, per realitzar la corresponent licitació, de la 
forma més adequada atenent als criteris d’eficiència, racionalització dels recursos i 
simplificació administrativa. 
 



 
 

 
 

Referint-nos concretament a l’obertura del corresponent expedient, la redacció la del 
plec de clàusules tècniques i si s’escau la realització dels corresponents estudis o 
informes necessaris. 
 
Tercer.- Instar a l’àrea de contractació que en el termini d’un any, realitzi un informe, 
referent a l’estat dels contractes de serveis i subministraments citats al punt 3 de les 
conclusions del citat informe, informant al respecte de l’estat de cada expedient de 
contractació per tal de poder elaborar un calendari de licitacions a realitzar. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a totes les àrees de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la certifico a 
l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat i datat electrònicament, 
 


