
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE GENER 
DE 2020 

Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000003  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 27 de gener de 2020 
Hora d’inici:  19:20 h 
Hora de fi: 19:35 h 
Lloc: sala de juntes 

Assistents: 
Robert Mundet Anglada, Alcalde 
Joan Casabó Fuguet, 1r Tinent alcalde 
Silvia Martí Suñer, 2n Tinent alcalde 
Christian Cortès De La Fuente, 3r Tinent alcalde 
Marià Montsuñer González, 4t Tinent alcalde 
Joan Ignasi Gispert Lloveras, 5e Tinent alcalde 

Núria Moral Ferrés, Secretària 

Amb veu i sense vot: 
Nuria Salvans Pérez 
Lourdes Martin Toro 
Carla Matilla Rubirola 

Assessor, sense veu i sense vot:  
Alfons Martínez Domènech 
  
Absents: 
- 

Ordre del dia 

1.- APROVAR ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 20/01/2020 
 

2.- PAGAMENT DE LA FACTURA DE FREIXAS I FREIXAS SL CONDICIONADA A 
L’APROVACIÓ DEFINITIVA I FERMA EN VIA ADMINISTRATIVA DE LA 
REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR DE MILLORA URBANA “PMU B04, CARRER LA 
SELVA” 

3.- PROPOSTA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER A LA DECLARACIÓ DESERTA 
DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE FORMACIÓ 
CULTURAL PER A PERSONES ADULTES I APROVACIÓ DE L'INICI D’UN NOU 
EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONTRACTACIÓ 

4.- AUTORITZAR A CONSTRUCCIONS REBUJENT SL LES OBRES PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE AMB PISCINA AL CARRER LA JOSEP PLA 
NÚM. 17 

 



 

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.- APROVAR ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 20/01/2020 

RELACIÓ DE FETS 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 20/01/2020, 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 20/01/2020, 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  

5.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS IMPRESSIÓ NORPRINT LLIBRETS 
CULTURALS GENER-MAIG 

 



 

2.- PAGAMENT DE LA FACTURA DE FREIXAS I FREIXAS SL CONDICIONADA A 
L’APROVACIÓ DEFINITIVA I FERMA EN VIA ADMINISTRATIVA DE LA 
REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR DE MILLORA URBANA “PMU B04, CARRER LA 
SELVA” 

Antecedents de fet. 

Atès l’acord de Junta de Govern de data 30 de desembre de 2019, pel qual 
s’aprovava, es disposava i es reconeixia l’obligació per import de 26.190,05€ de la 
factura de Freixas Freixas SL núm. 258 corresponent a les obres menors d’urbanitzar 
l’entorn de la zona esportiva l’any 2011 per conveni urbanístic. 

Atès que en aquest acord es condicionava el pagament d’aquesta factura a l’aprovació 
definitiva i ferma en via administrativa de la reparcel·lació del sector de Millora Urbana 
“PMU B04, CARRER LA SELVA”. 

Vist que l’expedient de reparcel·lació del sector de Millora Urbana “PMU B04, 
CARRER LA SELVA” s’està tramitant i que la exposició pública es farà un cop s’aprovi 
per Junta de Govern. 

Atès que en data 9 de gener de 2020 es realitza el pagament efectiu d’aquesta factura. 

Fonaments de dret. 

• Als arts. 17, 116.4 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic 

• Art. 53.1.o) de la Llei 2/2003, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

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

• Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
Ajuntament, mitjançant decret d’alcaldia número 1292/2019 de data 21 de juny 
de 2019.  

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Traslladar a l’empresa Freixas i Freixas SL que l’import pagat el dia 9 de 
gener del 2020 corresponent a la factura núm. 258 està condicionat a l’aprovació 
definitiva i ferma en via administrativa de la reparcel·lació del sector de Millora Urbana 
“PMU B04, CARRER LA SELVA”.  
En cas que aquesta aprovació no es dugui a terme caldrà reintegrar a l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva l’import de 26.190,05€ corresponent a la factura núm. 258 . 

SEGON.- Comunicar aquest acord a les àrees d’urbanisme i d’intervenció. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

3.- PROPOSTA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER A LA DECLARACIÓ DESERTA 
DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE FORMACIÓ 
CULTURAL PER A PERSONES ADULTES I APROVACIÓ DE L'INICI DUN NOU 
EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONTRACTACIÓ 

 



 

ANTECEDENTS 

PRIMER.-  La Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 2 de 
desembre de 2019 va acordar l’aprovació dels plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques així com l’inici de la tramitació de l’expedient 
administratiu de contractació del servei municipal de formació cultural per a persones 
adultes a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària amb diversos 
criteris d’adjudicació per un període de dos anys, prorrogable per dos anualitats més, 
un pressupost base de licitació de 43.995,64 euros (IVA exempt) i un valor estimat del 
mateix de 87.991,28 euros (IVA exempt). 
SEGON.-  La convocatòria del procediment de licitació obert i  de tramitació ordinària 
es va publicar al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Cassà de la Selva en data 5 
de desembre de 2019. 
TERCER.-  El termini per la presentació de les proposicions va finalitzar el passat 27 
de desembre de 2019 sense que es presentés cap oferta.  
QUART.- Atès que no es mantindran les mateixes condicions econòmiques i tècniques 
que les que consten en els plecs aprovats a la Junta de Govern Local de 2 de 
desembre de 2019. 

FONAMENTS DE DRET 

1. Els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP), 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. 

2. Els articles 166 i 168 a) 1º i 170 de la LCSP, que estableixen la utilització del 
procediment negociat sense publicitat. En aquest cas encara que es doni el 
supòsit de que no ha estat presentada cap oferta en resposta a un procediment 
obert, es modificaran les condicions inicials del contracte i s’incrementa el 
pressupost base de licitació, per tant, es fa necessari iniciar un nou 
procediment de licitació per tal de que resulti més atractiu per a les empreses 
licitadores i presentin les seves ofertes.  

3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern Local de 
conformitat amb el decret d’alcaldia 1292, de data 21 de juny de 2019, 
d’atribució de competències pròpies de l’alcalde a la Junta de Govern Local.  

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.-  DECLARAR DESERT el procediment de licitació del servei municipal de 
formació cultural per a persones adultes a adjudicar mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària per no haver estat presentada cap oferta.  

SEGON.- S’APROVI L’INICI I TRAMITACIÓ d’un nou expedient administratiu de 
contractació del servei municipal de formació cultural per a persones adultes, 
mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació modificant 
substancialment els plecs de clàusules administratives particulars  i els plecs de 
prescripcions tècniques aprovats en el present expedient administratiu.  

 



 

TERCER.- DONAR publicitat de la present resolució a través del Perfil de Contractant 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.  

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

4.- AUTORITZAR A CONSTRUCCIONS REBUJENT SL LES OBRES PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE  AMB PISCINA AL  CARRER LA  JOSEP PLA 
NÚM. 17 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la sol·licitud de CONSTRUCCIONS REBUJENT SL  per a la construcció d’un 
habitatge amb piscina al carrer Josep Pla núm. 17 (E2019008414 de data 21 de 
novembre de 2019,  E2018008727 de data 12 de desembre de 2019 i E2019009281 
de data 17 de desembre de 2019) 

Atès l’informe del cap de serveis jurídics de data 14 de gener de 2020, que copiat 
literal diu : 
“ PRIMER.- Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 18 de desembre 
de 2019 que disposa: 

“JFSurià, arquitecte municipal, col·legiat en el Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya, amb el núm. 24825-8, en relació amb la sol·licitud de llicència d’obres 
presentada per PBB, en representació de CONSTRUCCIONS REBUJENT SA, per a la 
construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, al carrer de Josep Pla, núm. 17, 
emeto el següent: 

I N F O R M E : 

Atès el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva (POUM), aprovat 
definitivament el 4/3/2009 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb un 
text refós verificat per l’ajuntament i aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
15 de juliol de 2009, i publicat al DOGC en data 11/11/2009. 

Atesa l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal 
sobre l’ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies (BOP de 
Girona núm. 195 d’11 d’octubre de 2017). 

Vista sol·licitud de llicència d’obres i documentació presentada per PBB, en 
representació de CONSTRUCCIONS REBUJENT SA, per a la construcció d’habitatge 
unifamiliar aïllat amb piscina, al carrer de Josep Pla, núm. 17. 

La proposta se situa en sòl urbà consolidat i compleix la normativa urbanística vigent. 

Conclusió: 

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

• Que es faci el pagament de l’ICIO, taxa i fiances que correspongui. 
• Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el següent: 

- Projecte executiu, signat i visat 

 



 

- Certificat tècnic on s’acrediti que el projecte executiu no modifica el bàsic 
aprovat (o en el cas que n’hi hagi, es faci constar clarament quines són les 
modificacions introduïdes). 

- Estudi bàsic de seguretat i salut, signat i visat 
- Estudi geotècnic 
- Identificació del contractista 
- Qüestionari d’estadística, edificació i habitatge de la Generalitat, omplert i 

signat 
- Full d’assumeix de la direcció de l’obra 
- Full d’assumeix de la direcció d’execució de l’obra 
- Fulls d’assumeix de la coordinació de seguretat i salut i control de qualitat 

• I un cop s’iniciïn les obres caldrà aportar l’acta d’inici emesa pels tècnics 
directors 

A efectes de revisió de la liquidació d’ICIO i taxa, el pressupost estimatiu de les obres 
és de  238.334,37 euros. 

La previsió de residus a generar és de 84,51 tones. 

L’import de la fiança per gestió de runes i terres és de 929,61 € (a dipositar a un gestor 
autoritzat). 

L’import de la fiança per possibles desperfectes a la via pública és de 2862,50 €.” 

SEGON.- El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva (POUM), 
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. 

TERCER.-  Vist que la sol·licitud d’obra major proposada s’ajusta a la normativa 
urbanística d’acord amb l’informe favorable de l’arquitecte municipal. 

QUART.- Atès el que estableix l’article 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, d’activitats i serveis dels ens locals. 

CINQUÈ.- Vist l’article 53.1. r) 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, que estableix 
que la competència per a l’atorgament de llicència és de l’alcalde i vist que l’alcalde té 
delegada aquesta competència a la Junta de Govern Local mitjançant resolució 
d’alcaldia 2019/1292 de data 21 de juny de 2019 de delegació de competències de 
l’Alcalde a la Junta de Govern Local. 

CONCLOC: 

Informo favorablement l’autorització sol·licitada condicionada a les prescripcions de 
l’informe de l’arquitecte municipal.”  

FONAMENTS DE DRET 

Atès el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva, aprovat 
definitivament el 4/3/2009 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb un 
text refós verificat per l’ajuntament i aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
15 de juliol de 2009, i publicat al DOGC en data 11/11/2009 

 



 

Atès el que estableix l'art. 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Atès que els interessats han presentat la corresponent autoliquidació de les obres 
d’acord amb el estableixen les Ordenances Fiscals vigents. 

Atès que l’adopció d’aquest  acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant 
decret d’alcaldia número 1292/2019 de data 21 de juny de 2019. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER: Autoritzar a CONSTRUCCIONS REBUJENT SL les obres per a la 
construcció d’un habitatge amb piscina al c/ Josep Pla núm. 17 i condicionar la seva 
eficiència, vigència i validesa al compliment de les prescripcions tècniques que 
s’indiquen a l’expedient de concessió i a la liquidació de l’ICIO i les taxes 
corresponents, amb un pressupost de les obres de 233.334,37 €. 

Pagament per autoliquidació per un pressupost de 233.334,37 €  
ICIO: 9.056,71€ 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 206,00 € 
SEGON: Aprovar l’autoliquidació de les fiances dipositades, segons l’ordenança fiscal 
núm. 31:  

Fiança per possibles desperfectes a la via pública (OF 31): 2.862,50 € 

El termini d’execució d’obres és el següent: 
Termini d’iniciació: 1 any 
Termini acabament: 3 anys 
Termini màxim d’interrupció: 6 mesos 
La llicència urbanística caduca si en finir qualsevol dels terminis, o les pròrrogues 
corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres. 

L’Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l’ha dipositat 
presenta el certificat de gestió a què fa referència l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 
de juny de 2010, l’obra sigui completament finalitzada i s’hagi lliurat el certificat final de 
l’obra. En el cas d’obres menors, serà suficient amb presentar el justificant del destí de 
les runes i terres generades. 

L'interessat ha presentat el document d’acceptació de residus omplert i signat pel 
productor i pel gestor de residus autoritzat, d’acord amb l’article 11.c del Decret 
89/2010, on hi consti el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import del dipòsit 
realitzat (11 €/tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 €), 
que en aquest cas de 929,61 euros (84,51 tones de residus previstos) i de l’empresa 
GIRONA RUNES SL 

TERCER:  Recordar-vos que manca que aporteu la següent documentació: 
• Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el següent: 

- Projecte executiu, signat i visat 
- Certificat tècnic on s’acrediti que el projecte executiu no modifica el bàsic 

aprovat (o en el cas que n’hi hagi, es faci constar clarament quines són les 
modificacions introduïdes). 

- Estudi bàsic de seguretat i salut, signat i visat 

 



 

- Estudi geotècnic 
- Identificació del contractista 
- Qüestionari d’estadística, edificació i habitatge de la Generalitat, omplert i 

signat 
- Full d’assumeix de la direcció de l’obra 
- Full d’assumeix de la direcció d’execució de l’obra 
- Fulls d’assumeix de la coordinació de seguretat i salut i control de qualitat 

• I un cop s’iniciïn les obres caldrà aportar l’acta d’inici emesa pels tècnics 
directors 

QUART:  Advertir-vos que aquesta llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sens 
perjudici del de tercer, de conformitat amb l’article 73 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, sens 
perjudici de les altres autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació 
de règim local o sectorial de conformitat amb l’article 187.3 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer , pel qual es modifica 
el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. No obstant en el cas que siguin 
preceptives altres autoritzacions s’han d’haver acreditat amb caràcter previ a la 
concessió de la llicència d’acord amb l’article 16 del Decret 64/2014, de 13 de maig pel 
qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística. 

CINQUÈ:  Comunicar als interessats que un cop finalitzades les obres,  en el termini 
d’un mes comptador des del dia següent a la seva terminació, s’haurà de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar-ho, als efectes de realitzar la 
corresponent inspecció, si s’escau, i determinar la liquidació definitiva de llicència 
urbanística, de conformitat amb l’article 103 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

SISÈ: Recordar-vos que en el cas que les obres realitzades no s’adaptin a la llicència 
d’obres concedida i a l’informe tècnic municipal, s’incoarà un expedient de protecció de 
la legalitat urbanística amb el corresponent procediment sancionador 

SETÈ: Notificar aquesta resolució als interessats tot indicant els recursos que 
corresponguin. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

5.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS IMPRESSIÓ NORPRINT LLIBRETS 
CULTURALS GENER-MAIG 

Antecedents de fet. 

1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data 20 de gener de 
2020, de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes 
menors i de motivació de la necessitat del contracte menor, que disposa: 

“Antecedents de fet.  

1. D’acord amb el pressupost presentat per Norprint, S.L amb NIF B61285367 per 
import de 6180’68€ IVA inclòs. 

 



 

2.  RC número 22020/00043 amb càrrec a la partida 300 3340 22706 del 
pressupost de l’any 2020 

Fonaments de dret. 

Conforme als arts.17, 116.4 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (LCSP), s’emet el present informe. 

L’objecte del contracte consisteix en el serveis d’impressió de 4.600 catàlegs cosits 
amb fil, programació cultural de gener a maig de 2020.  

L’Ajuntament no disposa de recursos personals o materials per dur a terme 
l’esmentada actuació. Per l’objecte del contracte es tracta de la contractació d’un 
servei amb valor estimat de 5.108€ sense IVA, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
300 3340 22706 del pressupost vigent. La present contractació no altera l’objecte del 
contracte, ni supera el termini d’un any, ni es tracta d’una pròrroga d’un contracte 
preexistent. 

Consultada la informació disponible constato que els contractistes no han subscrit en 
el darrer any més contractes menors que individualment o conjunta superin l’import 
límit del contracte menor pel mateix objecte de la contractació. 

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.  

El preu del contracte és d’acord amb els preus de mercat.  
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 22020/00043, per import de 6180’68€ 
(IVA Inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 300 3340 22706  de l’exercici 
2020. 

3. Vist que aquesta despesa té un cost de 5.108€ IVA no inclòs a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 300 3340 22706 de l’exercici 2020, que resulta 
6.180’68€  (IVA inclòs) 

4. Atès el pressupost presentat per Norprint, S.L amb NIF B61285367 per import 
de 6.180’68€ (IVA inclòs) 

Fonaments de dret. 

1. 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. 5 del RDL 14/2018 de 31 d’octubre pel qual s’adopten mesures urgents per 
raó de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del 
sector públic i telecomunicacions en relació a l’article 25.1d) i  l’article 122.2 
LCSP respecte l’obligatorietat del contractista de submissió a la normativa 
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.    

3. 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. 

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

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Contractar a Norprint, S.L amb NIF B61285367 per import de 5.108€ IVA no 
inclòs que resulta un import de 6.180’68€ IVA inclòs, pel servei d’impressió de 4.600 
catàlegs cosits amb fil, programació cultural de gener a maig de 2020. El servei serà a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 300 3340 22706 de l’exercici 2020. 

SEGON.- Traslladar a l’àrea de contractació als efectes corresponents. 

TERCER.- Comunicar aquest acord a l’àrea d’intervenció municipal. 

QUART.-  Publicar la present contractació al Portal de Transparència de l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva, al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

6.- PUNTS URGENTS 

S’aprecia la urgència dels següents punts no inclosos en l’ordre del dia de la present 
sessió i es procedeix a la seva votació: 

6.1.- DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET 
D’ALCALDIA NÚM. 2019/2499 RELATIU A L’INICI D’UN PROCEDIMENT 
PATRIMONIAL PER A L'ADQUISICIÓ DIRECTA D’UN BÉ 

Vist el Decret d’alcaldia núm. 2019/2499 de 23 de desembre de 2019, que transcrit 
literalment diu: 

DECRET D’ALCALDIA 

Considerant que és necessari per a aquest Municipi procedir a l'adquisició del següent bé: 

Referència cadastral 9676003DG8397N0001RZ

 



 

Considerant que el bé adquirit es destinarà a: 

A la vista dels següents antecedents: 

Vist l’informe de Secretaria de data 19 de desembre de 2019. 

Vist l’informe dels Serveis Tècnics de 20 de desembre de 2019. 

Vist l’informe dels Serveis Tècnics i Jurídics en relació a les inversions financerament 
sostenibles emès el dia 20 de desembre de 2019. 

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es traslladen 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, 

RESOLC 

PRIMER.- AVOCAR la competència de la Junta de Govern Local atribuïda per Decret de 21 de 
juny de 2019 per aprovar expedients de contractació amb import superior a 5.000€ i sempre 
que no superi el 10% del recursos ordinaris del pressupost d’ingressos, i INICIAR el 
procediment patrimonial per a l'adquisició directa del bé descrit en els antecedents:  

Localització Carrer Nou, número 2, Cassà de la Selva, 17244 (Girona)

Classe: Urbà

Superfície: Construïda 605 m2

Ús: Residencial 

Any de Construcció: 1990

- Ús d’aparcament públic al centre del poble. 

Document Data/Núm. Observacions

Informe de Secretaria 2 0 d e 
desembre 
de 2019

Informe sobre el procediment 
i legislació aplicable.

Informe dels Serveis Tècnics 2 0 d e 
desembre 
de 2019

D e t e r m i n a q u e s ó n 
actuacions que poden ser 
considerades com Inversions 
Financerament Sostenibles. 
Determina la va lorac ió 
econòmica aproximada de 
l’immoble. 
Determina l’òrgan competent 
pe r p roced i r amb d i t a 
contractació.

Referència cadastral 9676003DG8397N0001RZ

Localització Carrer Nou, número 2, Cassà de la Selva, 17244 (Girona)

 



 

Considerant que el bé adquirit es destinarà a: 

SEGON.- AUTORITZAR la despesa per import de 313.950 euros (TRES-CENTS TRETZE MIL 
NOU-CENTS CINCUANTA EUROS) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 601.1330.60000 
del pressupost de 2019 de l’Ajuntament de Cassà de la Selva amb retenció de crèdit núm. 
220190011622. 

TERCER.- SOL·LICITAR que s’aporti taxació econòmica externa de la finca descrita.  

QUART.- SOL·LICITAR informe previ del Departament competent en matèria d'Administració 
Local, tal com disposa l'article 206.3.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

QUART.- ORDENAR la redacció del Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de 
regir el Contracte i el procés d'adjudicació. 

CINQUÈ.- DONAR COMPTE de la present resolució a la Junta de Govern Local en la següent 
sessió immediatament posterior a la firma d’aquest Decret. 

Per tot això, S’ACORDA: 

ÚNIC.- Donar compte a la Junta de Govern Local Decret d’alcaldia núm. 2019/2499 
relatiu a l’inici d’un procediment patrimonial per a l'adquisició directa d’un bé. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària, 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, 

Classe: Urbà

Superfície: Construïda 605 m2

Ús: Residencial 

Any de Construcció: 1990

- Ús d’aparcament públic al centre del poble d’acord amb la classificació per 
programes del pressupost en el concepte “inversions per l’ordenació del tràfic i 
l’estacionament”. 
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