
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 DE FEBRER 
DE 2020 

Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000004  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 3 de febrer de 2020 
Hora d’inici:  19:40 h 
Hora de fi: 20:05 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 

S’excusa: 
Alfons Martínez Domènech, assessor sense veu i sense vot 
  
Ordre del dia 

1.- APROVAR ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 27/01/2020 
 

2.- PROPOSTA D’ACORD D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA PMU B04 CARRER DE LA 
SELVA 

3.- APROVACIÓ PRÈVIA LEGALITZACIÓ OBRES DE CONSTRUCCIÓ ANNEXA A 
LA MASIA DEL VT. DE VERNEDA, 7, " CAL CIGRÓ". 

4.- AUTORITZAR A NURIA OLIVE BAYO I BAYO I FILLS SC LA LEGALITZACIÓ I 
OBRES D'ACABAMENT D'UN MAGATZEM DE 96 M2 SITUAL AL VEÏNAT DE 
VERNEDA (POLÍGON 6- PARCEL·LA 129 DEL CADASTRE DE RÚSTICA) 

5.- APROVACIÓ ACTA I DISPOSICIÓ DEL PREU CONTRADICTORI DE L'OBRA 
LOCAL ORDINÀRIA D'APARCAMENT MUNICIPAL AL PASSEIG FERROCARRIL 
(ÀMBIT II). 

 



 

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 27/01/2020 

RELACIÓ DE FETS 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 27/01/2020, 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: 

6.- APROVACIÓ PRÈVIA DE L'AVANTPROJECTE PER A LA LEGALITZACIÓ DE 
CONSTRUCCIÓ ANNEXA A L'HABITATGE DEL VEÏNAT DE LES SERRES, 55 
(POL. 4, PARCEL·LA 11 DEL CADASTRE DE RÚSTICA) 

7.- CONTRACTE MENOR SERVEI DE LLOGUER DE LA IL·LUMINCACIÓ DE 
NADAL PER VARIS CARRERS DEL MUNICIPI 

8.- CONTRACTE MENOR SERVEI DE LLOGUER DE L’ARBRE DE NADAL 

9.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER GESTIONAR ELS SERVEIS DE 
FORMACIÓ CULTURAL PER A PERSONES ADULTES DE CASSÀ DE LA SELVA 

 



 

Primer.- APROVAR l’acta de la sessió ordinària de data 27/01/2020, 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  

2.- PROPOSTA D’ACORD D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA PMU B04 CARRER DE LA 
SELVA. 

ANTECEDENTS DE FET 
PRIMER.- És objecte del present informe la proposta de reparcel·lació voluntària del 
Pla de Millora Urbana B04 Carrer de la Selva, presentat Freixas i Freixas, S.L., 
formulada per totes les persones propietàries de finques incloses al polígon d’actuació 
urbanística esmentat, de comú acord i mitjançant l’atorgament d’escriptura pública de 
data 5 de novembre de 2019, per tal de dur a terme el desenvolupament de les 
determinacions previstes en el Pla de Millora Urbana B04 del POUM de Cassà de la 
Selva, pendent d’aprovació definitiva.  
SEGON.- D’acord amb allò disposat a l’article 130 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme -RLU-, la reparcel·lació és 
necessària per a l’execució dels polígons d’actuació urbanística per als quals 
s’estableix aquest sistema d’actuació i té per objecte les següents finalitats: la 
distribució justa entre les persones interessades dels beneficis i càrregues de 
l’ordenació urbanística; la regularització de les finques per adaptar la seva configuració 
a les exigències del planejament; la situació sobre parcel·les determinades i a zones 
aptes per a l’edificació de l’aprofitament establert pel planejament urbanístic, tant 
l’adjudicat a les persones propietàries com el que correspon a l’administració actuant 
d’acord amb els deures de cessió de sòl amb aprofitament establerts legalment; la 
cessió gratuïta, a favor de l’administració municipal, dels terrenys destinats a sistemes 
urbanístics, d’acord amb allò que estableix el planejament; i la determinació de les 
quotes d’urbanització a càrrec de les persones propietàries i, si escau, de 
l’administració actuant, així com la seva forma de pagament, que pot ser en metàl·lic o 
mitjançant terrenys edificables. 
TERCER.- L’Arquitecte municipal ha emès informe favorable de data 23 de desembre 
de 2019, es descriu el contingut del projecte de reparcel·lació presentat, informant 
favorablement el mateix un cop constatat que la documentació que l’integra s’ajusta a 
les disposicions dels articles 144 a 150 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme que disposa:  
“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). 

 



 

Vist el Pla de Millora Urbana PMU B04, aprovat inicialment per Junta de Govern Local 
en data 16 d’octubre de 2019 (expedient X2018000736). 

Vist que en data 3 de desembre de 2019 s’ha sol·licitat l’informe de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona de l’esmentat PMU, en virtut de l’article 87.1 del 
Decret legislatiu 1/2010, Text refós de la Llei d’urbanisme. 

Vist que en data 3 de desembre de 2019 s’ha sol·licitat l’informe del Servei Territorial 
de Carreteres de l’esmentat PMU. 

Vist el Text refós del Projecte de reparcel·lació voluntària del polígon B-04, redactat 
per Tecplan, i presentat en data 25 de setembre de 2019. 

(...) 

Vista l’escriptura de reparcel·lació núm. 1845, signada en data 5 de novembre de 2019 
davant la notària de Cassà de la Selva, la Sra. MESP, i presentada per registre 
d’entrada en data 29 de novembre de 2019. Vist que l’escriptura de reparcel·lació 
voluntària està subjecta a la condició suspensiva de la pertinent aprovació de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

Vist que es proposa la cessió a l’ajuntament del 10% de l’aprofitament urbanístic de 
l’àmbit en concepte de cessió obligatòria i gratuïta mitjançant la seva substitució pel 
seu equivalent econòmic (18.870 €), atès que l’ordenació urbanística del PMU dóna 
lloc a una parcel.la única i indivisible. 

Vist que segons l’Atorguen Sisè de l’escriptura aquest pagament del 10% es fa 
mitjançant la compensació de deutes mutus amb Freixas i Freixas, SL. 

Conclusió: 

S’informa favorablement per sotmetre l’escriptura de reparcel·lació a la informació 
pública prevista a l’article 164.2 del Decret 305/2006, prèvia a la seva aprovació 
definitiva. 

L’aprovació definitiva haurà de quedar condicionada a l’aprovació definitiva del PMU 
B04, actualment en tramitació.” 
QUART.- L’article 124.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, estableix que hauran de regular-se per reglament 
els requisits i la tramitació dels projectes de reparcel·lació econòmica, els de 
reparcel·lació voluntària, els de regularització de finques i els de reparcel·lació que 
afectin una única persona propietària o diverses en proindivís, i també els supòsits en 
què la reparcel·lació és innecessària. 
Vist l’article 164 del Decret 305/2006, Reglament de la llei d’urbanisme que disposa: 
“Totes les persones propietàries de finques incloses en un polígon d'actuació 
urbanística subjecte al sistema de reparcel·lació poden formular, de comú acord i 
mitjançant l'atorgament d'escriptura pública, una proposta de reparcel·lació voluntària. 
Sense necessitat d'aprovació inicial, l'administració actuant ha de sotmetre la proposta 
a informació pública per un termini d'un mes i simultàniament ha de donar audiència a 
la resta de persones interessades amb citació personal. L'aprovació definitiva del 
projecte s'ha d'ajustar al que estableix l'article 113.2.d) de la Llei d'urbanisme. 

 



 

La certificació de l'acord d'aprovació definitiva possibilita la inscripció de la 
reparcel·lació al Registre de la propietat. 
L'escriptura pública de reparcel·lació voluntària es pot complementar, quan s'aplica la 
modalitat de compensació bàsica, amb un apoderament especial a favor d'una o més 
persones propietàries o gestores per tal que, en representació de la comunitat de 
reparcel·lació, puguin desenvolupar les tasques que altrament correspondrien a una 
junta de compensació. 
L'apoderament al què es refereix l'apartat anterior ha de fixar un termini de mandat, 
coincident previsiblement amb el necessari per a l'execució de les determinacions del 
planejament i de les previsions del projecte d'urbanització, ha d'incorporar un 
pressupost orientatiu al respecte i, també, unes regles de funcionament del conjunt de 
poderdants per facilitar i garantir la fiscalització de les tasques dels apoderats o 
apoderades. 
Llevat que es tracti d'un apoderament unipersonal, els apoderats o apoderades es 
poden configurar bé com a junta d'apoderats, amb president o presidenta i secretari o 
secretària, o bé com a conjunt de delegats d'actuació indistinta i solidària o bé conjunta 
i mancomunada. 
Si els apoderats o apoderades són diversos, l'apoderament ha d'expressar la persona 
física que, en representació de tots, ha de ser la interlocutora amb l'administració 
actuant. 
L'aprovació de l'apoderament es produeix amb la del projecte de reparcel·lació  i la 
seva comunicació al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores dóna lloc a la 
seva inscripció. En aquest cas, no cal la constitució d'una junta de compensació. La 
revocació del poder atorgat per qualsevol dels poderdants comporta la necessitat de 
constituir una junta de compensació.” 
La referència que es realitza, quant a l’aprovació definitiva del projecte de 
reparcel·lació, ha d’entendre’s feta al vigent article 119.2.d) del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, que 
estableix que “La notificació de l’acord d’aprovació definitiva s’ha de produir en el 
termini de dos mesos des de la conclusió del termini d’informació pública. En cas 
contrari, s’entén que el projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci 
administratiu positiu, a excepció del projecte de reparcel·lació, en què el sentit del 
silenci és negatiu”. 
D’altra banda, cal tenir en compte que segons l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, quan es tracti de la 
tramitació d’instruments de gestió urbanística, els edictes s’han de publicar al BOP de 
Girona i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal al 
qual es refereixi el projecte en tramitació. Els edictes han d’indicar l’instrument o 
expedient sotmès a informació pública, el termini d’exposició al públic del projecte o de 
l’instrument de què es tracti, l’adreça i l’horari de l’oficina o dependència en la qual es 
pot exercitar el dret d’informació, i en el seu cas, el mitjà telemàtic on es pot consultar 
la reparcel·lació del PMUB04 la Selva. Igualment, segons l’article 8 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
s’ha de donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública 
en els procediments de planejament i gestió urbanístics i dels acords d’aprovació que 
s’adoptin en la seva tramitació. 
CINQUÈ.- La competència per a l’adopció de la resolució aprovatòria dels projectes de 
reparcel·lació correspon a l’Alcalde, de conformitat amb allò previst a l’article 
53.1.s) 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 en tracte d’un instrument de gestió 
urbanística.  
SISÈ.- Atenent que amb el document que es tramita es dóna compliment a allò 
preceptuat als articles 144 a 150 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i que així mateix el document s’adapta a les 
determinacions de la legislació urbanística,  i vist allò establert a l’article 164 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, en base a les atribucions que em confereix l’article 53.1.s)  
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 
SETÈ.-  Vista la delegació de competències delegades a la Junta de Govern Local 
mitjançant decret 1292 de data 21 de juny de 2019. 
Per tot això, S’ACORDA: 
PRIMER.-  Sotmetre la proposta de reparcel·lació voluntària del Pla de Millora Urbana 
B04 Carrer de la Selva, presentat per Freixas i Freixas, S.L., formulada per totes les 
persones propietàries de finques incloses al polígon d’actuació urbanística esmentat, 
de comú acord i mitjançant l’atorgament d’escriptura pública de data 5 de novembre de 
2019, per tal de dur a terme el desenvolupament de les determinacions previstes en el 
Pla de Millora Urbana B04 del POUM de Cassà de la Selva, a informació pública per 
termini D’UN MES, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona , 
en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al Tauler 
d’Anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web de l’Ajuntament, podent 
consultar el mateix de dilluns a divendres, de 8 hores a 15 hores a l’àrea  d’Urbanisme 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
SEGON.- Simultàniament, concedir tràmit d’audiència a les persones que consten com 
interessades: Freixas i Freixas, S.L. i Fundació Tutelar de les Comarques Gironines en 
representació de JVB, per idèntic termini D’UN MES, mitjançant citació personal, 
segons allò disposat a l’article 164.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

3.- APROVACIÓ PRÈVIA LEGALITZACIÓ OBRES DE CONSTRUCCIÓ ANNEXA A 
LA MASIA DEL VT. DE VERNEDA, 7, " CAL CIGRÓ". 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la proposta presentada per PCO, (E2018005467, el dia 24-09-2018), per a la 
legalització de construcció annexa a la masia ubicada en el Vt. de Verneda, núm. 7 
anomenada “Cal Cigró”. 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en data 14 de gener de 2020, 
que copiat diu: 
“Atès el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva, aprovat 
definitivament el 4/3/2009 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb un 
text refós verificat per l’ajuntament i aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
15 de juliol de 2009, i publicat al DOGC en data 11/11/2009. 
Vista la documentació presentada el 8 de maig de 2019 per MPCO: documents de 
“Proposta de legalització de construcció annexa a la finca de Cal Cigró a Cassà 
de la Selva (Girona)” i el seu “estudi d’impacte i integració paisatgística”, on 
concretament es proposa la legalització i modificacions en la construcció auxiliar 
situada al polígon 6, parcel.la 125, la qual fou construïda sense disposar de llicència; i 
els enderrocs i modificacions al cobert agrícola situat al polígon 6, parcel.la 126, el 

 



 

qual disposa de llicència de legalització d’obra (exp. X2018001673). 
La proposta de legalització d’obra consisteix en el següent: 
− Pel que fa al cobert agrícola situat al polígon 6, parcel.la 126: Enderrocar 141,80 

m2 dels 201,40 m2 de superfície del cobert destinat a allotjar bestiar.  

− Pel que fa a la construcció auxiliar de 195 m2 construïda sense disposar de 
llicència al polígon 6, parcel.la 125: 

• Enderrocar la paret que separa l’espai anomenat “magatzem 2” de l’espai 
diàfan, per tal de legalitzar la sala resultant de 105,30 m2 com a cobert 
agrícola per a maquinària i emmagatzematge de palla, i legalitzar també la 
sala de 19,35 m2 destinada als dipòsits i maquinària de l’activitat agrícola i 
el “magatzem 1” de 17,15 m2. Destinant així a usos agrícoles en aquesta 
edificació un total de 141,80 m2 de superfície construïda. 

• Legalitzar la sala anomenada “zona barbacoa” de 53,20 m2 de superfície 
construïda, com a ampliació de la masia (dins el 20% màxim d’ampliació 
permès per normativa). 

Per tant, del cobert agrícola de 201,40 m2, es proposa enderrocar 141,80 m2, 
resultant un cobert de 59,60 m2 destinat a allotjar bestiar (cabres i ovelles). 
I de la construcció auxiliar de 195 m2 construïda sense llicència que es pretén 
legalitzar, es proposa destinar 141,80 m2 a usos agrícoles i 53,20 m2 a ampliació 
de l’ús habitatge (zona barbacoa). 
D’aquesta manera es mantindria la superfície construïda actualment autoritzada 
per usos agrícoles en 201,40 m2 (=59,60 + 141,80). 

La finca objecte de les actuacions proposades es troba situada en sòl no urbanitzable, 
Zona C, Espai natural de la Serra de les Gavarres. 
Vistos els articles VII.2.15 i VII.2.16 del POUM. 
Atesa la disposició transitòria 15a del DL 1/2010, Text refós de la Llei d’Urbanisme, i 
atès que no hi ha Catàleg de masies aprovat a Cassà de la Selva, les ampliacions d’ús 
habitatge cal tramitar-les d’acord amb l’article 48 del DL 1/2010. 
Vist l’informe emès en data 7 de novembre de 2019 per l’arqueòloga territorial del 
Departament de Cultura, on es fa constar que a l’inventari del patrimoni arqueològic i 
paleontològic de la Direcció General del Patrimoni Cultural no consta cap jaciment en 
aquest indret. 
Vist l’informe emès en data 7 de novembre de 2019 des de la Secció de Biodiversitat i 
Medi Natural on es fa constar que: L’actuació proposada no afecta cap espai del 
sistema d’espais naturals protegits (SENP), integrat pel conjunt d’espai inclosos al Pla 
d’espais d’interès natural (PEIN) i la xarxa Natura 2000, ni tampoc afecten àmbits 
inclosos en catalogacions o inventaris del patrimoni natural gestionats per aquesta 
Secció, com són les àrees d’interès faunístic o florístic, zones humides inventariades, 
els espais d’interès geològic o boscos singulars. Tampoc es produeixen afectacions 
sobre hàbitats amb valors destacats pel que fa a biodiversitat, singularitat o grau 
d’amenaça. 
D’acord amb el que s’ha exposat no és previsible que pugui tenir repercussions 
significatives sobre valors del patrimoni natural inclosos en l’àmbit de les competències 
d’aquesta Secció. 
Vist l’informe emès el 8 de novembre de 2019 des de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, amb una sèrie de recomanacions i advertiments. 
No s’han rebut encara els informes de l’Agència Catalana de l’Aigua ni del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, els quals foren sol·licitats 
per ’ajuntament en data 24 d’octubre de 2019.  
Vist el certificat emès per la secretària municipal en data 8 de gener de 2020 on es fa 
constar que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni 

 



 

suggeriments. 

CONCLUSIÓ: 
S’informa FAVORABLEMENT per A L’APROVACIÓ PRÈVIA de la proposta de 
legalització de la construcció annexa a la finca de Cal Cigró, i la seva tramesa a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva. 
A la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona caldrà trametre-hi tota la documentació 
que s’esmenta a l’escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 14 
d’octubre de 2019 (registre d’entrada E2019007446).” 

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, aquest immoble se situa en sòl no urbanitzable, 
Zona Clau C, Espai natural de la Serra de les Gavarres.  
Atesa la disposició transitòria 15a del DL 1/2010, Text refós de la Llei d’Urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012 i atès que no hi ha Catàleg de masies aprovat, cal tramitar 
la sol·licitud d’acord amb l’article 48 del DL 1/2010. 
Atès el que determina l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per l’art. 14 de la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme.  

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER. Aprovar prèviament la sol·licitud de PCO, per a la legalització de construcció 
annexa a la finca de Cal Cigró, al Vt. de Verneda, núm. 7 amb les condicions i segons 
informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, atès que la finca se situa en sòl no 
urbanitzable, “Zona Clau C, Espai natural de la Serra de les Gavarres”. 
SEGON. Trametre la documentació presentada i la referida a la tramitació de la 
llicència, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació 
definitiva, si s’escau.    
TERCER. Comunicar aquest acord a la interessada, per al seu coneixement. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

6.- APROVACIÓ PRÈVIA DE L'AVANTPROJECTE PER A LA LEGALITZACIÓ DE 
CONSTRUCCIÓ ANNEXA A L'HABITATGE DEL VEÏNAT DE LES SERRES, 55 
(POL. 4, PARCEL.LA 11 DEL CADASTRE DE RÚSTICA) 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la sol·licitud i l’avantprojecte present per JMP (E2019007480),  per a la 
legalització d’una construcció annexa a l’habitatge ubicat al veïnat de les Serres, núm. 
55 ( polígon 4, parcal.la 11 del cadastre de rústica). 
Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en data 14 de gener de 2020, 
que copiat diu: 
“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). 

En data 11 de juliol de 2018 es va emetre el Decret d’alcaldia núm. 869, incoant 
expedient de protecció de la legalitat urbanística (exp. X2018001070) en relació a les 
obres de reforma interior i les obres d’ampliació de l’habitatge situat al veïnat de les 
Serres, núm. 55, realitzades sense disposar de títol administratiu habilitant. 

Pel que fa a les obres de reforma interior de l’habitatge (exp. X2018000830), la 
legalització d’aquestes fou autoritzada per la Junta de Govern Local en data 9 de 
setembre de 2019. 

Pel que fa a l’ampliació de l’habitatge amb un nou volum d’edificació on se situa el 
dipòsit de gasoil, es requerí el propietari perquè presentés la documentació necessària 
per iniciar la tramitació de la seva legalització d’acord amb l’article 48 del decret 
legislatiu 1/2010, Text refós de la Llei d’Urbanisme.  

Atès l’article VII.2.16.3 del POUM que estableix que: 

“3.  Els usos existents es poden ampliar en un 20 per cent de la seva superfície, 
llevat de si es troben en el Catàleg de protecció, el qual es regirà per 
disposicions pròpies.  

 Queda prohibit l’enderroc total d’un “mas”. 
 Les ampliacions que compleixin aquest punt s’hauran de sotmetre en tots els 

casos al procediment regulat per l’article 48 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012.” 

En data 16 d’octubre de 2019 el Sr. JMP ha presentat l’avantprojecte per tramitar la 
legalització de la construcció annexa a l’habitatge del veïnat de les Serres, núm. 55 
(polígon 4, parcel.la 11 del cadastre de rústica). 

L’ampliació realitzada no supera el 20% màxim permès per la normativa vigent. 

Les obres realitzades se situen en sòl no urbanitzable, Zona C, Espai natural de la 
Serra de les Gavarres, i es troben incloses dins l’àmbit de l’EIN de les Gavarres i dins 
l’àrea d’afectació de la carretera Gi-664. 

Atesa la Disposició Transitòria Quinzena del Decret legislatiu 1/2010, Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 

Atès que a Cassà de la Selva no hi ha catàleg aprovat de les construccions situades 
en sòl no urbanitzable.  

S’ha iniciat la tramitació de l’expedient d’acord amb el procediment de l’article 48 del 
DL 1/2010, Text refós de la Llei d’urbanisme. 

En data 24 de maig de 2019 el Servei Territorial de Carreteres va emetre resolució 
d’autorització de les esmentades obres (exp. CAG20180777). 

En data 9 de juliol de 2019 la Secció de Biodiversitat i Medi Natural va emetre informe 
en relació amb les esmentades obres (exp. 2019STGIRMN0262). 

 



 

En data 6 de novembre de 2019 des de l’ajuntament es varen sol·licitar informes al 
Departament de Cultura, Departament d’Agricultura, Agència Catalana de l’Aigua i 
Institut Geològic de Catalunya. 

En data 8 de novembre de 2019 es va emetre l’informe per part del Departament de 
Cultura de la Generalitat. 

Pel que fa a la resta d’organismes, ha transcorregut el termini d’un mes i no s’han 
rebut els seus informes. 

Vist el certificat emès per la secretària municipal en data 8 de gener de 2020 on es fa 
constar que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments. 

Conclusió: 

S’informa FAVORABLEMENT per a l’APROVACIÓ PRÈVIA de l’avantprojecte 
presentat per JMP per legalitzar la construcció annexa a l’habitatge del veïnat de les 
Serres, núm. 55 (polígon 4, parcel.la 11 del cadastre de rústica), i la seva tramesa a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.” 

Atès que en data 30 de desembre de 2019, l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, va emetre el corresponent informe (E2020000274, el dia 14 de gener de 
2020). 

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, aquest immoble se situa en sòl no urbanitzable, 
Zona Clau C, Espai natural de la Serra de les Gavarres i es troba inclòs dins l’àmbit de 
l’EIN de les Gavarres i dins l’àrea d’afectació de la carretera GI-664.  
Atesa la disposició transitòria 15a del DL 1/2010, Text refós de la Llei d’Urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012 i atès que no hi ha Catàleg de masies aprovat, cal tramitar 
la sol·licitud d’acord amb l’article 48 del DL 1/2010. 
Atès el que determina l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per l’art. 14 de la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme.  

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER. Aprovar prèviament l’avantprojecte presentat per JMP, per a la legalització 
d’una construcció annexa a l’habitatge del veïnat de les Serres, núm. 55 (polígon 4 , 
parcel.la 11 del cadastre de rústica), amb les condicions i segons informe emès pels 
Serveis Tècnics Municipals, atès que la finca se situa en sòl no urbanitzable, “Zona 
Clau C, Espai natural de la Serra de les Gavarres”. 

SEGON. Trametre la documentació presentada i la referida a la tramitació de la 
llicència, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació 
definitiva, si s’escau.    

TERCER. Comunicar aquest acord a la interessada, per al seu coneixement. 

 



 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

7.- CONTRACTE MENOR SERVEI DE LLOGUER DE LA IL·LUMINCACIÓ DE 
NADAL PER VARIS CARRERS DEL MUNICIPI 

RELACIÓ DE FETS 

1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació de data 24 de gener de 
2020, de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes 
menors i de motivació de la necessitat del contracte menor i de motivació de la 
necessitat del contracte menor, que diu:   

“ ...  
L'òrgan de contractació considera necessari el lloguer de il·luminació de Nadal. 

Vista aquesta necessitat el tècnic proposa el servei de lloguer de diferents 
tipologies de llums de Nadal per a varis carrers del municipi. 

Segons el pressupost nº 20200001 del 10/01/2020 adjunt a l'expedient. 

El preu de contracte està d'acord amb els preus de mercat.” 
  

2. Atès el pressupost presentat per ASUKIKI FOOD AND DRINK, S.L.,  amb NIF: 
B-17694274, per import de 6.578,77€ IVA inclòs.  

3. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 
d’altres, amb núm. operació 220200000029, per import de SIS MIL CINC-CENTS 
SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (6.578,77€ IVA inclòs), a 
càrrec de la partida pressupostària 601 1532 21000 de l’exercici 2020. 

4. Vist que aquesta despesa té un cost de CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET 
EUROS (5.437,00€ sense IVA), que resulta un import total de SIS MIL CINC-
CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (6.578,77€ IVA 
inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1532 21000 de l’exercici 2020. 

FONAMENTS DE DRET 

1. Conforme als arts. 17, 116.4 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del parlament Europeu i del consell 2014/24/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.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa corresponent pel servei de lloguer 
de diferents tipologies de llums de Nadal per a varis carrers del municipi, amb 
l’empresa ASUKIKI FOOD AND DRINK, S.L.,  amb NIF: B-17694274,  per import de 
CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS (5.437,00€ sense IVA), que 
resulta un import total de SIS MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB 
SETANTA-SET CÈNTIMS (6.578,77€ IVA inclòs), a càrrec de la partida 
pressupostària 601 1532 21000 de l’exercici 2020. 

SEGON.-  Notificar aquest acord a l’empresa ASUKIKI FOOD AND DRINK, S.L.. 

TERCER- Traslladar aquest acord a l’àrea d’intervenció i contractació municipal. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

8.- CONTRACTE MENOR SERVEI DE LLOGUER DE L’ARBRE DE NADAL 

RELACIÓ DE FETS 

1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació de data 24 de gener de 
2020, de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes 
menors i de motivació de la necessitat del contracte menor i de motivació de la 
necessitat del contracte menor, que diu:   

“ ...  
L'òrgan de contractació considera necessari el lloguer d'un arbre de Nadal. 

Vista aquesta necessitat el tècnic proposa el servei de lloguer d'un arbre de 
Nadal il·luminat. 

Segons el pressupost nº 20200007 del 10/01/2020 adjunt a l'expedient. 

El preu de contracte està d'acord amb els preus de mercat..” 
  

2. Atès el pressupost presentat per BOADAS CONCOM, S.L.,  amb NIF: 
B-17926494, per import de 7.538,30€ IVA inclòs.  

3. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 
d’altres, amb núm. operació 220200000027, per import de SET MIL CINC-CENTS 
TRENTA-VUIT EUROS AMB  TRENTA CÈNTIMS (7.538,30€ IVA inclòs), a càrrec 
de la partida pressupostària 601 1532 21000 de l’exercici 2020. 

4. Vist que aquesta despesa té un cost de SIS MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS 
(6.230,00€ sense IVA), que resulta un import total de SET MIL CINC-CENTS 
TRENTA-VUIT EUROS AMB  TRENTA CÈNTIMS (7.538,30€ IVA inclòs), a càrrec 
de la partida pressupostària 601 1532 21000 de l’exercici 2020. 

FONAMENTS DE DRET 

4. 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 2014/24/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

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

6. Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa pel servei de lloguer de l’arbre de 
Nadal, amb l’empresa BOADAS CONCOM, S.L.,  amb NIF: B-17926494,  per import 
de SIS MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS (6.230,00€ sense IVA), que resulta un 
import total de SET MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB  TRENTA 
CÈNTIMS (7.538,30€ IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1532 
21000 de l’exercici 2020. 

SEGON.-  Notificar aquest acord a l’empresa BOADAS CONCOM, S.L.. 

TERCER- Traslladar aquest acord a l’àrea d’intervenció i contractació municipal. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

9.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER GESTIONAR ELS SERVEIS DE 
FORMACIÓ CULTURAL PER A PERSONES ADULTES DE CASSÀ DE LA SELVA 

Antecedents de fet. 

Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació, de data 28 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 present per TOT OCI, S.L. amb NIF B17452350 per la 
contractació d’un servei per a gestionar els serveis de formació cultural per a persones 
adultes de Cassà de la Selva per 13.530,00 € (IVA exempt). 

2. RC número 220200000054, amb càrrec de l’aplicació pressupostària 102 4330 22799 
del pressupost de 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 la gestió dels tres serveis de formació cultural per a 
persones adultes que iniciem des de l’Ajuntament de Cassà de la Selva (alfabetització en 
llengua catalana, alfabetització digital i Espai d’Estudi per a persones adultes) amb la 
companyia TOT OCI, S.L. Per l’objecte del contracte es tracta de la contractació d’un servei, 
amb valor estimat de 13.350,00 € IVA exempt (inferior a Obres: 40.000,00 €; Serveis: 15.000,00 
€; Subministraments: 15.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 102 4330 22799 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 
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.”  

1. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa 
entre d’altres, amb número d’operació 220200000054, per import de 13.530,00 
€ (IVA exempt), a càrrec de l’aplicació pressupostària 102 4330 22799 de 
l’exercici 2020. 

2. Vist que aquesta despesa té un cost de 13.530,00 € (IVA exempt), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 102 4330 22799 de l’exercici 2020. 

3. Atès el pressupost presentat per TOT OCI, S.L. amb NIF B17452350 per la 
contractació d’un servei per a gestionar els serveis de formació cultural per a 
persones adultes de Cassà de la Selva per 13.530,00 € (IVA exempt).  

  
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 un servei per a gestionar els serveis de formació cultural per a 
persones adultes de Cassà de la Selva amb TOT OCI, S.L. amb NIF B17452350 per 
un import de 13.530,00 € (IVA exempt), a càrrec de l’aplicació pressupostària 102 4330 
22799 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  

10.- 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: 
10.1.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE 
PROGRAMES I PROJECTES EDUCATIUS EN L'ÀMBIT DE LES COMARQUES 
GIRONINES, ANUALITAT 2020 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per al foment de 
programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2020. 

Vist el Projecte de l’àrea d’educació municipal “Serveis de formació cultural per a 
persones adultes”. 

Vist el pressupost per atendre els Serveis Formatius municipals en el marc de la 
formació cultural d’adults del municipi de Cassà de la Selva per un import de 13.530 
euros. 

FONAMENTS DE DRET 

Bases específiques de la Diputació de Girona per a la concessió de subvencions per al 
foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, 
anualitat 2020 (publicat al BOP núm. 188 de 01/10/2019). 

Edicte de la Diputació de Girona d’aprovació de la convocatòria anticipada de 
subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les 
comarques gironines, anualitat 2020 (publicat al BOP núm. 219 de 15/11/2019). 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Sol·licitar subvenció de 10.000 euros a la Diputació de Girona per al foment 
de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 
2020. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a Cooperació Cultural de la Diputació de Girona. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

 



 

10.2.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DE 
LLIBRES I DIARIS PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

RELACIÓ DE FETS  

Vista la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura per a l’adquisició de 
llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per 
a l’any 2020. 

FONAMENTS DE DRET  

RESOLUCIÓ CLT/3050/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel 
qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions 
en l'àmbit de les biblioteques.  

RESOLUCIÓ CLT/21/2020, de 10 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del 
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova 
la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a 
biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020.  

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar sol·licitud de subvenció de 6.000 euros al Departament de Cultura 
per a l’adquisició de llibres i diaris per a la biblioteca municipal, anualitat 2020. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.  

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

10.3.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE PER ADQUISICIÓ 
DE NOVETATS EDITORIALS PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

RELACIÓ DE FETS  

Vista la convocatòria de subvencions en espècie del Departament de Cultura per 
adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a biblioteques del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2020. 

FONAMENTS DE DRET  

RESOLUCIÓ CLT/3050/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel 
qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions 
en l'àmbit de les biblioteques.  

RESOLUCIÓ CLT/20/2020, de 10 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del 
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova 
la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en 
espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats 
editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya per a l'any 2020.  

 



 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar sol·licitud de subvenció en espècie de 6.000 euros al Departament 
de Cultura per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades per 
a la biblioteca municipal, anualitat 2020. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

10.4.- CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ LLUMS DE 
REFORÇ AL CAMP DE FUTBOL 31012020 

RELACIÓ DE FETS 

1. Atès l’informe del tècnic i de l’òrgan de contractació de data 30 de gener de 
2020, de compliment del límit quantitatiu en la celebració dels contractes 
menors i de motivació de la necessitat del contracte menor i de motivació de la 
necessitat del contracte menor, que diu:   

“ ...  
Un cop realitzada la inspecció per part de la OCA Global que certifica que 
l'auditoria realitzada per Asselum Luminotecnics SL compleix els paràmetres 
del RD1890/2008 i la normativa UNE EN 12193 respecte a la il·luminació de les 
instal·lacions esportives en el marc del contracte d'obres de l'expedient 
X2018003113. 
Atès que és voluntat del govern municipal de millorar la il·luminació en algunes 
zones del camp segons el pressupost #PRE 1-005025  08/10/2019 de Ilumia 
Lighting Company SL adjunt a l'expedient. L'òrgan de contractació considera 
necessari habilitar nous llums al camp de futbol per millorar la il·luminació. 
Vista aquesta necessitat el tècnic proposa la contractació del subministrament i 
col·locació de material elèctric i projectors per a potenciar i millorar la 
il·luminació al camp de futbol. Atès que es modifica l'informe anterior de data 
12/12/2019 degut a la nova RC amb núm. anterior 220180010622 per l'actual 
220200000065 de la partida 601 1532 61900. 
El preu de contracte està d'acord amb els preus de mercat. 
Segons article 18, 19 i 20 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, 
l'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els seus treballadors 
rebin les informacions necessàries i s'adoptin les mesures de seguretat 
oportunes per dur a terme els treballs encomanats al full d'encàrrec que haurà 
de signar abans de l'inici de les obres.” 

2. Atès el pressupost presentat per ILUMIA LIGHTING COMPANY, S.L.,  amb NIF: 
B-5516200, per import de 7.481,26€ IVA inclòs.  

3. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 
d’altres, amb núm. operació 220180010622, per import de SET MIL QUATRE-
CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (7.481,26€ IVA 
inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1532 61900 de l’exercici 
vigent. 

 



 

4. Vist que aquesta despesa té un cost de SIS MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS 
AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (6.182,85€ sense IVA), que resulta un import 
total de SET MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS 
CÈNTIMS (7.481,26€ IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1532 
61900 de l’exercici vigent. 

5. Atès que s’ha observat un error material de la RC amb núm. anterior 
220180010622  i segons la nova RC 220200000065 de la partida 601 1532 61900. 

6. Atès que cal esmenar l’error material de l’acord de contractació realitzat per al 
mateix objecte pres en Junta de Govern Local de 30 de desembre de 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. 

4. Atès allò disposat en l’article 109.2 de la Llei 39/2015. 

5. 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.- Esmenar l’error material de l’acord de la Junta de Govern Local de 30 de 
desembre de 2019 que aprovava del contracte menor de subministrament llums al 
camp de futbol per millorar la il·luminació actual, tenint per subsanada la RC amb núm. 
anterior 220180010622  per  la nova RC amb num. 220200000065 de la partida 601 
1532 61900 de l’exercici vigent. 

SEGON.- Contractar el subministrament llums al camp de futbol per millorar la 
il·luminació actual, amb l’empresa ILUMIA LIGHTING COMPANY, S.L.,  amb NIF: 
B-5516200,  per import de SIS MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-
CINC CÈNTIMS (6.182,85€ sense IVA), que resulta un import total de SET MIL 
QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (7.481,26€ IVA 
inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1532 61900 de l’exercici vigent 

TERCER.-  Notificar aquest acord a l’empresa ILUMIA LIGHTING COMPANY, S.L.. 

 



 

QUART- Traslladar aquest acord a l’àrea d’intervenció i contractació municipal. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

10.5.- FORMALITZACIÓ D'UN ENCÀRREC D´ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA 
REDACCIÓ D´UNA MEMÒRIA I VALORACIÓ D´UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR 
FOTOVOLTÀICA PER A L´ESCOLA ALDRIC 

ANTECEDENTS DE FET 

Atès l´Informe de l´Àrea de Medi Ambient de data 28 de gener de 2020 que transcrit 
literalment diu:  

“Antecedents de fet 

3. D’acord amb el pressupost present pel Consell Comarcal del Gironès amb 
NIF P-6700003-D per l’encàrrec de redacció d’una memòria valorada per a 
la instal·lació solar a l’escola Aldric, per 1.035,00 € (IVA exempt) 

4. RC número 220200000092, amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
200-1700-22706 del pressupost de 2020. 

Fonament de dret 

Segons l’art. 3 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídica del sector públic.  

Segons el Catàleg de Serveis del Consell Comarcal del Gironès i el preu públic, on 
s’estableix la prestació del servei d’assistència tècnica a través de la redacció de 
projectes, direccions d’obres, seguiment d’obres, coordinacions dels plans de 
seguretat i salut, informes tècnics i assessorament. Projectes personalitzats. 
Suport i recolzament a les intervencions municipals. En el mateix catàleg s’indica 
que les tarifes seran les aprovades pel Consell Comarcal, en general amb una 
bonificació del 50 % respecte del barem orientatiu dels col·legis professionals. 

D’acord amb el preu públic per a la prestació d’assistència tècnica als ajuntament i 
altres ens públics de la comarca vigents per al Consell Comarcal del Gironès.  

D’acord amb el que s’estableix al Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
segons el seu article 28. 

Objecte 

L’objecte de l’assistència consisteix en la redacció d’una memòria valorada per a la 
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per l’autoconsum a l’escola Aldric, que 
ha de dur a terme personal competent i qualificat per a la redacció de projectes 
d’instal·lacions elèctriques.  

L’Ajuntament de Cassà de la Selva no té capacitat per a assumir la tasca de 
redacció d’aquesta memòria per no disposar de mitjans tècnics suficients, i per 
tant, segons la legislació relativa a la organització comarcal, correspon al Consell 
Comarcal ser-se’n càrrec.  

L’assistència té un valor estimat de 1.035 € exclòs d’IVA, a càrrec de l’aplicació 

 



 

pressupostària 200-1700-22706 del pressupost vigent. El present encàrrec és per 
un servei puntual. 

Conclusions. 

Vist l’objecte de l’encàrrec d’assistència, així com la seva quantia, la tramitació 
s’ajusta a la normativa i, d’acord amb l’exposat als fonaments de dret, 
S’INFORMA FAVORABLEMENT.” 

FONAMENTS DE DRET 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre de, de Règim Jurídic del Sector Públic, en el seu art. 3r.  

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de l'organització comarcal de Catalunya, art. 28.1a) 

Catàleg de Serveis del Consell Comarcal del Gironès i el preu públic vigent. 

Per tot això, S’ACORDA: 

Primer – SOL·LICITAR al Consell Comarcal del Gironès, NIF P6700003D l´encàrrec d
´assistència tècnica consistent en:  

- Redacció d’una memòria valorada per a la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques per l’autoconsum a l’escola Aldric, que ha de dur a terme 
personal competent i qualificat per a la redacció de projectes d’instal·lacions 
elèctriques.  

Segon – AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 1.035 € IVA exclòs, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 200-1700-22706 del pressupost vigent. El present 
encàrrec és per un servei puntual. 

Segon -  Notificar aquesta Resolució al Consell Comarcal del Gironès, i traslladar-ho, 
a l´àrea d´Intervenció i Tresoreria Municipal. 

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, 

 


	RELACIÓ DE FETS
	FONAMENTS DE DRET

	RELACIÓ DE FETS
	FONAMENTS DE DRET


