
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE FEBRER 
DE 2020 

Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000005  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 10 de febrer de 2020 
Hora d’inici:  19:48 h 
Hora de fi: 19:53 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 03/02/2020 

2.- 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) 

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

4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL 
CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI D'ATENCIÓ I REFORÇ ESCOLAR 
CREC 

 



 

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 03/02/2020 

RELACIÓ DE FETS 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 03/02/2020, 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 03/02/2020, que consta a 
l’expedient. 

5.- CONVENI SERVEI ATENCIÓ DIÜRNA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
GIRONÈS, ELS CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT I 
L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 2020-2023 

6.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PLA A L'ACCIÓ, LÍNIA 1 

7.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PLA A L'ACCIÓ, LÍNIA 3 

 



 

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.- 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) 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la documentació presentada per NOB, en representació de NURIA OLIVE BAYO 
I BAYÓ I FILLS SC  per a la legalització i les obres d’acabament del cobert de 96 m2 
situat al veïnat de Verneda, (parcel·la 129 del polígon 6 del cadastre de rústica de 
Cassà de la Selva), com a complementari del magatzem agrícola principal de 534 m2 
situat en la mateixa finca per a magatzem  (E2019007407 de data 11 d’octubre de 
2019) 
Atès l’informe del cap de serveis tècnics municipals de data 22 d’octubre de 2019, que 
copiat literal diu: 

En data 9 de setembre de 2013 la Junta de Govern Local atorgà llicència d’obres per a 
la construcció d’un cobert agrícola de 463 m2 per emmagatzematge de gra al veïnat 
de Verneda, núm. 9. 
Vist el projecte de legalització de l’ampliació del cobert agrícola principal amb un 
increment de superfície del mateix; i de la construcció d’un magatzem agrícola sobre 
un antic cobert existent; i el corresponent estudi d’impacte i integració paisatgística, 
aportats en data 30 d’octubre de 2014. 
En data 15 de desembre de 2015 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
acordà: 

• Informar favorablement la sol·licitud de legalització de la construcció de 
magatzem agrícola, amb la condició que l’únic ús al que es destini sigui el 
d’emmagatzematge de gra vinculat a l’explotació que la mateixa propietat té al 
terme de Llagostera. 

• Informar desfavorablement la sol·licitud de legalització de l’ampliació de cobert 
agrícola no autoritzat, indicant a l’Ajuntament la necessitat d’iniciar un 
expedient de protecció a la legalitat urbanística als efectes de retornar 
l’edificació (ara destinada a magatzem i oficines) al seu estat original pel que fa 
a l’ús i a les dimensions. 

En data 22 de febrer de 2016 la Junta de Govern Local acordà: 
1. Autoritzar a Núria Olivé Bayó i Olivé i Fills, SC, la legalització de la construcció del 

magatzem agrícola, amb les següents condicions: 

- Que l’únic ús al que es destini sigui el d’emmagatzematge de gra vinculat a 
l’explotació que la mateixa propietat té al terme de Llagostera 

- Que s’aporti el document justificatiu d’haver comunicat les obres a cadastre 

 



 

- Que s’aporti el certificat de l’abocador on s’hagin gestionat les runes i terres 
generades durant l’obra. 

2. Denegar la sol·licitud de legalització de l’ampliació del cobert agrícola realitzat al 
veïnat de Verneda, núm. 9, polígon 6, parcel.la 129 del cadastre de rústica, que no 
havia estat autoritzat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, i 
prosseguir amb la tramitació de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística 
2014/396. 

En data 26 de febrer de 2016 la promotora presentà recurs d’alçada a l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de data 15 de desembre de 2015. 

En data 5 de juny de 2019, en base a la delegació de competències de la persona 
titular, resolució TES/335/2019, el Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament 
de Territori i Sostenibilitat ha resolt: 

- ESTIMAR el recurs d’alçada interposat per la senyora NOB, contra l’Acord de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 15 de desembre de 2015, pel 
qual es va informar favorablement la sol·licitud de legalització de la construcció 
d’un magatzem agrícola i es va informar desfavorablement la legalització 
d’ampliació d’un cobert agrícola, situades ambdues construccions al veïnat de 
Verneda del terme municipal de Cassà de la Selva, en el sentit de: 

o INFORMAR FAVORABLEMENT la legalització del cobert de 96 m2 
situat a la parcel·la 129 del polígon 6 de Cassà de la Selva, com a 
complementari del magatzem agrícola principal de 534 m2 situat en la 
mateixa finca i informat favorablement per l’acord impugnat. 

Aquest cobert de 96 m2, vinculat amb el magatzem agrícola principal de 534 m2, es 
proposa legalitzar per tal d’habilitar el seu espai per a les funcions de magatzem 
agrícola, per a la guarda de maquinària i estris agrícoles, així com per a poder efectuar 
petites tasques d’oficina i disposar d’un vestuari i serveis. Aquesta edificació es 
destina, segons el projecte, majoritàriament (uns 48 m2) per a l’aixopluc d’estris 
agrícoles i l’altra part es reserva per a gestionar l’esmentada activitat (uns 20 m2), 
essent la resta per als treballadors de l’explotació (vestuari de 10,25 m2 i serveis de 
4,84 m2). 

En data 11 d’octubre de 2019 la Sra. NOB ha presentat una instància on exposa que 
volen fer obres per acabar de condicionar l’esmentat magatzem situat al veïnat de 
Verneda, núm. 9 (obres de construcció d’envans, col·locació de premarcs, enguixat de 
parets, arrebossats de parets i bany, i col·locació de gres i sòcol). 

Conclusió: 

S’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud, amb la CONDICIÓ que es faci el pagament 
de l’ICIO, taxa i fiances que correspongui, de: 

- Llicència de legalització de les obres realitzades de construcció del cobert de 
96 m2 situat a la parcel·la 129 del polígon 6 de Cassà de la Selva, com a 
complementari del magatzem agrícola principal de 534 m2 situat en la mateixa 
finca. Les funcions d’aquest cobert són de magatzem agrícola, per a la guarda 

 



 

de maquinària i estris agrícoles, així com per a poder efectuar petites tasques 
d’oficina i disposar d’un vestuari i serveis. 

- Llicència per a les obres d’acabament de l’esmentat cobert: construcció 
d’envans, col·locació de premarcs, enguixat de parets, arrebossats de parets i 
bany, i col·locació de gres i sòcol. 

El pressupost estimatiu de les obres de construcció del cobert és de 27.578,88 euros. 

L’import de la fiança, d’acord amb l’Ordenança municipal de gestió de runes i terres, és 
de 20 €.  
L’Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l’ha dipositat 
presenti el justificant del destí de les runes i terres generades i l’obra sigui 
completament finalitzada.”  

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 NURIA OLIVE BAYO I BAYÓ I FILLS SC  la legalització de les 
obres realitzades, que consisteixen en la construcció d’un cobert de 96 m2, i permetre 
l’acabament d’aquest cobert mitjançant la construcció d’envans, col·locació de 
premarcs, enguixat de parets, arrebossats de parets i bany, i col·locació de gres i sòcol 
del cobert de 96 m2 situat al Veïnat de Verneda, (parcel·la 129 del polígon 6 del 
cadastre de rústica Cassà de la Selva) . 

SEGON. Condicionar aquesta llicència a que el seu ús sigui com a complementari del 
magatzem agrícola principal de 534 m2 situat en la mateixa finca, tenint en compte 
que les funcions d’aquest cobert són de magatzem agrícola, per a la guarda de 
maquinària i estris agrícoles, així com per a poder efectuar petites tasques d’oficina i 
disposar d’un vestuari i serveis i condicionant la seva eficàcia, 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 
27.578,88 €  
Pagament per autoliquidació per un pressupost de 27.578,88 € 
ICIO : 1.048,00 € 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 154,50€ 

 



 

TERCER. L’interessat ha fet efectiu el corresponent dipòsit de les fiances, segons 
l’Ordenança Fiscal núm. 31:  

Fiança per a la correcte gestió de runes (OF 31): 20,00 € 

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

QUART. Que el propietari inscrigui en el Registre de la Propietat l’acord municipal de 
legalització de les obres que consisteixen en la construcció d’un cobert de 96 m2, i 
l’acabament d’aquest cobert mitjançant la construcció d’envans, col·locació de 
premarcs, enguixat de parets, arrebossats de parets i bany, i col·locació de gres i 
sòcol, al Veïnat de Verneda, (parcel·la 129 del polígon 6 del cadastre de rústica Cassà 
de la Selva), fent constar en la finca registral on hi ha la referida obra, que no podrà 
ser destinada a cap altre ús, i que en el moment de cessar l’activitat la caseta haurà de 
ser desmantellada, d’acord amb l’article 1, apartat quart del Reial Decret 1093/97, de 4 
de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al reglament per a l’execució 
de la llei hipotecària sobre inscripció en el registre de la propietat d’actes de naturalesa 
urbanística 

CINQUÈ.  Recordar-vos que l’edificació  legalitzada al veïnat de Verneda, (Pol. 6 parc 
129 del cadastre de rústica) cal que sigui utilitzada de manera efectiva i que el seu ús 
sigui com a complementari del magatzem agrícola principal de 534 m2 situat en la 
mateixa finca, tenint en compte que les funcions d’aquest cobert són de magatzem 
agrícola, per a la guarda de maquinària i estris agrícoles, així com per a poder efectuar 
petites tasques d’oficina i disposar d’un vestuari i serveis . 

SISÈ. Advertir-vos que aquestes obres i la legalització s’atorguen 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. 

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

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

RELACIÓ DE FETS  

 



 

Atesa l’execució de l’obra local ordinària d’aparcament municipal al Passeig Ferrocarril 
(ÀMBIT II), adjudicada mitjançant procediment obert simplificat de data 27 de març de 
2019 i acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2019, a l’empresa 
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL., amb NIF B17612748, per un import de 
225.090,25) euros (IVA del 21%, inclòs), finançada amb càrrec a la partida 
pressupostària 601-1532-61900 Inversions en vies i espais públics de l’exercici 2019.  

Atès el contracte administratiu de l’obra esmentada en el paràgraf anterior, signat entre 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, 
SL.  

Vist l’acta de comprovació del replanteig de l’obra, de data 23 d’agost de 2019.  

Atès que, el Tècnic director de l’obra, el Sr. JFS, el tècnic de l’execució material de 
l’obra el senyor Quim Jordà Estany i l’empresa adjudicatària han signat l’acta de 
procés contradictori núm. 1 per un import d’execució material de 5.037,84 euros (CINC 
MIL TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS). 

FONAMENTS DE DRET  

Vista la delegació de funcions de l’Alcalde a la Junta de Govern Local efectuada 
mitjançant Decret d’Alcaldia 1292 de data 21 de juny de 2019.  

Atès el que disposa l’art. 242.4. ii) 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). 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar l’acta de PREU CONTRADICTORI núm. 1, signada per Jordi 
Fabrellas Surià, Joaquim Jordà Estany, com a directors facultatius de l’obra i Alex 
Viera Durán actuant com a representant de l’empresa EXACAVACIONES AMPURDAN 
2000, SL. 

SEGON.- Aprovar l’informe emès per la direcció facultativa de les obres, justificatiu del 
preu contradictori núm. 1, de quantia inferior al 3% de l’import adjudicat inicialment. 

L’import total de l’obra adjudicada va ser de 225.090,25,- € IVA INCLÒS i l’increment 
que suposarà el reconeixement d’aquest nou preu contradictori. El preu contradictori   
ascendeix en total a 6.453,76 € IVA INCLÒS amb càrrec a la partida pressupostària 
d’Inversions en vies i espais públics 601 1532 61900 i operació número 
AD-220190008880 i l’import acumulat total serà de 231.544,01 € IVA INCLÒS. 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària EXCAVACIONES 
AMPURDAN 2000, SL.  

QUART.- Traslladar aquest acord als tècnics responsables i a la intervenció 
municipals.  

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

 



 

4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL 
CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI D'ATENCIÓ I REFORÇ ESCOLAR 
CREC 

ANTECEDENTS DE FET 

Per acord de Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2018  es va adjudicar el 
contracte de servei d’atenció i reforç escolar CREC adreçat a alumnes de primària i 
primer cicle d’ESO de Cassà de la Selva, adjudicat mitjançant procediment obert i 
tramitació d’urgència a la mercantil Tot Oci, educació lleure i esport, SL amb NIF 
B-17452350 per un import de 44.880,00 euros exempts d’IVA per un termini de dos 
anys, prorrogable per una anualitat més.  

Per acord de Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2019 es va aprovar la 
primera única pròrroga del contracte del servei d’atenció i reforç escolar CREC, durant 
el període del 3 de febrer de 2020 fins el 3 de febrer del 2021 amb Tot oci, educació 
lleure i esport, SL amb NIF B-17452350. 

Atesa la retenció de crèdit, corresponent a la despesa, amb número 220199000071 
per un import de 22.440€ a càrrec de la partida pressupostària “Projecte CREC”, núm. 
500 2310 22799. 

Vist l’informe de la tècnica d’educació on es posa de manifest que amb l’aprovació dels 
pressupostos de l’exercici 2020 hi ha hagut una modificació amb l’aplicació 
pressupostària del Projecte CREC esdevingut del canvi de regidoria del projecte 
CREC, en conseqüència ara ha passat a ser a càrrec de l’aplicació pressupostària 401 
2310 22799. 

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

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.  

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

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

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.- APROVAR la modificació de l’aplicació pressupostària assignada al Projecte 
CREC per tal de poder modificar la RC a l’aplicació correcta a l’exercici 2020, que serà 
401 2310 22799.    

 



 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-dos mil quatre-cents quaranta euros 
exempts d’IVA, a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 401 2310 22799 de 
l’exercici de 2020. 
TERCER.- Traslladar aquest acord a les àrees d’intervenció i d’educació municipals. 
RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

5.- CONVENI SERVEI ATENCIÓ DIÜRNA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
GIRONÈS, ELS CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT I 
L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 2020-20203 

Antecedents de fet.  

Atès la memòria de la tècnica d’educació de data 5 de febrer de 2020 en relació a la 
signatura del conveni de col·laboració per Servei d’Atenció Diürna entre l’Ajuntament 
de Cassà i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, que literalment disposa:  

“Necessitat i oportunitat 

El Contracte Programa subscrit entre el Consell Comarcal del Gironès i la Generalitat de 
Catalunya finança el servei d’atenció diürna, previst en la Cartera de serveis socials 
vigent com a servei social bàsic i com a prestació garantida. Els serveis d’atenció 
diürna són serveis socials d’atenció diürna destinats a infants i adolescents en situació de 
risc, fora de l’horari escolar en els períodes lectius; i en els períodes no lectius, aquest 
horari s’amplia per abastar també l’horari escolar. 

Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora de 
l’horari escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la 
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen 
les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball grupal o 
individual, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat. 

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, el qual està adscrit al Consell Comarcal del 
Gironès, té com a finalitat la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats de tot tipus 
(estatuts BOP núm. 4 de 08/01/2015), i actualment, gestiona el servei d’atenció diürna de 
Cassà de la Selva, amb un projecte educatiu que té com objectiu general proporcionar 
atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, afavorint la 
cobertura de les seves necessitats per garantir-los un nivell de benestar adequat, el seu 
desenvolupament personal, integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el 
deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius. 

Atesa aquesta experiència del Consorci en la gestió d’aquest servei social bàsic com a 
prestació garantida i que l’Ajuntament de Cassà està interessat en continuar treballant 
conjuntament polítiques socials d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents, i les seves famílies, en situació risc social. 

D’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials, el 
finançament dels serveis socials bàsics van a càrrec dels ajuntaments i de l’administració 
de la Generalitat de Catalunya; 

 



 

És d'interès del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i de l'Ajuntament de Cassà de la 
Selva subscriure aquest conveni de col·laboració per executar el Servei d’atenció diürna a 
Cassà de la Selva. 

Les parts, de conformitat amb el que regulen els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic i els arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Caràcter de l’activitat  

L’activitat objecte del conveni i l’aprovació i signatura del conveni té efecte de 
col·laboració, sense assumpció de relació laboral ni mercantil.  

La vigència del conveni serà des de la seva signatura fins el 31/12/2020. Tanmateix, el 
conveni és prorrogable expressament per un any més, mitjançant una addenda, prèvia 
sol·licitud presentada amb una antelació mínima de dos mesos a la data del seu 
venciment. 

Cada una de les parts assumeix la seva part en realització d’actuacions i responsabilitats.  

Així doncs, el caràcter de l’activitat compresa al conveni és no contractual.  

Compliment de la LRJSP 

El conveni dóna compliment al contingut de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim 
Jurídic del Sector Públic. 

Actuacions a realitzar per les parts 

A continuació es detallen, les actuacions a realitzar per part de cada part implicada en el 
projecte:  

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
Coordinació del Servei d’atenció diürna de Cassà de la Selva. Els objectius del servei són 
els següents: 

General: Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc i les seves 
famílies del municipi, afavorint la cobertura de les seves necessitats per garantir-los un 
nivell de benestar adequat, el seu desenvolupament personal, integració social i 
l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i 
compensant dèficits socioeducatius. 

Específics: 
En relació amb la persona i la millora de la seva qualitat de vida:  

- Desenvolupament personal i integració social. 
- Adquisició d’aprenentatges. 

Quant al mateix servei: 
- Atendre infants i adolescents en situació de risc que viuen en l’àmbit de l’àrea bàsica 

respectiva, que requereixen suport per pal·liar els dèficits soferts, prioritàriament aquells 
que estan en situació de risc. 

- Prevenir el deteriorament de les situacions de risc. 

 



 

- Compensar dèficits socioeducatius. 

Temporalitat de la intervenció serà la que s’estableixi en el pla de treball individual d’acord 
amb els objectius que convingui assolir amb l’infant i la família. 

- Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la coordinació i supervisió 
del Servei d’atenció diürna a Cassà de la Selva. 

- Aportar el material fungible i no fungible i el material escolar i pedagògic, tenint en compte 
els recursos econòmics que aporta l’Ajuntament de Cassà de la Selva regulats al quart 
pacte.  

Consell Comarcal del Gironès 
- Encomanar la gestió del servei d’atenció diürna a Cassà de la Selva al Consorci de 

Benestar Social Gironès-Salt, en virtut dels seus estatuts (BOP Núm. 4 de 08/01/2015). 

- Aportar el finançament per l’exercici 2020 de 27.226,29 €, quantitat establerta a la fitxa 
econòmica del Contracte Programa subscrit amb la Generalitat de Catalunya. 

Ajuntament de Cassà 

- Aportar la infraestructura necessària i el seu manteniment, i, si s’escau, el manteniment 
del sistema informàtic.  

-  Fer efectiu el pagament al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, de la següent 
manera: 

Per a l’exercici 2020, de la quantitat de 14.025,66 €. El pagament es farà en dues fases: el 
70% abans del 31/01/2020, i el 30% restant el 31/10/2020, prèvia liquidació del servei 
prestat, a càrrec de l’aplicació pressupostària corresponent per l’exercici 2020, condicionat 
a l’existència de crèdit adequat i suficient. Tanmateix, hi afegim 700€ per any per tal que 
des del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt assumeixin les despeses de material 
fungible i no fungible i de material escolar i pedagògic. Per tant, l’import total serà de 
14.725,66 €. 

Anualment, es fixarà a través d’una addenda, l’aportació que l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva farà al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a la prestació d’aquest servei. 
La despesa haurà de ser aprovada per l’òrgan competent. 

Import del conveni 
- Des de l’Ajuntament de Cassà de la Selva es farà efectiu el pagament al Consorci de 

Benestar Social Gironès-Salt, el següent import: 

o Per a l’exercici 2020, de la quantitat de 14.025,66 €. El pagament es farà en dues fases: el 
70% abans del 31/01/2020, i el 30% restant el 31/10/2020, prèvia liquidació del servei 
prestat, a càrrec de l’aplicació pressupostària corresponent per l’exercici 2020, condicionat 
a l’existència de crèdit adequat i suficient. També es pagaran 700€ més per tal que des del 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt assumeixin les despeses de material fungible i 
no fungible i de material escolar i pedagògic 

o Anualment, es fixarà a través d’una addenda, l’aportació que l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva farà al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a la prestació d’aquest servei. 
La despesa haurà de ser aprovada per l’òrgan competent. 

 



 

Impacte econòmic 

El cost que caldrà assumir és similar al cost que s’ha vingut assumint des de la signatura 
de l’anterior versió del conveni l’any 2018 (14.025,66 €.). Tanmateix, hi afegim 700€ per 
any per tal que des del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt assumeixin les despeses 
de material fungible i no fungible i de material escolar i pedagògic. Per tant, l’import total 
serà de 14.725,66 €. 

Resultats  

El resultat d’aquest conveni serà l’execució del Servei d’Atenció Diürna destinat a infants i 
adolescents en situació de risc. Aquest servei realitza una tasca d’intervenció 
socioeducativa no residencial fora de l’horari escolar, estimula i potencia l’estructuració i el 
desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i 
l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el 
treball grupal o individual, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat 

Competència municipal 

L’Ajuntament de Cassà de la Selva té competència per a la signatura d’aquest conveni pel 
que estableixen els articles 84 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, als articles 66 i 67 
de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 57 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.”. 

Atès l’informe de la tècnica d’educació de data 24 de gener de 2020 en relació a la 
signatura del conveni per col·laborar amb el projecte Servei Comunitari que es 
desenvoluparà a l’institut de Cassà, que literalment disposa: 

“Nerta Cervera, com a tècnica d’educació de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en relació 
a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès-
Salt, el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per executar el 
Servei d’Atenció Diürna de Cassà de la Selva, 

INFORME DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ 

En data 19 de desembre de 2017 el Ple municipal va aprovar el Conveni de col·laboració 
entre el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva per executar el Servei d’Atenció Diürna a Cassà de la 
Selva, que actualment segueix en vigor (exp. núm. 2017/1213).  

En data 22 de gener de 2020, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt va presentar 
l’entrada núm. E2020000479, segons la que es proposa la renovació del conveni per 
executar el Servei d’Atenció Diürna de Cassà de la Selva.  

Es creu convenient l’aprovació del conveni en els termes que es presenten en l’esborrall 
presentat pel Consorci de Benestar Social Gironès-Salt en data 22 de gener de 2020.”. 

 



 

Atès que, en data 22 de gener de 2020, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
va presentar l’entrada núm. E2020000479, segons la que es proposa la renovació del 
conveni per executar el Servei d’Atenció Diürna de Cassà de la Selva.  

Fonaments de dret. 

➢ Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials. 

➢ Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

➢ Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de 
Dades (RGDP). 

➢ Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP). 

➢ Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (LT). 

➢ Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

➢ Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

Per tot això, 

ACORDO: 

PRIMER.- APROVAR el conveni a signar per l’Ajuntament de Cassà de la Selva i el 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a desplegar el Servei d’Atenció Diürna 
de Cassà de la Selva que, literalment disposa: 

“ENTITATS QUE INTERVENEN  

D'una part, el Sr. Joaquim Roca Ventura, president del Consell Comarcal del Gironès, 
facultat per acord del ple de data 11/07/2019, assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, 
secretari general del Consell Comarcal del Gironès;  

D'altra part, el Sr. Marc Puigtió Rebollo, conseller delegat del Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt, segons decret de presidència de data 13/09/2019, assistit per la Sra. M. 
Lourdes Palomino i Pellicer, secretària general del Consorci de Benestar Social Gironès-
Salt;  

D'altra part, l’Il.lm. Sr. Robert Mundet Anglada, Alcalde de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, facultat per acord plenari de data 15/06/2019, assistit per la Secretària de la 
Corporació, la Sra. Núria Moral Ferrés.  

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

 



 

El Contracte Programa subscrit entre el Consell Comarcal del Gironès i la Generalitat de 
Catalunya finança el servei d’atenció diürna, previst en la Cartera de serveis socials vigent 
com a servei social bàsic i com a prestació garantida. Els serveis d’atenció diürna són 
serveis socials d’atenció diürna destinats a infants i adolescents en situació de risc, fora de 
l’horari escolar en els períodes lectius; i en els períodes no lectius, aquest horari s’amplia 
per abastar també l’horari escolar.  

Aquests serveis realitzen una tasca d’intervenció socioeducativa no residencial fora de 
l’horari escolar, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la 
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen 
les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball grupal o 
individual, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.  

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, el qual està adscrit al Consell Comarcal del 
Gironès, té com a finalitat la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats de tot tipus 
(estatuts BOP núm. 4 de 08/01/2015), i actualment gestiona el servei d’atenció diürna de 
Salt i de Cassà de la Selva, amb un projecte educatiu que té com objectiu general 
proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, 
afavorint la cobertura de les seves necessitats per garantir-los un nivell de benestar 
adequat, el seu desenvolupament personal, integració social i l’adquisició d’aprenentatges, 
prevenint el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.  

Atesa aquesta experiència del Consorci en la gestió d’aquest servei social bàsic com a 
prestació garantida i que l’Ajuntament de Cassà està interessat en treballar conjuntament 
polítiques socials d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, i 
les seves famílies, en situació risc social;  

D’acord amb l’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials, el 
finançament dels serveis socials bàsics van a càrrec dels ajuntaments i de l’administració 
de la Generalitat de Catalunya;  

És d'interès del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i de l'Ajuntament de Cassà de la 
Selva subscriure aquest conveni de col·laboració per executar el Servei d’atenció diürna a 
Cassà de la Selva.  

Les parts, de conformitat amb el que regulen els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic i els arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,  

ACORDEN:  

1- Objecte del conveni  

L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Cassà de la Selva, el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt per desenvolupar conjuntament el Servei d’atenció diürna de Cassà de la 
Selva, amb l’objectiu general proporcionar atenció a tots els infants i adolescents del 
municipi en situació de risc i les seves famílies, afavorint la cobertura de les seves 
necessitats per garantir-los un nivell de benestar adequat, el seu desenvolupament 
personal, integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les 
situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.  

2- Obligacions del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt  

 



 

Coordinació del Servei d’atenció diürna de Cassà de la Selva. Els objectius del servei són 
els següents:  

General: Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc i les seves 
famílies del municipi, afavorint la cobertura de les seves necessitats per garantir-los un 
nivell de benestar adequat, el seu desenvolupament personal, integració social i 
l’adquisició d’aprenentatges, prevenint el deteriorament de les situacions de risc i 
compensant dèficits socioeducatius.  

Específics:  

En relació amb la persona i la millora de la seva qualitat de vida:  

- Desenvolupament personal i integració social.  

- Adquisició d’aprenentatges.  

Quant al mateix servei:  

- Atendre infants i adolescents en situació de risc que viuen en l’àmbit de l’àrea bàsica 
respectiva, que requereixen suport per pal·liar els dèficits soferts, prioritàriament aquells 
que estan en situació de risc.  

- Prevenir el deteriorament de les situacions de risc.  

- Compensar dèficits socioeducatius.  

Temporalitat de la intervenció serà la que s’estableixi en el pla de treball individual d’acord 
amb els objectius que convingui assolir amb l’infant i la família.  

- Nomenament d'un/a responsable tècnic/a que es farà càrrec de la coordinació i 
supervisió del Servei d’atenció diürna a Cassà de la Selva.  

- Aportar el material fungible i no fungible i el material escolar i pedagògic, tenint en 
compte els recursos econòmics que aporta l’Ajuntament de Cassà de la Selva regulats al 
quart pacte.  

3- Obligacions del Consell Comarcal del Gironès  

- Encomanar la gestió del servei d’atenció diürna a Cassà de la Selva al Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt, en virtut dels seus estatuts (BOP Núm. 4 de 08/01/2015).  

- Aportar el finançament per l’exercici 2020 de 27.226,29 €, quantitat establerta a la fitxa 
econòmica del Contracte Programa subscrit amb la Generalitat de Catalunya. Aquesta 
aportació, així com la de la pròrroga, estarà supeditada a la subscripció del Contracte 
Programa entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès.  

4- Obligacions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva  

- Aportar la infraestructura necessària i el seu manteniment, i, si s’escau, el manteniment 
del sistema informàtic. Pel concepte de material fungible aportarà l’import màxim de 
700,00 €.  

- Fer efectiu el pagament al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, de la següent 
manera:  

 



 

Per a l’exercici 2020, de la quantitat de 14.025,66 €. El pagament es farà en dues fases: el 
70% abans del 31/01/2020, i el 30% restant el 31/10/2020, prèvia liquidació del servei 
prestat, a càrrec de l’aplicació pressupostària corresponent per l’exercici 2020, condicionat 
a l’existència de crèdit adequat i suficient.  

Per a l’exercici 2020, l’aportació de l’import del material, màxim 700,00 €, es realitzarà 
prèvia liquidació corresponent emesa pel Consorci.  

Per la pròrroga es fixarà a través d’una addenda, l’aportació que l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva farà al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a la prestació d’aquest 
servei. La despesa haurà de ser aprovada per l’òrgan competent.  

5- Responsabilitat  

Cada part signant del conveni es farà responsable de les obligacions assumides.  

6- Conseqüències aplicables en cas d'incompliment  

En cas d'incompliment, la part incomplidora haurà d'assumir econòmicament 
l'incompliment de l'obligació, sens perjudici de la seva responsabilitat davant de tercers.  

7- Comissió de Seguiment  

Es crea una comissió de seguiment del conveni formada per un membre de cada part 
signant per tal de tractar les incidències que es pugin produir i per seguir-ne les 
evolucions.  

Es designa a la Sra. Caridad Castillo Canales, directora del Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt com a responsable, per part del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, 
del seguiment, vigilància i control de l'execució d'aquest conveni.  

Es designa a Sílvia Bartrolí Besalú, gerent del Consell Comarcal del Gironès com a 
responsable, per part del Consell Comarcal del Gironès, del seguiment, vigilància i control 
de l'execució d'aquest conveni.  

Es designa a la tècnica responsable de l’àrea de l’Ajuntament de Cassà de la Selva com a 
responsable, per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, del seguiment, vigilància i 
control de l'execució d'aquest conveni.  

8- Vigència  

El present conveni serà vigent des de la seva signatura fins el 31/12/2020.  

9- Pròrroga  

El conveni és prorrogable expressament per un any més, mitjançant una addenda, prèvia 
sol·licitud presentada amb una antelació mínima de dos mesos a la data del seu 
venciment.  

10- Causes de resolució  

Són causes de resolució d'aquest conveni:  

a) Per mutu acord de les parts.  

 



 

b) Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.  

c) Són altres causes de resolució les contemplades per l'article 51 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic.  

d) Inexistència de finançament per l'objecte d'aquest conveni, previst en el contracte 
programa subscrit entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Gironès.  

11- Jurisdicció competent  

Aquest conveni té naturalesa administrativa, pel que correspondrà a la jurisdicció 
contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en 
la interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix.  

12- Dades de caràcter personal  

Cada part tractarà les dades personals dels representants o interlocutors de l’altra part 
com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del Reglament General de 
Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016). La finalitat del tractament serà gestionar el conveni i portar a terme les 
actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament té el seu fonament en les 
relacions jurídiques formalitzades per mitjà d’aquest document (art. 6.1.b del Reglament 
General de Protecció de Dades). Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
General de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, portabilitat, supressió, 
sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) cada part es podrà adreçar a l’altra a les 
referències i adreces que figuren a l’encapçalament del present conveni.” 

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa 14.725,66 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 500 3230 46702 del pressupost 2020 i amb número d’operació 
220200000073 i condicionar el pagament de les restants aportacions a l’existència de 
crèdit, adequat i suficient als pressupostos futurs de l’Ajuntament, el finançament i el 
pagament s’haurà de preveure en les addendes que les corresponents subscriguin.  

TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde per a la seva signatura, així com per a l’adopció 
d’actes d’execució per desenvolupar el contingut del present conveni. 

QUART.-  Publicar el present conveni en el Portal de transparència municipal.  

CINQUÈ.- NOTIFICAR al Consorci de Benestar Social Gironès Salt el present acord. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

6.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PLA A L'ACCIÓ, LÍNIA 1 

RELACIÓ DE FETS 

Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona del programa “Del Pla 
a l’Acció”. Línia 1 Comptabilitat energètica, anualitat 2020-2021. 
  

 



 

Vist l’informe “Servei Comarcal de Comptabilitat Energètica al Gironès 2020-2021”, de 
data febrer de 2020 i redactat per l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del 
Gironès, conforme aquest servei tindrà un cost de 8.322,06 € per a les dues anualitats. 

Vista la “Memòria per a la realització del punt d’Infoenergia en el municipi de Cassà de 
la Selva”, redactada pel Consell Comarcal del Gironès el febrer de 2020, amb un 
pressupost de despesa de 1.000 €.  

FONAMENTS DE DRET 

Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores de la campanya “Del Pla a 
l’acció”, publicat al BOP núm. 229 de 29 de novembre de 2019.  

Edicte d’aprovació de la convocatòria anticipada de subvencions del programa “Del 
Pla a l’acció” 2020-21, publicat al BOP núm. 243  de 20 de desembre de 2019. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar sol·licitud de subvenció de 4.170 euros a la Diputació de Girona pel 
programa del Pla a l’acció, línia 1 Comptabilitat energètica, convocatòria 2020-2021. 
  
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

7.- APROVAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PLA A L'ACCIÓ, LÍNIA 3 

RELACIÓ DE FETS  

Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona del programa “Del Pla 
a l’Acció”. Línia 3, anualitat 2020-2021.  

Vista la memòria valorada dels Serveis Tècnics municipals de substitució de la fusteria 
exterior de la planta baixa de l’edifici de Can Nadal, amb un pressupost total de 
28.873,77 € IVA inclòs. 

FONAMENTS DE DRET 
  
Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores de la campanya “Del Pla a 
l’acció”, publicat al BOP núm. 229 de 29 de novembre de 2019. 
  
Edicte d’aprovació de la convocatòria anticipada de subvencions del programa “Del 
Pla a l’acció” 2020-21, publicat al BOP núm. 243 de 20 de desembre de 2019.  

Per tot això, S’ACORDA:  

PRIMER.- Aprovar sol·licitud de subvenció de 15.000 euros a la Diputació de Girona 
dins el programa del Pla a l’acció, línia 3, convocatòria 2020-2021.  

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona.  

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

 



 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari/ària, 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, 

 


	FONAMENTS DE DRET

