
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE FEBRER 
DE 2020 

Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000006  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 17 de febrer de 2020 
Hora d’inici:  19:20 h 
Hora de fi: 19:28 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.- APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 10/02/2020  

2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA 

3.- APROVACIÓ DE LES VARIACIONS D'AMIDAMENTS DEL PROJECTE 
EXECUTIU DE REFORMA DELS CARRERS DEL CASC ANTIC, FASE III: carrer 
d'Avall, Plaça Sant Pere i carrer Reverend J. Bosch de Cassà de la selva 

4.- APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DEL MATERIAL PROMOCIONAL DE LA MARCA 
CASSÀ 

5.- APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'EMPRESA TRADICTUS SL 

 



 

Desenvolupament de la sessió  

Havent comprovat el quòrum d’assistència necessària per a la celebració de la sessió, 
la presència necessària de la majoria de membres de la Junta de Govern Local en 
primera convocatòria, i d’un terç dels seus membres amb un mínim de tres per a la 
segona convocatòria, establert a l’article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels Ens Locals, el president declara oberta la sessió. 

1.- APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 10/02/2020 

RELACIÓ DE FETS 

1. Consta a l’expedient esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 10/02/2020, 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). 

6.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE MIXT SUBMINISTRAMENT I SERVEI INTEGRAL 
DE CONTROL HORARI COM A EINA DE CONTROL I GESTIÓ DEL PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT DE AJUNTAMENT CASSÀ DE LA SELVA, LA RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA SANT JOSEP I ENTITAT GSM 

7.- AUTORITZAR A AYACH LOGÍSTICA SL LES OBRES PER CONSTRUCCIÓ 
D'UNA NAU INDUSTRIAL DE PLANTA BAIXA DESTINADA A L’AMPLIACIÓ DEL 
MAGATZEM EXISTENT I LA CONSTRUCCIÓ D’UN ALTELL EN AQUEST 
MAGATZEM DEL CARRER PLA DE L'ESTANY NÚM. 51 

8.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL 
GIRONÉS-SALT PER REALITZAR TALLERS DE MEMÒRIA. 

9.- APROVACIÓ CONTRACTE MENOR OBRA ARRENJAMENT CAMÍ DEL 
POLÍGON EL TRUST CAP A CAN BARNÉS AMB ÀRIDS RECICLATS 

10.- APROVACIÓ SOL·LICITUD EN ESPÈCIE PER A LA CONTRACTACIÓ 
D'ESPECTACLES PROFESSIONALS INCLOSOS EN EL PROGRAMA.CAT ANY 
2020 

 



 

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 10/02/2020, 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. 

Signat i datat electrònicament, 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA 

Es dona compte dels decrets d’alcaldia següents: 

1.- DECRET NÚM. 2020/161 Conformitat de factures. 
2.- DECRET NÚM. 2020/216 Avocació competència i sol·licitud de subvenció 
habitatge. 
3.- DECRET NÚM. 2020/217 Avocació competència i sol·licitud de subvenció del Pla a 
l’acció, línia 5. 

3.- APROVACIÓ DE LES VARIACIONS D'AMIDAMENTS DEL PROJECTE 
EXECUTIU DE REFORMA DELS CARRERS DEL CASC ANTIC, FASE III: carrer 
d'Avall, Plaça Sant Pere i carrer Reverend J. Bosch de Cassà de la selva 

S’acorda per unanimitat, RETIRAR la proposta de l’ordre del dia. 

4.- APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DEL MATERIAL PROMOCIONAL DE LA MARCA 
CASSÀ 

RELACIÓ DE FETS 

Vist l’informe de la Tècnica de Promoció Econòmica de data 28 de gener del 2020 en 
el qual exposa el següent: 

“Dolors Roset Pagès, tècnica de promoció econòmica de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva,  
INFORMO 

 



 

Atesa la iniciativa municipal de vendre el material promocional de Cassà destapa els 
sentits, per impulsar el turisme a Cassà de la Selva. 
Atès la iniciativa municipal de vendre el material promocional de Cassà destapa els 
sentits, per impulsar el posicionament territorial i turístic de Cassà de la Selva. 
Atesa la proposta municipal, de cercar productes relacionats amb el suro, com un 
element característic i lligat a la identitat de Cassà de la Selva al llarg de la seva 
història, vinculant així la promoció turística del municipi al suro.  
Atès que l’establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple de l’Ajuntament 
sens perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb l’article 47 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Per aquests motius, considerem necessari l’aprovació dels preus públics del material 
promocional de Cassà destapa els sentits, a fi i efecte de vendre aquest material de 
suro en actes, jornades, fires i a persones, comerços i d’altres amb l’objectiu principal 
de promocionar tant la vila de Cassà de la Selva com el suro, un element que 
confereix identitat al municipi. 
I perquè així consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest informe amb el vist i plau 
del regidor de promoció econòmica, 

Vist l’informe econòmicfinancer per a l’aprovació dels preus públics de material 
promocional de la marca Cassà destapa els sentits. 

FONAMENTS DE DRET 

Atès l’article 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 27 Preu Públic per Casals i Tallers disposa 
que la competència per a determinar la quantia del preu públic regulat en aquesta 
Ordenança la delega el Ple a la Junta de Govern, en base a allò establert a l’article 47 
del RDL 2/2004 del Text refós de la Llei 39/1988, de 5 de març, reguladora de les 
Hisendes Locals i en l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 

Atès l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que, l’establiment o la 
modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació, sense perjudici de les 
seves facultats de delegació a la comissió de govern, de conformitat amb l’article 
23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

Ates l’article 9.1.de l’Ordenança General de Preus Públic, aprovada pel Ple de la 
corporació en sessió ordinària el dia 30 de març del 2017 i publicada al BOP núm. 102 
el dia 29 de maig de 2017, el qual disposa que la competència per a l’establiment i la 
fixació de les tarifes dels preus públics, la delega el Ple a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb l’art.47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 32.2b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de Règim Local. I es donarà compte dels mateixos al Ple a la 
primera sessió que es celebri. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar els preus públics del material promocional de Cassà destapa els 
sentits, tal i com s’exposa en la present proposta i a l’informe tècnic annex. 

 



 

SEGON.- De conformitat amb el que disposa l'article 17 del Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de  les 
hisendes locals, publicar el corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província pel 
termini de trenta dies als efectes d'examinar l'expedient i presentar reclamacions. 

TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, ni reclamació durant el 
termini d’informació pública, el preu públic que s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

5.- APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'EMPRESA TRADICTUS SL 

ANTECEDENTS DE FET 

1. Que, en data de 30 de desembre de 2019, es va acordar adjudicar el contracte 
de l’obra local ordinària d’impermeabilització de la coberta plana i reparació de 
les afectacions derivades de l’entrada d’aigua del pavelló poliesportiu del 
Foment, mitjançant procediment obert simplificat 

2. Que, en data de 6 de febrer de 2020, es va formalitzar contracte administratiu 
de l’obra local ordinària d’impermeabilització de la coberta plana i reparació de 
les afectacions derivades de l’entrada d’aigua del pavelló poliesportiu del 
Foment, mitjançant procediment obert simplificat. 

3. Que, en data de 27 de gener de 2020, es va presentar Pla de Seguretat i Salut 
per el contractista Tradictus, SL, amb assistència tècnica de Mellado & 
Cardoner Prevenció 2007 SL empresa acreditada en serveis de prevenció de 
riscs laborals, amb número d’acreditació SP-011-T. 

ARTICLE PREU DE VENDA 
(IVA inclòs)

Bosses esquena cotó i suro 5,50€

Clauer metàl·lic i suro 2,50€

Bolígrafs suro colors 0,50€

Bolígraf cromat i suro, amb caixa 8€

Llibreta negra i suro 4€

 



 

4. Que, en data de 7 de febrer de 2020, es va emetre informe favorable  de Quim 
Jordà Estany, arquitecte tècnic municipal  del Pla de Seguretat i Salut presentat 
pel contractista. 

FONAMENTS DE DRET 

Atès l’article 116 i següents de la LCSP, que regulen la tramitació de l’expedient de 
contractació. 
Ates a la memòria valorada l’obra local ordinària d’impermeabilització de la coberta 
plana i reparació de les afectacions derivades de l’entrada d’aigua del pavelló 
poliesportiu del Foment, 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- APROVAR el Pla de Seguretat i Salut aportat per l’adjudicatària 
TRADICTUS, S.L, de  conformitat amb l’informe favorable de Quim Jordà Estany, 
arquitecte tècnic municipal de  data 7 de febrer de 2020. 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària. 

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

6.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE MIXT SUBMINISTRAMENT I SERVEI INTEGRAL 
DE CONTROL HORARI COM A EINA DE CONTROL I GESTIÓ DEL PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT DE AJUNTAMENT CASSÀ DE LA SELVA, LA RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA SANT JOSEP  I ENTITAT GSM 

RELACIÓ DE FETS 

Vista l’acta d’obertura de pliques per a la contractació del servei integral de control  
horari com a eina de control i gestió del personal de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, dels seus organismes autònoms i de l’entitat mercantil Gestió de Serveis Cassà  
de data 14 de gener de 2020 mitjançant la qual es proposa a l’òrgan de contractació 
com a adjudicatària del contracte anteriorment esmentat a la mercantil NOVOSTORM 
SOFTWARE I TECNOLOGIA, SLU per un import de 22.000 euros (sense IVA) per un 
termini de 4 anys, sense perjudici d’una possible pròrroga per una anualitat més.  .  
Atès que en data 14 de gener de 2020 es va requerir a la mercantil NOVOSTORM 
SOFTWARE I TECNOLOGIA, SLU per a que aportés el document justificatiu de la 
consignació de la garantia definitiva per un import de 1.100 euros, la documentació 
esmentada a la Clàusula 14ª del plec de clàusules administratives particulars i la 
justificació del compliment de la condició especial d’execució de la clàusula 19ª del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
Vist que en data 24 de gener de 2020 NOVOSTORM SOFTWARE I TECNOLOGIA, 
SLU ha presentat instància genèrica amb número de registre d’entrada E2020000545 
mitjançant la qual aporta la següent documentació: justificant bancari de la 
transferència de la garantia definitiva per un import de 1.100 euros, Inscripció al RELI, 
declaració responsable degudament signada manifestant el personal que durà a terme 
el contracte i compromís del compliment de la condició especial d’execució i relació 
nominal de treballadors (TC2) del mes de desembre 2019.  
Atès que s’ha constituït vàlidament la garantia definitiva per un import de MIL CENT 
EUROS (1.100€) mitjançant transferència bancària al número de compte de 

 



 

l’Ajuntament de Cassà de la Selva com així s’ha constatat per la Tresoreria de la 
corporació municipal.  

FONAMENTS DE DRET 

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb el que s’estableix a 
la Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 i a l’article 159 del mateix cos legal. 
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 de l’Alcaldia número 2019/1292 de data 21 de juny de 2019 d’atribució de 
competències pròpies de l’alcalde a la Junta de Govern Local. 
Atès l’art. 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

Per tot això, S’ACORDA: 
  
PRIMER.- ADJUDICAR a la mercantil NOVOSTORM SOFTWARE I TECNOLOGIA, 
SLU amb NIF núm. B55322192 domiciliada al carrer Bisbe Lorenzana , 18, 1r 4t, 
17800 d’Olot (Girona) , el contracte mixt del servei integral de control horari com a eina 
de control i gestió del personal de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, dels seus 
organismes autònoms i de l’entitat mercantil Gestió de Serveis Cassà SL per un import 
de VINT-I-DOS MIL EUROS sense IVA (22.000 €) que resulten VINT-I-SIS MIL SIS-
CENTS VINT EUROS IVA  inclòs (26.620 €), pel termini de  quatre anys, sense 
perjudici de la possible pròrroga per una anualitat més, contemplada al plec de 
clàusules administratives.  

SEGON.- DISPOSAR la despesa de VINT-I-SIS MIL SIS-CENTS VINT EUROS IVA 
inclòs (26.620 Euros), amb càrrec a la partida pressupostària 100 9220 22203 “Servei 
de control horari”, amb números d’operació 220200000112 per import de 24.805 euros, 
en concepte de la Instal·lació, implementació i manteniment del software de gestió 
horària i de control d’accés, i 220209000003 per un import total de 1.815 euros, a raó 
de 605 € anuals en concepte del manteniment i suport dels terminals de control 
d’accés pels exercicis  2021, 2022 i 2023. 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització es 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 

TERCER.- Notificar als interessats. 

QUART.- Publicar l’adjudicació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva i al portal de transparència del mateix.  

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

7.- AUTORITZAR  A AYACH LOGÍSTICA SL LES OBRES PER CONSTRUCCIÓ 
D'UNA NAU INDUSTRIAL DE PLANTA BAIXA DESTINADA A LAMPLIACIÓ DEL 
MAGATZEM EXISTENT I LA CONSTRUCCIÓ  DUN ALTELL EN AQUEST 
MAGATZEM DEL CARRER PLA DE L'ESTANY NÚM.  51 

RELACIÓ DE FETS 

 



 

Vista la documentació presentada per AYACH LOGISTICA SL, per a la construcció 
d’una nau industrial de planta baixa destinada a l’ampliació del magatzem existent i la 
construcció d’un altell en aquest magatzem existent al carrer Pla de l’Estany núm. 51 
(E2019008308 de data 18 de novembre de 2019) 

Atesa la resta de documentació presentada per a completar l’expedient a requeriment 
municipal (E2020000072 de 7 de gener, E2020000094 i E2020000095 de data 8 de 
gener, E20200000126 de data 9 de gener, E20200000408 de data 17 de gener, 
E20200000447 de data 21 de gener, E20200000542 de data 29 de gener i 
E20200000953 de data 7 de febrer tots de 2020) 

Atès l’informe de l’enginyer industrial, assessor municipal en matèria d’activitats de 
data 11 de febrer de 2020, que copiat literal diu : 
 ANTECEDENTS: 
En data 18 de novembre de 2019, l’empresa AYACH LOGÍSTICA, SL sol·licitat llicencia 
d’obres per ampliació d’un magatzem logístic.  
En dates 8, 9 i 17 de gener de 2019, dins del tràmit de sol·licitud de llicencia d'obres, 
s’aporta diferent documentació tècnic en la que s’adjunta el PROJECTE 
D’INSTAL·LACIONS DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS, redactat per 
l'enginyer agrònom Sr. JVM, sense visar. 
En el projecte fa referència a l’ampliació dunes instal·lacions industrials destinades a 
magatzem i oficines, que es justifica seran en ubicació C amb risc mig. La superfície 
total serà de 3.464,46 m2.  
El projecte contempla: 

.- Estructura metàl·lica tant per la coberta com per l’altell que disposaran d’una 
R-90 i R60 que s’aconseguirà amb recobriment de morter de perlita vermiculita. 
.- L’establiment disposarà de 7 sectors d’incendi, la superfície dels quals és de 
16,16 m2, el més petit, a 1.994,05 m2 el més gran. 
.- Com a mesures actives de protecció es proposa enllumenat d’emergència, 
detecció d’incendis, boques d’incendis, polsadors i extintors.  

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

ambiental de les activitats.  
L'activitat ambientalment (dins del marc de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats) no esta classificada , per la 
qual cosa resta sotmesa al regim de innòcua per tractar-se d'un magatzem. 

• Dins del marc de Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
L’activitat en quan a prevenció i seguretat en matèria d’incendis (Llei 3/2010), 
resta sotmesa al control preventiu de l’administració local en matèria d’incendis, 
al tractar-se d’una activitat de risc mig en un establiment de tipus C que 
disposa de menys de 5.000 m2. 

CONCLUSIONS 
Per tot això, INFORMO FAVORABLEMENT a continuar la tramitació de la llicència de 
les obres plantejades, amb les següents prescripcions que s’han de complir abans 
d’iniciar l’activitat. 

 



 

Atès que es tracte d’un ampliació de l’activitat, amb consideració de 
significativa, caldrà que els sectors d’incendi S.0.4 i S.1.2 s’adaptin a la nova 
configuració de l’establiment. 
Caldrà aportar certificat final d’obra acompanyat dels certificat de protecció de 
l’estructura i dels certificats de les instal·lacions contra incendis. 
Caldrà aportar acta de comprovació contra incendis, amb resultat favorable, 
emès per una entitat col·laboradora de l’administració. 
Caldrà aportar declaració responsable del promotor.”  

Atès l’informe de l’arquitecte municipal de data 27 de gener de 2020, que copiat literal 
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). 

Vist el projecte bàsic presentat en data 21 de gener de 2020 i resta de 
documentació presentada per a la construcció d’una nau industrial de planta baixa, de 
1324,05 m2 de superfície construïda, destinada a l’ampliació del magatzem existent i 
la construcció d’un altell de 25,57 m2 en el magatzem existent, al carrer Pla de 
l’Estany, núm. 51. 

La parcel.la sobre la que es vol construir aquesta ampliació és una finca de superfície 
4709,31 m2, amb adreça carrer Pla de l’Estany, núm. 49 i 51 (d’acord amb les dades 
que consten a l’expedient de segregacions i agrupacions que el promotor va tramitar 
en el seu dia, expedient núm. 2015/382). 

La proposta se situa en sòl urbà consolidat, clau J1, i compleix els paràmetres 
urbanístics que li són d’aplicació. 

Vist l’informe emès per l’enginyer industrial assessor municipal en data 27 de gener de 
2020. 

Vist el document d’acceptació de residus presentat en data 24 de gener de 2020. 

Conclusió: 

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

• Que es faci el pagament de l’ICIO, taxa i fiances que correspongui. 
• Abans de l’inici de les obres caldrà aportar, i obtenir-ne la conformitat de 

l’ajuntament, la següent documentació: 
- Projecte executiu, signat i VISAT 
- Certificat tècnic on s’acrediti que el projecte executiu no modifica el bàsic 

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

- Estudi geotècnic 
- Assumeix de direcció d’obra, VISAT 

 



 

• Un cop iniciades les obres caldrà aportar l’acta d’inici emesa pels tècnics 
directors 

A efectes de revisió de la liquidació d’ICIO i taxa, el pressupost estimatiu de les obres 
és de  460.416,11 euros. 

La previsió de residus a generar és de 27,29 tones. 

L’import de la fiança per gestió de runes i terres és de 300,19 € (a dipositar a un 
gestor autoritzat). 

L’import de la fiança per possibles desperfectes a la via pública és de 6024 €.”  

Atès l’informe del cap de serveis jurídics municipals de data 11 de febrer de 2020, que 
conclou el següent: 
“INFORMO FAVORABLEMENT I PROPOSO L’APROVACIÓ PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL de la sol·licitud d’AYACH LOGISTICA SL, per a la construcció d’una 
nau industrial de planta baixa destinada a l’ampliació del magatzem existent i la 
construcció d’un altell en el magatzem existent, al carrer Pla de l’Estany, núm. 51 
d’acord les condicions de l’informe favorable de l’arquitecte municipal i de l’enginyer 
municipal.”  

FONAMENTS DE DRET 

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

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

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

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

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER: Autoritzar a AYACH LOGÍSTICA SL les obres per a la construcció d’una nau 
industrial de planta baixa destinada a l’ampliació del magatzem existent i la 
construcció d’un altell en aquest magatzem existent al carrer Pla de l’Estany núm. 51  i 
condicionar la seva eficiència, vigència i validesa al compliment de les prescripcions 
tècniques que s’indiquen a l’expedient de concessió i a la liquidació de l’ICIO i les 
taxes corresponents, amb un pressupost estimatiu de les obres de 460.416,11 euros 

Pagament per autoliquidació per un pressupost de 460.416,11 €: 
ICIO : 1.795,82 € 
Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 515,00 € 

SEGON: Aprovar l’autoliquidació de les fiances, segons l’ordenança fiscal núm. 31:  

 



 

Fiança per possibles desperfectes a la via pública (OF 31): 6.024,00 € 

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

L’Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l’ha dipositat 
presenta el certificat de gestió a què fa referència l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 
de juny de 2010, l’obra sigui completament finalitzada i s’hagi lliurat el certificat final de 
l’obra. En el cas d’obres menors, serà suficient amb presentar el justificant del destí de 
les runes i terres generades. 
Els interessats han presentat el document d’acceptació de residus omplert i signat pel 
productor i pel gestor de residus autoritzat, d’acord amb l’article 11.c del Decret 
89/2010, on hi consti el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import del dipòsit 
realitzat (11 €/tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 €), 
que en aquest cas de 3.00,19 euros (27,29 tones de residus previstos) i de l’empresa 
XAVIER ALSINA SA 
TERCER:  Recordar-vos que manca que aporteu el següent: 

• Abans de l’inici de les obres caldrà aportar, i obtenir-ne la conformitat de 
l’ajuntament, la següent documentació: 
- Projecte executiu, signat i VISAT 
- Certificat tècnic on s’acrediti que el projecte executiu no modifica el bàsic 

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

- Estudi geotècnic 
- Assumeix de direcció d’obra, VISAT 

• Un cop iniciades les obres caldrà aportar l’acta d’inici emesa pels tècnics 
directors 

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

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

 



 

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

SETÈ: Advertir-vos que prèviament a l’entrada en funcionament de l’ampliació i l’altell 
per a iniciar-hi l’activitat caldrà complir les següents prescripcions : 

• Atès que es tracte d’un ampliació de l’activitat, amb consideració de 
significativa, caldrà que els sectors d’incendi S.0.4 i S.1.2 s’adaptin a la nova 
configuració de l’establiment. 

• Caldrà aportar certificat final d’obra acompanyat dels certificat de protecció de 
l’estructura i dels certificats de les instal·lacions contra incendis. 

• Caldrà aportar acta de comprovació contra incendis, amb resultat favorable, 
emès per una entitat col·laboradora de l’administració. 

• Caldrà aportar declaració responsable del promotor 

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

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

8.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL 
GIRONÉS-SALT PER REALITZAR TALLERS DE MEMÒRIA. 

ANTECEDENTS DE FET 

Vist l´Informe – memòria de la tècnica de medi ambient municipal de data 11 de febrer 
de 2020 que transcrit literalment diu: 

“ANTECEDENTS 

És d’interès per al municipi el treballar per a la promoció de la salut dels 
ciutadans de Cassà de la Selva. Des de fa temps es coneix que l’exercici 
mental té un efecte positiu pel que fa al retard de les demències i per tant és 
molt important per al manteniment de la salut i l’autonomia de la gent gran.  

Per això des de fa anys es promouen des de l’ajuntament vàries sessions de 
tallers de memòria, conduits per un tècnic especialista en salut mental, que 
tenen una bona acollida i un impacte positiu en la salut de les persones que hi 
assisteixen i el seu entorn.  

Els tallers son per a 15 persones, i tenen un cost de 550 euros. Atès que tenen 
una durada de 10 sessions d’una hora, el preu per hora és de 55 euros.  

S’organitzen dos tallers, ja que hi ha força demanda d’usuaris que estan 
interessats en assistir-hi, el que suposa un preu total (esclòs d’IVA) de 1.100,00 
euros, que es paguen al Consorci de Benestar Social, qui té el contracte amb 
l’empresa que desenvolupa els tallers, ja que coordina tallers de memòria a 
varis municipis de la comarca, podent oferir d’aquesta manera un preu més 
avantatjós per a cada taller.  

 



 

Atès que es tracta d’un servei que ofereix el Consorci de Benestar Social, 
administració pública d’abast comarcal, a tots els municipis consorciats 
interessats, i pel fet que la promoció de la salut mental de la gent gran del 
municipi és d’interès públic, la figura sota la que es desenvolupa aquest taller 
és la d’un encàrrec de gestió, i per tant no té naturalesa contractual.  

Vist que existeix una reserva de crèdit amb número d’operació 220200000047, 
de la partida 200-3110-22699 del pressupost de 2020. 

FONAMENT DE DRET 

De conformitat amb el que regulen els arts. 11, 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic i els art. 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.  

Que en l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, es 
detalla que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les 
seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els 
serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la 
comunitat de veïns i que els ens locals tenen competències en els àmbits de 
l'autoorganització, de la connectivitat, de la tecnologia de la informació. Que les 
lleis han de determinar les competències dels municipis, segons els principis de 
descentralització, autonomia, subsidiarietat i de màxima proximitat de la gestió 
administrativa als ciutadans.  

CONCLUSSIONS 

Es creu convenient procedir a la signatura del conveni de col·laboració entre 
l’ajuntament de Cassà de la Selva i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
per a l’execució dels tallers de memòria exercicis 2020-2023, que 
desenvoluparà en càrrec a la partida 200-3110-22699, de 2020 i segons l’RC 
amb número d’operació 22020000047.” 

FONAMENTS DE DRET 

Arts. 11, 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i els 
art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  

Article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya, 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER: APROVAR el  conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Cassà de la 
Selva i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a l’execució dels tallers de 
memòria. exercicis 2020-2023: 

Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i el Consorci 
de Benestar Social Gironès-Salt per a l’execució dels TALLERS DE MEMÒRIA. 
Exercicis 2020-2023 

 



 

R E U N I  T  S : 
D'una part, el Sr. Marc Puigtió Rebollo, conseller delegat del Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt, assistit per la Sra. M. Lourdes Palomino Pellicer, 
secretària general del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 
  
D'altra part, el Sr. Robert Mundet i Anglada, alcalde de l'Ajuntament de Cassà 
de la Selva, assistit pel la Sra. Núria Moral Ferrés, secretària de l'Ajuntament 
de Cassà de la Selva.  

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

Que dins del Pla de Gent Gran que el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
desenvolupa i impulsa a la comarca del Gironès, es dissenya el programa de 
Tallers de Memòria adreçats a la gent gran del territori i amb la finalitat de 
prevenció de la salut i el retard del deteriorament cognitiu de la gent gran.  

Que des del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt es realitzarà la 
supervisió i direcció de la prestació del servei, així com es garantiran els 
mecanismes de coordinació tècnica transversal i sostenibilitat per a un millor 
ajustament entre l’oferta serveis/demanda i necessitats.  
Que és d'interès per part del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i 
l'Ajuntament de Cassà de la Selva que subscriguin aquest conveni de 
col·laboració a través del qual el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
assisteix a l’Ajuntament de Cassà de la Selva per la realització de tallers de 
memòria al seu municipi. 
De conformitat amb el que regulen els arts. 11, 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic i els art. 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.  
Que en l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, es 
detalla que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les 
seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els 
serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la 
comunitat de veïns i que els ens locals tenen competències en els àmbits de 
l'autoorganització, de la connectivitat, de la tecnologia de la informació. Que les 
lleis han de determinar les competències dels municipis, segons els principis de 
descentralització, autonomia, subsidiarietat i de màxima proximitat de la gestió 
administrativa als ciutadans.  
C L À U S U  L  E  S : 

PRIMERA. Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i el Consorci de Benestar Social Gironès-
Salt per portar a terme DOS Tallers de Memòria al municipi de Cassà de la 
Selva, adreçat a persones majors de 65 anys o prejubilades, sense 
deteriorament cognitiu i disposades a treballar funcions superiors i aprendre 
tècniques per mantenir la memòria. 
Dates taller GRUP I:  
Dimarts: dies 25 febrer, 3, 10, 17 24 i 31 de març, 14, 21 i 28 d’abril i 5 de maig 
de 2020 

 



 

Horari: De 17:00h a 18:00h 
Lloc: Casal de Pensionistes de Cassà de la Selva 
Cost: 550,00 euros 

Dates taller GRUP II:  
Dimarts: dies 25 febrer, 3, 10, 17 ,24 i 31 de març, 14, 21 i 28 d’abril i 5 de maig 
de 2020 
Horari: De 18:00h a 19:00h 
Lloc: Casal de Pensionistes de Cassà de la Selva 
Cost: 550,00 euros 

L’objectiu principal d’aquest taller és realitzar accions que fomentin la promoció 
de la salut i l’autonomia, a fi de contribuir a un envelliment actiu i amb qualitat 
de vida, per tal de retardar el deteriorament cognitiu associat amb el procés 
natural de l’envelliment de les persones. 

Fins a la finalització del conveni, es podran organitzar tants tallers de memòria 
con l’Ajuntament estimi oportú organitzar, pel que es concretaran 
consensuadament les dates, espai on es farà la formació i preu, a través de la 
formalització d’una addenda que s’adjuntarà al present conveni.  

L’addenda, amb la totalitat del contingut que es fixa en l’apartat anterior, 
s’haurà d’aprovar pel mateix òrgan que ha aprovat aquest conveni. 

SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva aportarà: 

- Finançar el cost del servei que ascendeix a la quantitat total de 1.100,00 € 
(MIL CENT EUROS) i abonar puntualment l’import prèvia liquidació, que a 
aquest efecte emeti el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.   

- Disponibilitat d’un local o espai municipal. 

- L’habilitació adequada del local per portar a terme les activitats 
programades: sala de reunions i espai per sessions de treball, taula i 
cadires 

- Col·laboració en la difusió del servei i procés d’inscripció. 

- El manteniment de l'esmentat local: servei de neteja, despeses originades 
pel subministrament del consum elèctric, el telèfon, l’aigua i la calefacció, 
així com manteniment  d’eines habituals de treball dels professionals. 

TERCERA. Obligacions del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
aportarà: 

- La contractació dels serveis, recursos humans i mitjans, materials 
necessaris per executar les activitats derivades de l’actuació comarcal al 
municipi. Així mateix, el Consorci es farà càrrec de la responsabilitat sobre 
la persona de les participants al projecte o dels possibles danys o perjudicis 
corporals o materials que aquests es puguin causar durant el temps que 
estiguin sota la seva tutela, per la qual cosa haurà de tenir contreta una 
pòlissa de responsabilitat civil per a cobrir les obligacions que per aquesta 
causa puguin recaure en l’entitat. 

 



 

- Direcció i supervisió del servei: 

El projecte estarà coordinat a nivell operatiu pel Consorci, i s’establiran els 
mecanismes de participació conjunta entre el Consorci i l’Ajuntament en el 
disseny, execució, seguiment, sistema d’informació i l’avaluació global, així 
com aquelles reunions, a nivell directiu i tècnic que siguin necessàries  que 
es derivin del procés d’implementació. També es comprometen en la 
comunicació d’incidències i aspectes de funcionament que cal corregir per 
el bon funcionament i evolució. 

4- Responsabilitat  
Cada part signant del conveni es farà responsable de les obligacions 
assumides.  
5- 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.  
6- 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 designarà a un membre del Consorci com a responsable, per part del 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, del seguiment, vigilància i control de 
l'execució d'aquest conveni. 
Es designarà a un membre de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, com a 
responsable, per part de l’Ajuntament, del seguiment, vigilància i control de 
l'execució d'aquest conveni. 
7- Vigència. 
El present conveni serà vigent, amb efectes retroactius, des del 01/01/2020 fins 
el 31/12/2023. 
Les parts podran acordar la pròrroga del conveni per quatre anys més, sempre 
de forma expressa mitjançant l’adopció d’addenda que s’haurà d’aprovar per 
l’òrgan corresponent juntament amb la despesa. 
8- 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) Per finalització de les tasques encomanades. 
9- 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.  
10- Dades de caràcter personal. 
Les parts respectaran la normativa en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal, tenint l’entitat encomanada consideració d’encarregat del 
tractament de les dades a les que pogués tenir accés en execució de l’encàrrec 
de gestió. 
Perquè així consti s’estén aquest document en exemplar duplicat a un sol 
efecte i, en prova de conformitat, el signen les parts indicades en el lloc i data 
ut supra. 

 



 

TERCER: Autoritzar i disposar la despesa derivada de la conveni per la prestació del 
servei de realització de dos tallers de memòria que s’iniciaran el dia 25 de febrer de 
2020, al Consorci de Benestar Social, per import de 1.100 € (exempt d’IVA), a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 200-3110-22699, de 2020 i segons l’RC amb número 
d’operació 22020000047. 

QUART: Donar trasllat d´aquest Acord al Consorci de Benestar Social Gironès Salt i a l
´àrea d´Intervenció Municipal.  

CINQUÈ:  Facultar a l´Alcalde per tots els actes d´execució del Conveni que s´aprova.  

RESULTAT:  APROVAT PER UNANIMITAT  

9.- APROVACIÓ CONTRACTE MENOR OBRA ARRENJAMENT CAMÍ DEL 
POLÍGON EL TRUST CAP A CAN BARNÉS AMB ÀRIDS RECICLATS 

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:   

“ ...  
-L'òrgan de contractació considera necessari reparar el camí del Veïnat de 
Serinyà i d'Esclet ja que es troba en mal estat de conservació. 

-Vista aquesta necessitat el tècnic proposa fer l'obra d'estesa i posterior 
compactació d'àrids reciclats en el camí per millorar-ne les condicions, segons 
el pressupost adjunt a l'expedient i la memòria valorada per a sol·licitud de 
subvenció d'ajuts per a la utilització d’àrids reciclats sol·licitada el 2018 amb 
títol actuació: ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMÍ DES DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL "EL TRUST" FINS A CAN BARNÉS DEL VEÏNAT DE SERINYÀ I 
D'ESCLET. 

-Exp. subvenció X2018000709; cost subvencionat 24.003,90€; Resolució TES/
1004/2018, 16 de maig. 

-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. 

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

2. Atès el pressupost presentat per GERMANS CAÑET XIRGU, S.L.,  amb NIF: 
B-17537812, per import de 32.452,20€ IVA inclòs.  

3. Atès que s’ha realitzat una retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre 
d’altres, amb núm. operació 220200000093, per import de TRENTA-DOS MIL 

 



 

QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS (32.452,20€ 
IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1532 21000 de l’exercici 
2020. 

4. Vist que aquesta despesa té un cost de VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTS VINT 
EUROS (26.820,00€ sense IVA), que resulta un import total de TRENTA-DOS MIL 
QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS (32.452,20€ 
IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1532 21000 de l’exercici 
2020. 

FONAMENTS DE DRET 

1. Conforme als arts. 13, 116.4 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del parlament Europeu i del consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

2. Art. 5 del RDL 14/2018 de 31 d’octubre pel qual s’adopten mesures urgents per 
raó de seguretat pública en 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 segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic. 

Per tot això, S’ACORDA: 

PRIMER.- contractar l'obra d’arrenjament amb l'estesa i posterior compactació d'àrids 
reciclats en el camí des del Polígon del Trust fins a Can Barnés per millorar-ne les 
condicions, amb l’empresa GERMANS CAÑET XIRGU, S.L.,  amb NIF: B-17537812,  
per import de (32.452,20€ IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 601 1532 
21000 de l’exercici 2020. 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa derivada de la contractació de les obres 
consistents en estesa i posterior compactació d'àrids reciclats en el camí per millorar-
ne les condicions, amb GERMANS CAÑET XIRGU, S.L.,  amb NIF: B-17537812, per 
import de VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTS VINT EUROS (26.820,00€ sense IVA), que 
resulta un import total de TRENTA-DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS 
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (32.452,20€ IVA inclòs), a càrrec de la partida 
pressupostària 601 1532 21000 de l’exercici 2020. 

TERCER.-  Notificar aquest acord a l’empresa GERMANS CAÑET XIRGU, S.L.. 

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

CINQUÈ.-  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.- APROVACIÓ SOL·LICITUD EN ESPÈCIE PER A LA CONTRACTACIÓ 
D'ESPECTACLES PROFESSIONALS INCLOSOS EN EL PROGRAMA.CAT ANY 
2020 

RELACIÓ DE FETS  

Vista la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura per a la contractació 
d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles del Programa.cat, any 
2020.  

Atès que des de l’Àrea de Cultura municipal està prevista la contractació de diversos 
espectacles del catàleg Programa.cat. 
  
FONAMENTS DE DRET  

RESOLUCIÓ CLT/263/2020, de 27 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’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en 
espècie per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg 
d’espectacles Programa.cat.  

RESOLUCIÓ CLT/232/2020, de 31 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 de concessió de subvencions en espècie, en règim de 
concurrència no competitiva, per a la contractació d’espectacles professionals inclosos 
en el catàleg d’espectacles Programa.cat per a l’any 2020. 
  
Per tot això, S’ACORDA: 

ÚNIC.- Aprovar sol·licitud de subvenció a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per 
a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles del 
Programa.cat, per a l’any 2020.  

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 electrònicament, 
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